
Temeljem članka 107.a Općeg poreznog zakona („Narodne novine“, broj 115/16, 106/18, 

121/19, 32/20) i članka 33. Statuta Općine Kanfanar (“Službeni glasnik Općine Kanfanar“ br. 

02/09 i 03/13) Općinsko vijeće Kanfanar na sjednici održanoj dana _____travnja 2020.godine, 

donosi 

 

 

 

O  D  L  U  K  U 

o odgodi dospijeća poreza na potrošnju  

 

 

Članak 1. 

 

 Ovom se Odlukom, uslijed nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju 

događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje 

ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava 

gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu nastalu povodom proglašenja 

epidemije bolesti COVID 19 prouzrokovane virusom SARS – CoV 2, utvrđuje mjera koja se 

odnosi na obveznike poreza na potrošnju. 

 

 

Članak 2. 

 

 Za sve obveznike poreza na potrošnju koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost na području 

općine Kanfanar odgađa se rok dospijeća plaćanja porezne obveze za mjesec ožujak 2020. 

godine za tri mjeseca. 

 

 

Članak 3. 

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Kanfanar“. 

 

OPĆINA KANFANAR 

OPĆINKO VIJEĆE 

 

KLASA:  

URBROJ:  

Kanfanar, ___ 2020. godine 

 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Marko Jelenič 

 

 

 

 

   

 



 

O B R A Z L O Ž E N J E 

 

1. PRAVNI TEMELJ 

 

Pravni temelj za donošenje ove Odlukeječlanak 107.a Općeg poreznog zakona („Narodne 

novine“, broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20-dalje u tekstu Opći porezni zakon) i članak 33.  

Statuta Općine Kanfanar (“Službeni glasnik Općine Kanfanar“ br. 02/09 i 03/13). 

 

 

2. OSNOVNA PITANJA I PRIKAZ STANJA KOJE SE UREĐUJE AKTOM 

 

Dana 20.03.2020. godine stupio je na snagu Zakon o dopuni Općeg poreznog zakona  

(„Narodne novine, broj 32/2020) koji je propisao „Plaćanje poreza u posebnim okolnostima“. 

  

Člankom 107.a Općeg poreznog zakona propisuje se način plaćanja poreznog duga u uvjetima 

posebnih okolnosti (nastup događaja ili određenog stanja koje se nije moglo predvidjeti i na 

koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, 

znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu). 

Ako posebne okolnosti utječu na mogućnost podmirenja poreznih obveza, dospijeće poreznih 

obveza nastalih i(ili) dospjelih sukladno posebnim propisima, može se odgoditi i(ili) se može 

odobriti njihova obročna otplata, na način da se za vrijeme trajanja odgode plaćanja i obročne 

otplate ne obračunavaju kamate i ne teče zastara. 

 

Zbog nastanka posebnih okolnosti za poslovanje ugostitelja uslijed epidemije koronavirusa 

COVID-19, a u skladu s člankom 107.a Općeg poreznog zakona, predlaže se za obveznike 

poreza na potrošnju koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost na području općine Kanfanar odgoda 

roka dospijeća plaćanja poreza na potrošnju za mjesec ožujak i to za tri mjeseca.  

 

Kako se radi o mjeri koja zahtjeva hitnu provedbu, iz osobito opravdanih razloga, sukladno 

članku 73. stavku 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi (Narodne novine 

RH br. br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 

144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17 i 98/19), stupanje na snagu ove Odluke 

je utvrđeno prvim danom od dana objave u Službenom glasniku Općine Kanfanar. 

 

3. PRIJEDLOG AKTA 

 

Tekst nacrta Odluke dostavlja se u privitku. 

   

4. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA 

Za provedbu ove Odluke nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Općine Kanfanar 

za 2020. godinu. 


