ODLUKA
o gradskim porezima
Službeni vjesnik Varaždinske županije br.20/01, 19/06, 16/07
(neslužbeni pročišćeni tekst)
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuju vrste, visina, način obračuna i plaćanja gradskih
poreza na području grada Ivanca.
Porezi iz stavka 1. ovog članka vlastiti su prihodi Grada Ivanca.
II. VRSTE POREZA
Članak 2.
Ovom Odlukom propisuju se slijedeći gradski porezi:
1. porez na potrošnju,
2. porez na kuće za odmor,
3. porez na tvrtku ili naziv.
1. Porez na potrošnju
Članak 3.
Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića, piva i bezalkoholnih
pića u ugostiteljskim objektima.
Obveznici poreza na potrošnju su sve pravne i fizičke osobe koje pružaju
ugostiteljske usluge, sa sjedištem na području grada Ivanca.
Članak 4.
Osnovica poreza na potrošnju je prodajna cijena pića koje se proda u

ugostiteljskim objektima.
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva u ugostiteljskim
objektima plaća se po stopi od 3%.
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva obračunava se na
način propisan Zakonom o porezu na dodanu vrijednost.
Obračunati porez iskazuje se na propisanom obrascu.
2. Porez na kuće za odmor
Članak 5.
Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za
odmor koje se nalaze na području grada.
Kućom za odmor se smatra svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste
povremeno ili sezonski.

Kućom za odmor, u smislu ove Odluke, ne smatraju se gospodarske zgrade koje
služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora, kao i dijelovi
objekata koji služe u iste svrhe.
Članak 6.
Porez na kuće za odmor plaća se u visini od 7,00 kuna po jednom četvornom
metru korisne površine kuće za odmor.
Porez na kuće za odmor razrezuje se i plaća godišnje.
Članak 7.
Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti.
Kućama za odmor iz prethodnog stavka ovog članka smatraju se kuće za odmor
koje se ne mogu koristiti zbog prirodnih nepogoda te starosti i trošnosti.

Članak 8.
Obveznici poreza na kuće za odmor u obvezi su Upravnom odjelu dostaviti
podatke o kućama za odmor, koji se odnose na mjesto gdje se one nalaze te
korisnu površinu istih.
Podatke iz stavka 1. ovog članka treba dostaviti do 31. ožujka godine za koju se
utvrđuje porez na kuće za odmor.
Porez na kuće za odmor razrezuje se u godišnjoj visini i plaća se u roku od 15
dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju toga poreza.
3. Porez na tvrtku ili naziv
Članak 9.
Obveznici poreza na tvrtku ili naziv su pravne i fizičke osobe koje su obveznici
poreza na dobit ili poreza na dohodak i registrirane su za obavljanje djelatnosti.
Osobe iz stavka 1. ovog članka koje u svom sastavu imaju poslovne jedinice
(prodavaonice, pogone, radionice, prodajna mjesta) obveznici su poreza na
tvrtku za svaku poslovnu jedinicu.
Obveznici poreza na tvrtku koji ne obavljaju djelatnost ne plaćaju porez na
tvrtku.
Članak 10.
Porez na tvrtku ili naziv razrezuje se i plaća godišnje u iznosu od 720,00 kuna
po svakoj tvrtki ili nazivu.
Porez na tvrtku ili naziv obveznicima poreza sa sjedištem ili prebivalištem ili
uobičajenim boravištem na području Grada Ivanca koji imaju do 10 zaposlenih,
utvrđuje se u iznosu od 360,00 kuna godišnje.
Porez na tvrtku ili naziv za poslovnu jedinicu obveznika plaćanja tog poreza
čije je sjedište ili prebivalište ili uobičajeno boravište na području Grada Ivanca
utvrđuje se u iznosu od 360,00 kuna godišnje za svaku poslovnu jedinicu.

Obveznicima poreza na tvrtku ili naziv koji djelatnost obavljaju putem
samouslužnih aparata, pokretnih prodavaonica ili na drugi sličan način, porez
na tvrtku ili naziv utvrđuje se u iznosu od 180,00 kuna godišnje po takvom
prodajnom mjestu odnosno poslovnoj jedinici.
Članak 11.
Porez na tvrtku, odnosno naziv, plaća se u roku od 15 dana od dana dostave
rješenja.
Ako se tvrtka upiše u registar tijekom godine ili tijekom godine prekine
obavljanje djelatnosti, plaća se srazmjerni dio poreza.
Obveznik poreza na tvrtku odnosno naziv, dužan je tvrtku odnosno naziv,
promjenu imena tvrtke odnosno naziva i svaku drugu promjenu koja utječe na
obvezu i visinu poreza, prijaviti tijelu nadležnom za razrez poreza na tvrtku u
roku od 30 dana od dana nastanka promjene.
Članak 12.
Porez na tvrtku ili naziv prihod je Grada za tvrtke kojima je sjedište ili
prebivalište ili uobičajeno boravište na području Grada Ivanca.
Ako obveznik poreza na tvrtku ili naziv sa sjedištem ili prebivalištem izvan
područja Grada Ivanca ima na području Grada Ivanca poslovne jedinice, porez
na tvrtku za poslovnu jedinicu prihod je Grada.
Članak 13.
U postupku razreza, naplate i žalbe, kao i na obnovu postupka, zastaru te druge
postupovne odredbe, shodno se primjenjuju odredbe Općeg poreznog zakona.
Članak 14.
Poslove razreza, naplate, kao i druge poslove vezane uz poreze određene ovom
Odlukom, provodi Upravni odjel Grada Ivanca.
Poslove iz prethodnog stavka ovog članka, Gradsko poglavarstvo svojom

odlukom može prenijeti na druga tijela u skladu s odredbama Zakona.
III. KAZNENE ODREDBE
Članak 15.
Novčanom kaznom do 2.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba:
- za ishođenje oslobađanja od plaćanja poreza na kuću za odmor davanjem
neistinitih podataka (članak 7. stavak 2.),
- za davanje neistinitih podataka o kućama za odmor (članak 8. stavak 1.),
- ako ne prijavi promjenu koja utječe na obvezu i visinu poreza na tvrtku
(članak 11. stavak 3.),
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj
osobi i fizička osoba, novčanom kaznom do 500,00 kuna.
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 16.
Postupci razreza i naplate poreza započeti po odredbama dosadašnje Odluke o
gradskim porezima, dovršit će se po odredbama te Odluke.
Članak 17.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o gradskim
porezima (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 1/97, 7/97, 18/97, 4/98,
17/99 i 4/01).
Članak 18.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom vjesniku
Varaždinske županije.

