На основу члана 36. Закона о изменама и допунама Закона о порезима на
имовину („Службени гласник РС“, број 47/13) и члана 25. Статута града Лесковца
(„Службени гласник града Лесковца“, бр. 12/08, 7/11, 43/12 и 29/16), Скупштина
града Лесковца, на 5. седници одржаној 28. и 29. новембра 2016. године, дана 28.
новембра 2016. године донела је

ОДЛУКУ
О ОБАВЕЗИ ПОДНОШЕЊА ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА ЗА
УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ НА НЕПОКРЕТНОСТИ
ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДИ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ, КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Члан 1.
Овом Oдлуком уводи се обавеза подношења пореских пријава за утврђивање
пореза на имовину на непокретности које се налазе на територији града Лесковца.

Члан 2.
Обвезници пореза на имовину који не водe пословне књиге, којима је
пореска обавеза за непокретности које се налазе на територији града Лесковца,
настала до 31. децембра 2016. године, дужни су да до 31. марта 2017. године
поднесу пореске пријаве за ту имовину, што укључује и имовину за коју пореска
пријава није поднета и имовину за коју је поднета пореска пријава до 31. децембра
2016. године.
Порески обвезници који не воде пословне књиге дужни су да сваку промену
која настане на имовини, а од утицаја је на висину пореза пријаве Градској управи
за финансије-Одсек локалне пореске администрације најкасније до 31. јануара
пореске године.
Порески обвезници који не воде пословне књиге дужни су да сваку промену
која се односи на настанак или престанак пореске обавезе поднесу пореску пријаву
у року од 30 дана од настанка промене.
Пореске пријаве из члана 2. ове Одлуке подносе се на обрасцима
прописаним Правилником о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на
имовину.

Члан 3.
Обвезници пореза на имовину који воде пословне књиге и који сагласно
Закону о порезима на имовину сами врше утврђивање пореза на имовину (врше
самоопорезивање) дужни су да, Градској управи за финансије-Одсек локалне
пореске администрације најкасније до 31. марта сваке године поднесу пореску
пријаву, са утврђеним порезом на имовину за ту годину и да уз исту приложе
књиговодствене картице за сваку непокретност која је уписана у образац пореске
пријаве, односно приложе и процену овлашћеног процењивача ако пореску
основицу за неку од тих непокретности утврђује методом процене сагласно Закону
о порезима на имовину.
Порески обвезници који воде пословне књиге дужни су да за сваку промену
која се односи на настанак или престанак пореске обавезе поднесу пореску пријаву
у року од 30 дана од настанка промене.
Пореске пријаве из члана 3. ове Одлуке подносе се на обрасцима
прописаним Правилником о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на
имовину.
Члан 4.
Ако порески обвезници не поступе у складу са чланом 2. и 3. ове Одлуке,
казниће се за прекршај новчаном казном у складу са Законом о пореском поступку
и пореској администрацији.
Члан 5.
Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику града Лесковца“ и на
интернет страни званичне презентације града Лесковца.
Члан 6.
Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику града Лесковца“, а примењиваће се од 01. јануара 2017. године.
Број: 06-6/16-I
У Лесковцу, 28. новембра 2016. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
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