
Izvještaj o postupku savjetovanja s javnošću Prijedloga Odluke o visini
paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu

Naziv akta / dokumenta za koji se provodi savjetovanje:

Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu

Nositelj izrade akta/dokumenta:

Jedinstveni upravni odjel Općine Žminj, očitovanje izrađeno 21.01.2019.

Početak savjetovanja: 10.01.2019. Završetak savjetovanja: 17.01.2019.

1. Podnositelj prijedloga i mišljenja Marijeta Matijaš

Načelni prijedlozi i mišljenja na nacrt
kompletnog akta ili dokumenta

Predlaže se raspisivanje natječaja za dodjelu potpora malih
vrijednosti kojima će se poticati razvoj i poslovanje malih
iznajmljivača, ali i ulaganje u kvalitetu smještaja kojim se povećava
kvaliteta čitave destinacije, a koje će se financirati sredstvima
paušalnog poreza. Prijedlog o raspisivanju mjera poticanja
poslovanja malih iznajmljivača predložen je na javnoj tribini 9.
prosinca 2019. godine te ovim putem apeliram da se isto provede u
djelo. Paušalni porez trebao bi služiti za ulaganje u kvalitetu
smještaja i općenito podizanje kvalitete destinacije. Predlaže se
davanjem „de minnis potpora“ malim iznajmljivačima od max 5.000 kn
po prijavitelju koji zadovoljava uvjete putem natječaja a koje se mogu
namijeniti za izradu internetske stranice, usluge prijevoda tekstova za
internetsku stranicu, promidžbene materijale, oglašavanje, dodatnu
ponudu u objektu poput dječjeg igrališta, roštilja i sl., unaprjeđenje
kvalitete smještaja nabavom nove opreme poput madraca koji
zadovoljavaju određene standarde, kućanske aparate većeg
energetskog razreda i sl. Podsjećam, sredstva od paušalnog poreza
moraju biti namjenski utrošena u turistički sektor te u skladu s time
smatram da je navedeni prijedlog model koji bi većini iznajmljivača
odgovarao.

Također, podsjećam da su na javnoj tribini odabrani članovi
savjetodavnog tijela kojeg čine iznajmljivači (realni sektor) te da JLS-
u stoje na raspolaganju za konzultacije i otvoreni su dijalog kako u
vezi s donošenjem odluke o visini paušalnog poreza, tako i u vezi s
raspodjelom sredstava o paušalnom porezu.

Primjedbe na pojedine članke ili
dijelove nacrta akta ili dokumenta
(prijedlog i mišljenje)

Predlagatelj u nacrtu Odluke nejasno obrazlaže visinu paušalnog
poreza koji se predlaže za Općinu Žminj. Citiram: „Dakle, prema
nacrtu Pravilnika način utvrđivanja godišnjeg poreza u bitnome se
neće promijeniti budući je do sada isti bio utvrđivan ovisno o
turističkom razredu gdje se objekt nalazio, a turistički razredi su bili
definirani na razini naselja.

Iznos godišnjega paušalnog poreza na dohodak uvećava se za prirez
porezu na dohodak, koji je uveden odlukom jedinice lokalne
samouprave prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog
obveznika.“ U Nacrtu Odluke nisu izričito navedeni iznosi te javnost
nije jasno upoznata s iznosima koje Općina predlaže.

Predlagatelj navodi, citiram „u bitnome se neće promijeniti“ čime je
nejasno iznijeto hoće li ili neće, odnosno za koliko će se povećati ili
koji se iznos paušalnog poreza predlaže. Predlagatelj je trebao jasno
i transparentno iznijeti iznose koje predlaže po pojedinim turističkim
razredima koji postoje na području Općine ne dovodeći javnost, a
poglavito iznajmljivače u zabludu. Navedeni citat iz nacrta Odluke



može imati više tumačenja, a javnost nije jasno upoznata s
prijedlogom te se shodno tome ne može ni očitovati.

Datum dostavljanja prijedloga i
mišljenja

16. 01. 2019.

Očitovanje Predlaganje “de minimis potpora” nije tema ovog savjetovanja u
određivanju visine paušalnog poreza za iznajmljivače, te će se
razmatrati ovisno o odluci izvršnog i predstavničkog tijela Općine
Žminj.

Jasno je navedeno u obrazloženju da se prirez porezu na dohodak
plaća prema prebivalištu poreznog obveznika, stoga svaka JLS ima
određenu visinu prireza porezu na dohodak za svoje područje i jasno
je da paušalni porez za iznajmljivače čini porezni prihod one JLS na
kojoj iznajmljivač ima prijavljeno prebivalište, (a ne objekat za
iznajmljivanje i smještaj u turizmu) stoga se i ne može navoditi visina
prireza na porez. Za sve koji imaju prebivalište na području Općine
Žminj stopa prireza na porez na dohodak iznosi 5%, a navod da se u
bitnome na mijenja visina poreza ostaje. Turistički razredi na području
Općine Žminj poznati su svim iznajmljivačima koji su stalno u
kontaktu sa Turističkom zajednicom Općine Žminj i ovim prijedlogom
se nisu mijenjali (podjela je ostala ista kako su ranije razredi i bili
definirani samo se sada ne definiraju razredi već se visina poreza
utvrđuje po nazivu naselja), te stoga nije bilo potrebno posebno
naglašavati razrede, a obzirom da se visina predloženog paušalnog
poreza nije mijenjala.

Sredstva od paušalnog poreza nisu posebni i strogo namjenski prihod
kako se u prijedlogu sugerira, već već čine dio općih poreznih prihoda
JLS koji se troše kako je proračunom JLS predviđeno.

Kako nema konkretnog prijedloga izmjene visine paušalnog poreza
na prijedlog Općine Žminj te se na isto ne možemo očitovati,
ostajemo pri svojem prijedlogu, naglašavajući da je visina paušalnog
poreza za iznajmljivače ostala ista, a način obračuna poreza na
dohodak odnosno utvrđivanje paušalnog dohotka i paušalnog poreza
na dohodak određeno je Zakonom o porezu na dohodak na što JLS
ne može utjecati.

2. Podnositelj prijedloga i mišljenja Zaštićeni podatak

Datum dostavljanja prijedloga i
mišljenja

16. 01. 2019.

Načelni prijedlozi i mišljenja na nacrt
kompletnog akta ili dokumenta

Prijedlog visine paušalnog poreza 300,00 kn

Očitovanje Prijedlog Općine Žminj ostaje da se visina paušalnog poreza za
djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu ne mijenja, odnosno ne
podiže za 2019. godinu, stoga ostajemo pri predloženoj visini poreza
kako je u prijedlogu Odluke navedeno.


