На основу члана 23.Закона о пореском поступку и пореској администрацији
(„Сл.гласник РС“ бр.80/02....68/14), члана 60.а у вези са чланом 6.Закона о финансирању
локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр.62/06, 47/11, 93/12) и члана 41.Статута општине
Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.22/08, 8/09 и 7/011), Скупштина општине
Куршумлија на седници одржаној дана 20.11.2014.године донела је

ОДЛУКУ
О ОТПИСУ КАМАТЕ НА ДОСПЕЛЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ
ИЗВОРНИХ ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА
ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
Члан 1.
Овом Одлуком одређују се услови, обим и поступак отписа обрачунате а не плаћене
камате на обавезе које су доспеле за плаћање до 31.12.2014.године (у даљем тексту: камата)
по основу изворних локалних јавних прихода.
Члан 2.
Изрази употребљени у овој одлуци имају следеће значење:
1) ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК је физичко лице, предузетник односно правно лице које на
дан 31.12.2014.године има доспеле а не плаћене обавезе по основу изворних
јавних прихода;
2) ЛОКАЛНИ ПОРЕЗИ су изворни јавни приходи које утврђује, наплаћује и контролише
јединица локалне самоуправе на основу Закона и одлука Скупштина јединице
локалне самоуправе;
3) ГЛАВНИ ПОРЕСКИ ДУГ је дуг по основу пореских обавеза доспелих за плаћање
закључно са 31.12.2014.године;
4) КАМАТА је износ обрачунате камате на главни порески дуг;
5) ТЕКУЋЕ ОБАВЕЗЕ су обавезе по основу изворних јавних прихода које периодично
доспевају за плаћање у смислу Закона о порезима на имовину, Одлуке о локалним
комуналним таксама;
6) НАДЛЕЖНИ ОРГАН је Општинска управа Куршумлија, Одељење за локалну пореску
администрацију буџет и финансије.
Члан 3.
Право на отпис камате по основу локалних јавних прихода из члана 1.ове одлуке
остварује сваки порески обвезник који измири главни дуг и доспеле текуће обавезе закључно
са 31.12.2014.године.
Члан 4.
Ако се главни порески дуг измири до 31.12.2014.године надлежни орган отписаће
камату пореском обвезнику који је на дан 31.12.2014.године као неизмирену обавезу имао
само камату а који нема текуће обавезе.
Члан 5.
Право на отпис камате утврђује се решењем Општинске управе, надлежног Одељења
за локалну пореску администрацију, буџет и финансије. Право на отпис оствариће порески
обвезници који поднесу захтев са доказом о измиреним обавезама закључно са
31.12.2014.године.
Одељење из става 1.овог члана води евиденцију о остваривању права у складу са овом
одлуком и стара се о њеном спровођењу.

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном листу
општине Куршумлија.

Број: I-02-142/014
У Куршумлији, 20.11.2014.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
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