На основу члана 52. Закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и
пореској администрацији (''Сл. гласник РС'', бр. 53/10), члана 6. и 60. Закона о финансирању
локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'', 62/06) и члана 40. и 84. Статута града Лознице (''Сл.
лист града Лознице'', бр. 19/08), Скупштина града Лознице на 18. седници одржаној дана
19. новембра 2010. године, донела је
ОДЛУКУ
о отпису камате на доспеле обавезе по основу одређених
изворних јавних прихода Града Лознице
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се услови и начин отписа обрачунате а неплаћене камате на
обавезе физичких и правних лица које су доспеле до 31. децембра 2009. године (у даљем
тексту: камата) по основу изворних јавних прихода града Лознице, које администрира
Одељење локалне пореске администрације и то:
1. пореза на имовину правних лица;
2. пореза на имовину физичких лица;
3. локалних комуналних такси;
4. накнаде за коришћење грађевинског земљишта.
Члан 2.
Отпис камате у складу са овом Одлуком врши се, без подношења посебног захтева,
обвезнику за кога Одељење локалне пореске администрације располаже доказима да је:
1)
на прописани уплатни рачун изворних јавних прихода уплатио главни дуг по
основу обавеза из члана 1. ове Одлуке и споредна пореска давања по основу тих обавеза осим
камате, који је доспео до 31. децембра 2009. године;
2)
на прописани уплатни рачун изворних јавних прихода уплатио главни дуг по
основу обавеза из члана 1. ове Одлуке и споредна пореска давања по основу тих обавеза, који
доспева за плаћање од 1. јануара 2010. године до 31.12.2010. године (у даљем тексту: текуће
обавезе).
Отпис камате под условима из става 1. извршиће се и обвезнику коме је одобрено
одложено плаћање, односно обвезнику код кога је покренут поступак принудне наплате за
обавезе из члана 1. ове Одлуке.
Члан 3.
Изузетно од одредби члана 2. став 1. Одлуке, отпис камате извршиће се по поднетом
захтеву обвезнику, правном лицу код кога је покренут поступак приватизације,
реструктурирања, стечаја и ликвидације.
Члан 4.
Обвезнику који је испунио услове из члана 2. и 3. ове Одлуке отписаће се 100% камате
ако је уплату главног дуга доспелог до 31.12.2009. године као и текуће обавезе у 2010. години
извршио најкасније до 31.12.2010. године.

Члан 5.
О праву на отпис камате одлучиће се решењем Одељења локалне пореске
администрације, у складу са законом и овом Одлуком.
Одељење локалне пореске администрације води евиденцију о остваривању права у
складу са овом Одлуком и стара се о спровођењу Одлуке.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу града
Лознице''.
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