Да ли се на рок за доношење подзаконских аката за потребе утврђивања
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Пореска основица уређује се пореским законом. С тим у вези, Законом о порезима на
имовину („Сл. гласник РС“, бр. 26/01, 45/02−СУС, 80/02, 80/02−др. закон, 135/04, 61/07, 5/09,
101/10, 24/11, 78/11, 57/12−УС и 47/13, у даљем тексту: Закон) уређена је основица пореза на
имовину, што подразумева и у случају када јединица локалне самоуправе није најкасније до
30. новембра текуће године објавила акте за чије доношење и објављивање у том року је
овлашћена и дужна према Закону (акт о одређивању зона и најопремљеније зоне, акт о
просечним ценама квадратног метра одговарајућих непокретности ...). Стога, по мишљењу
Министарства финансија, Законом прописан рок за доношење тих аката истиче 30.новембра
текуће године (као године која претходи години за коју се утврђује порез на имовину). Наиме,
Министарство сматра да акти нису донети у прописаном року ако су донети након што је тај
рок истекао. Имајући у виду да су по Закону о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр.
33/97 и 31/01 и „Сл. гласник РС“, бр. 30/10, у даљем тексту: ЗУП) дужни да поступају државни
органи кад у управним стварима, непосредно примењујући прописе, решавају о правима,
обавезама или правним интересима физичког лица, правног лица или друге странке, као и кад
обављају друге послове утврђене тим законом, Министарство финансија сматра да се ЗУП не
може применити на рок за доношење подзаконских аката о зонама, о најопремљенијој зони,
односно о просечним ценама квадратног метра одговарајућих непокретности у зони у којој се
налази непокретност који је прописан Законом.
Према одредби члана 36. став 1. Закона о изменама и допунама Закона о порезима на
имовину („Сл. гласник РС“, бр. 47/13, у даљем тексту: Закон о изменама и допунама Закона),
јединице локалне самоуправе дужне су да, након ступања на снагу овог закона, а најкасније до
30. новембра 2013. године, за потребе утврђивања пореза на имовину за 2014. годину у складу
са овим законом објаве:
1) одлуку о стопама пореза на имовину;
2) одлуку којом су одредиле зоне, са назнаком зона које се сматрају најопремљенијим, на
својој територији;
3) акт којим су утврдиле просечне цене одговарајућих непокретности по зонама;
4) акт о коефицијентима за непокретности у зонама.
Ако ни у зонама, ни у граничним зонама није било промета одговарајућих непокретности
у периоду од 1. јануара 2013. године до 30. септембра 2013. године, јединица локалне
самоуправе дужна је да, у року из става 1. овог члана, објави просечну вредност квадратног
метра одговарајућих непокретности на основу којих је за 2013. годину утврђена основица
пореза на имовину за непокретности обвезника који не воде пословне књиге у најопремљенијој
зони (члан 36. став 2. Закона о изменама и допунама Закона).
Према одредби члана 6. став 9. Закона, основица пореза на имовину за непокретност
обвезника који не води пословне књиге у јединици локалне самоуправе која у складу са овим
законом није одредила зоне једнака је основици пореза на имовину за текућу годину те,
односно друге одговарајуће непокретности обвезника који не води пословне књиге, за
одговарајућу површину. Према одредби члана 7а став 1. Закона, јединица локалне самоуправе
дужна је да објави акт којим се утврђују просечне цене одговарајућих непокретности у зонама у
складу са чланом 6. ст. 5. и 6. Закона до 30. новембра сваке текуће године, на начин на који се
објављују њени општи акти.

У случају из члана 6. став 8. овог закона јединица локалне самоуправе дужна је да, до
истека рока из става 1. овог члана, објави просечне цене одговарајућих непокретности на
основу којих је за текућу годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности
обвезника који не воде пословне књиге и то у зони која је, према одлуци надлежног органа те
јединице локалне самоуправе, утврђена као најопремљенија у смислу члана 6. став 3. овог
закона (у даљем тексту: најопремљенија зона) − члан 7а став 2. Закона. Јединица локалне
самоуправе дужна је да објави акте којима се утврђују зоне, најопремљеније зоне, као и
коефицијенти за непокретности у зонама, до 30.новембра текуће године на начин из става 1.
овог члана, као и сваку промену тих аката (члан 7а став 4. Закона). Ако јединица локалне
самоуправе до истека рока из става 4. овог члана не објави коефицијенте за непокретности у
зонама или их утврди преко максималног износа из става 4. овог члана, у случају из члана 6.
став 8. овог закона основица пореза на имовину утврдиће се применом коефицијента из става
4. овог члана за непокретности у одговарајућој зони (члан 7а став 5. Закона).
Ако јединица локалне самоуправе не објави акт којим утврђује просечне цене
одговарајућих непокретности у зонама до 30. новембра текуће године, као и акт којим утврђује
зоне и најопремљеније зоне у складу са ставом 4. овог члана, основица пореза на имовину на
непокретности обвезника који води пословне књиге је књиговодствена вредност исказана на
последњи дан пословне године обвезника у текућој години (члан 7а став 6. Закона).
Јединица локалне самоуправе дужна је да акте из ст. 1. до 4. овог члана и одлуку о
стопама пореза на имовину објави и на својој интернет страни (члан 7а став 7. Закона). Према
одредби члана 1. ЗУП, по том закону дужни су да поступају државни органи кад у управним
стварима, непосредно примењујући прописе, решавају о правима, обавезама или правним
интересима физичког лица, правног лица или друге странке, као и кад обављају друге послове
утврђене овим законом.

