СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 28.11.2014. године, на основу
члана 32. став 1. тачка 6.Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'',бр. 129/07), члана
36.став 3. Закона о изменама и допунама закона о порезима на имовину(''Сл.гл.РС'', бр.47/13)
и члана 35. став 1. тачка 7. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'', бр.95/08), донела је
ОДЛУКУ
О ОБАВЕЗИ ПОДНОШЕЊА ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА
ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ НА НЕПОКРЕТНОСТИ
ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ,
ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНИ КНИЋ
Члан 1.
Овом одлуком уводи се обавеза подношења пореских пријава за утврђивање пореза на
имовину на непокретности које се налазе на територији општине Кнић.
Члан 2.
Обвезници пореза на имовину, који не воде пословне књиге, којима је пореска обавеза
за непокретности које се налазе на територији општине Кнић настала до 31.децембра 2014.
године, дужни су да од 01.јануара до 31. јануара 2015.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 2014.године.
Обвезници пореза на имовину, који не воде пословне књиге, којима се уводи ова
обавеза из става 1.овог члана, јесу:
1.) Физичко лице које остварује приходе од самосталне делатности у складу са
законом којим се уређује опорезивање доодка грађана (предузетник) који порез на доходак
грађана на приходее од самосталне делатности плаћа на паушално утврђен приход;
2.) Друго лице које не води пословне књиге у складу са прописима Републике Србије
3.) Предузетник који води пословне књиге - за имовину која није евидентирана у
његовим пословним књигама;
Пореска пријава из става 1. овог члана подноси се на обрасцу ППИ-2 (Пореска пријава
за утврђивање пореза на имовину.)
Члан 3.
Лица из члана 2. став 2. ове Одлуке која не поднесу пореску пријаву у складу са
чланом 2. став 1. и став 3. ове Одлуке, казниће се за прекршај новчаном казном, у складу са
законом којим се уређују порески поступак и пореска администрација.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објавњивања у ''Службеном гласнику
општине Кнић'', а примењује се од 01.јануара 2015. године.
Након ступања на снагу, ову Одлуку објавити и на насловној страни званичне
интернет презентације општине Кнић.
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