Na temelju članka 20. i 42. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“
broj 115/16 i 101/17) i članka 25. Statuta Općine Bukovlje (“Službeni vjesnik Brodskoposavske županije” broj 3/18) Općinsko vijeće Općine Bukovlje na svojoj 20. sjednici
održanoj dana 4. prosinca 2019. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Bukovlje
Članak 1.
U Odluci o općinskim porezima Općine Bukovlje (“Službeni vjesnik Brodskoposavske županije” broj 18/19) članak 1. mijenja se i glasi:
„Ovom se odlukom utvrđuju lokalni porezi koji su izvori prihoda Općine Bukovlje,
stope prireza porezu na dohodak i poreza na potrošnju, visina poreza na kuće za odmor te
nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza na potrošnju i poreza na kuće za
odmor.”
Članak 2.
U poglavlju II. odjeljak 1. Prirez porezu na dohodak:
„ Članci 3. i 4. brišu se“
Članak 3.
Članak 5. mijenja se i glasi:
„Prirez poreza na dohodak plaća se po stopi od 10% na osnovicu.“
U članku 5. briše se stavak 2. i 3..
Članak 4.
U poglavlju II. odjeljak 2. Porez na potrošnju:
„ Članak 6. briše se“
Članak 5.
U članku 7. stavak 2. i članku 8. stavak 1., 2., 3. brišu se.
Članak 6.
U poglavlju II. odjeljak 3. Porez na kuće za odmor:
„ Članci od 9. do 12. i članci 14., 15. brišu se.“
Članak 7.
U članku 13. briše se stavak 2.

Članak 8.
U članku 22. iza riječi »županije« treba stajati »a primjenjuje se od 1. siječnja sljedeće
godine».
Ostale odredbe ovog članka ostaju nepromijenjene.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“ i bit će objavljena u »Narodnim novinama«.
Odredbe o porezu na potrošnju i porezu na kuće za odmor primjenjuju se od 1. siječnja
sljedeće godine.
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