Na osnovu člana 7 stav 1 Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Službeni list RCG", br. 42/03 i 44/03, "Službeni list CG", br. 5/08, 51/08, 74/10, 1/15, 78/15, 3/16, 30/17 i 92/17) i člana 47 stav 1 tačka 9 Statuta opštine u okviru Glavnog grada - Tuzi ("Službeni list CG-opštinski propisi", broj 39/17), Skupština opštine u okviru Glavnog grada - Tuzi, na sjednici održanoj __________ godine, donijela je

ODLUKA
o prirezu porezu na dohodak fizičkih lica
Član 1
Ovom odlukom uvodi se prirez porezu na dohodak fizičkih lica, utvrđuje stopa prireza kao i vršenje poslova kontrole obračunavanja i plaćanja prireza Opštine u okviru Glavnog grada – Tuzi (u daljem tekstu: Opštine Tuzi).
                                                                                      Član 2
     Svi izrazi upotrijebljeni u ovoj odluci u muškom rodu podrazumijevaju iste takve izraze za fizička lica u ženskom rodu.
Član 3
Prirez porezu na dohodak fizičkih lica plaća se na porez na prihode od ličnih primanja, porez na dohodak od samostalne djelatnosti, porez na prihode od imovine i imovinskih prava i porez na prihode od kapitala.
Član 4
Stopa prireza iznosi 13% poreske obaveze iz prethodnog člana Odluke.
Član 5
Poreski obveznik prirez obračunava u prijavi prireza porezu na dohodak, koju je dužan podnijeti organu uprave nadležnom za poslove lokalnih prihoda.
Prirez se plaća istovremeno sa podnošenjem prijave prireza organu uprave iz stava 1. ovog člana.
Član 6
Oblik i sadržinu prijave iz prethodnog člana ove odluke propisuje organ uprave nadležan za poslove lokalnih prihoda.
Član 7
Uplata prireza vrši se na račun za lokalne prihode Budžeta Opštine shodno Naredbi o načinu uplate javnih prihoda.
Član 8
Poslove kontrole obračunavanja i plaćanja prireza obavlja organ uprave nadležan za poslove lokalnih prihoda.
Član 9
U pogledu poreskog perioda, načina obračunavanja i plaćanja prireza i drugih pitanja koja nijesu uređena ovom odlukom shodno se primjenjuju odredbe Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica.
Poreski postupak sprovodi se prema odredbama Zakona o poreskoj administraciji.
Član 10
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore - Opštinski propisi". 










Obrazac OPP-ND
Formulari  LLMT-TA

MJESEČNA PRIJAVA ZA OBRAČUN PRIREZA POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH LICA
FLETËPARAQITJA MUJORE PËR LLOGARITJEN E MBITATIMIT NË TATIMIN E TË ARDHURAVE TË PERSONAVE FIZIKË

1.
Poreski period
Periudha tatimore

Mjesec                                       Godina
Muaji                                         Viti
2.
Poreski identifikacioni broj
Numri identifikues tatimor

3.
Naziv (pravno lice) ,          prezime i ime (fizičko lice)
Emri (personi juridik),      mbiemri dhe emri (personi fizikë)


4.
Šifra djelatnosti
Shifra e veprimtarisë 
5.
Adresa 
Adresa

Ulica                                   Broj                                    Grad                                 Telefon
Rruga                                 Numri                                 Qyteti                               Telefoni 
6.
Ovlašćeno lice                                                           PIB
Personi i autorizuar                                                  NIT

Prezime i ime                                                 Adresa                                 Telefon
Mbiemri dhe emri                                          Adresa                                 Telefoni


Rb
Nr
VRSTA POREZA
Lloji i tatimit 
IZNOS POREZA
Shuma e tatimit 
STOPA PRIREZA %
Shkalla e mbitatmit %
IZNOS PRIREZA
Shuma e mbitatimit 
1
2
3
4
5 (3*4)
1.
Porez na prihode od ličnih primanja
Tatimi në të ardhurat nga fitimet personale



2.
Porez na dohodak od samostalne djelatnosti
Tatimi në të ardhurat nga veprimtaria e pavarur



3.
Porez na prihode od imovine i imovinskih prava
Tatimi në të ardhurat nga prona dhe të drejtat pronësore



4.
Porez na prihode od kapitala
Tatimi në të ardhurat nga kapitali






Izjavljujem pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da su navedeni podaci tačni.
Me përgjegjësi të plotë penale dhe materiale deklaroj se informacionet e dhëna janë të sakta. 


Datum podnošenja prijave_____________     M.P.             _______________________
          Data e parashtrimi të paraqitjes 		     V.V. 	            Potpis ovlašćenog lica
            Nënshkrimi i personit të autorizuar

Popunjava poreski organ
Plotëson organi tatimor 

Broj dokumenta________________  Datum prijema_______________ Datum obrade______________ 
Numri i dokumentit                             Data e pranimit                              Data e përpunimit 

Ime i prezime ovlašćenog službenika____________________                Potpis_______________
Emri dhe mbiemri i nëpunësit të autorizuar                                              Nënshkrimi  


OBRAZLOŽENJE

Pravni osnov
     Pravni osnov za donošenje ove Odluke sadržan je u odredbama, član 7 stav 1 Zakona o finansiranju lokalne samouprave kojim je propisano da Opština može pravnim i fizičkim licima sa svoga područja propisati obavezu plaćanja prireza porezu na dohodak fizičkih lica.	

Razlozi za donošenje

Razlozi za donošenje ove odluke sadržani su u potrebi uredjivanja ove oblasti u skladu sa važećim propisima i nastojanjima Opštine Tuzi da uvede prirez porezu na dohodak fizičkih lica,utvrđuje stopu prireza na porez kao i vršenje poslova kontrole obračunavanja i plaćanja prireza, shodno Zakonu o finansiranju lokalne samouprave.

Sadržina
U članu 1 je utvrđeno da se ovom odlukom uvodi prirez na dohodak fizičkih lica, utvrđuje se stopa prireza kao i vršenje poslova kontrole obračunavanja i plaćanja prireza

U članu 2 utvrđen je princip rodne ravnopravnosti po pitanju izraza koji su u ovoj odluci upotrebljeni za fizička lica u muškom rodu, u skladu sa članom 11 Zakona o rodnoj ravnopravnosti kojim je propisano da opština, Glavni grad i Prijestonica, u okviru svojih nadležnosti, podstiču i ostvaruju rodnu ravnopravnost, odnosno preduzimaju mjere i aktivnosti od značaja za ostvarivanje rodne ravnopravnosti

Članom 3 ove odluke je propisano da se prirez na porez plaća na prihode od ličnih primanja, porez na dohodak od samostalne djelatnosti, porez na prihode od imovine i imovinskih prava i porez na prihode od kapitala.

      Članom 4 propisana je stopa prireza.

 U skladu sa članom 5, stav 1. propisano je da poreski obveznik prirez porezu na dohodak fizičkih lica obračunava u prijavi prireza porezu na dohodak, koju je dužan podnijeti organu uprave nadležnom za poslove lokalnih prihoda. Stavom 2. istog člana propisano je da obveznik je dužan da prirez plaća istovremeno sa podnošenjem prijave organu uprave iz stave 1.

      Članom 6 propisano je da oblik i sadržinu prijave prireza porezu na dohodak propisuje organ uprave koji je nadležan za poslove lokalnih prihoda.

Članom 7 propisano je da se uplata prireza vrši se na račun za lokalne prihode Budžeta Opštine shodno Naredbi o načinu uplate javnih prihoda. 

U skladu sa članom 8 ove odluke je propisano da poslove kontrole obračuvanja i plaćanja prireza obavlja organ uprave koji je nadležan za poslove lokalnih prihoda.

Članom 9, stav 1 propisano je da pitanja u pogledu poreskog perioda, načina obračunavanja i plaćanja prireza i drugih pitanja koja nijesu uređena ovom odlukom primjenjuju se odredbe Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, dok je stavom 2 istog člana definisano da se poreski postupak sprovodi prema odredbama Zakona o poreskoj administraciji.

     Članom 10 je propisano da ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore - Opštinski propisi".

Iz gore navedenih razloga, predlaže se Skupštini opštine u okviru Glavnog grada – Tuzi da donese Odluku o prirezu porezu na dohodak fizičkih lica.

SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE, LOKALNE PRIHODE I INVESTICIJE

