ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ПРАВНИХ ЛИЦА

Странка, лице које води пословне књиге, подноси пореску пријаву са утврђеним порезом на
имовину обвезника који воде пословне књиге (врше самоопорезивање), до 31.марта сваке
пореске године, као и у року од 30 дана од настанка или престанка пореке обавезе, на
прописаном обрасцу ППИ-1.

Пореска пријава ППИ-1 подноси се тако да се једном пореском пријавом обухвате све
непокретности на територији исте јединице локалне самоуправе на којој је обвезник једно
правно лице. Саставни део пореске пријаве ППИ-1 су и Прилог 1, Прилог 2 и Подприлог уз
Прилог 1. Прилог 1 и Подприлог обезбеђују детаљне информације о непокретностима на које
се обрачунава порез, док се у Прилог 2 уносе информације о непокретностима које су
ослобођене плаћања пореза на имовину.
Пријава се подноси на шалтеру 2 и 3 Услужног центра Градске управе Града Сомбора
(приземље зграде „Жупаније“) сваког радног дана у периоду од 8 до 15 часова, или поштом на
адресу Сомбор, Трг Цара Уроша бр. 1, са назнаком за Одељење локалне пореске адмнистрације.
У поступку контроле пријема и обраде, проверава се математичка тачност, формална
исправност и потпуност пореске пријаве.
Орган сам врши провере исказаних података приликом контроле прибављањем податка од
органа који воде службене евиденције.
Ако се у поступку обраде пореске пријаве утврди да је формално неисправна, погрешно
попуњена, непотпуна, односно да постоји математичка грешка, порески инспектор ће закључком
наложити пореском обвезнику да, у року од три дана, отклони грешке, односно допуни пријаву
или друге извештаје, а ако порески обвезник не поступи по закључку, сматраће се да пореска
пријава није поднета.
Уредну пореску пријаву и пријаву коју је странка допунла у остављеном року, орган уноси у
евиденцију и књижи обавезе утврђене у пријави.
Ако се у поступку канцеларијске контроле утврди постојање неправилности у погледу
података од значаја за утврђивање висине пореске обавезе, порески инспектор је дужан да
сачини записник о контроли, на који порески обвезник има право да поднесе приговор у року од
пет дана од дана пријема записника.
На основу записника орган доноси решење о утврђивању пореза на основу контроле, у року
од 60 дана од дана достављања записника, односно допунског записника.
У решењу орган налаже пореском обвезнику и да поднесе пореску пријаву у којој отклања
утврђене неправилности, а ако обвезник не поступи по налогу, орган подноси пријаву уместо
обвезника.

