Klasa:410-01/02-01/1069 Ur.br.:513-07/03-2 Zagreb, 6.3.2003.

Dostava podataka za utvrđivanje komunalne naknade

Na upit Područnog ureda "A", o obvezi dostavljanja podataka o promjeni vlasništva na nekretninama Gradu "B", a sa svrhom ažuriranja podataka vezanih uz utvrđivanje komunalne naknade, u nastavku odgovaramo.
Člankom 119. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj: 91/96, 73/00 i 114/01) propisano je da se vlasništvo nekretnine stječe zakonom predviđenim upisom stjecateljeva vlasništva u zemljišnoj knjizi na temelju valjano očitovane volje dotadašnjeg vlasnika usmjerene na to da njegovo vlasništvo prijeđe na stjecatelja.
Člankom 4. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj: 69/97, 26/00 i 153/02) propisano je da je predmet oporezivanja promet nekretnina.
Shodno navedenom, Porezna uprava ne vodi evidencije o promjeni vlasništva nekretnina, već utvrđuje porez na promet nekretnina temeljem obavljenih prometa nekretnina. Podatke o vlasništvu i promjeni vlasništva na nekretninama vode se u zemljišnim knjigama, pa se zahtjevi za dostavu podataka moraju dostaviti nadležnom Zemljišnoknjižnom odjelu.
Klasa 410-20/03-01/12 Ur.br.: 513-07/03-2 Zagreb, 08.04.2003

Način stjecanje nekretnina

Na upit osobe "A" da 11 se «otpis iz zk. ul.br..... i upis u novi zk.ul. br. uz uknjižbu prava vlasništva« smatra prometom nekretnina, odnosno da li podliježe plaćanju poreza na promet nekretnina, ili se radi o presudi suda o utvrđivanju prava vlasništva na nekretnini stečenog dosjelošću, te se ne smatra predmetom oporezivanja porezom na promet nekretnina, u nastavku odgovaramo.
Iz dostavljenog Rješenja, donesenog u zemljišnom knjižnom ispravnom postupku, vidljivo je da je porezni obveznik predmetne nekretnine stekao dosjelošću.
Člankom 4. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj: 69/97, 26/00 i 153/02) propisano je da je predmet oporezivanja porezom na promet nekretnina promet nekretnina, dok se prometom nekretnina smatra svako stjecanje vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj bez obzira na to da li se vlasništvo nekretnine stječe uz naplatu ili bez naplate. Prema tom, stjecanjem nekretnina smatra se kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje nekretnina u postupku likvidacije ili stečaja, stjecanje na temelju odluka suda i11 drugog tijela te ostali načini stjecanja nekretnina od drugih osoba.
Člankom 159. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj: 91/96, 73/00 i 114/01) propisano je da se dosjelošću stječe vlasništvo samostalnim posjedom te stvari prodaje udjela promet nekretnina. Ako se iz okolnosti konkretnog slučaja (trgovačko društvo nije imalo drugih aktivnosti koje upućuje na redovno poslovanje) može zaključiti daje unos nekretnine u trgovačko društvo izvršeno samo radi prodaje udjela i time stjecanja nekretnina, za oporezivanje bit će mjerodavni prikriveni pravni posao odnosno na promet nekretnina utvrdit će se pripadajući porez na promet nekretnina., ako taj posjed ima zakonom određenu kakvoću i neprekidno traje zakonom određeno vrijeme, a posjednik je sposoban da bude vlasnikom te stvari.
U slučaju kada je osnova stjecanja vlasništva dosjelost, pravo vlasništva se ne stječe pravomoćnošću deklaratorne odluke nadležnog tijela, već se stječe samom činjenicom nastanka pravne osnove stjecanja. Stoga Rješenjem o stjecanju vlasništva dosjelošću, nije konstituirano nikakvo novo niti veće pravo za poreznog obveznika od onog od kojeg je ranije imao, stoga navedeno Rješenje ne može predstavljati temelj za utvrđivanje poreza na promet nekretnina 
Klasa: 410-20/0301/180 Ur.broj-.513-07/04-2 Zagreb, 2.2.2004.

Obveza plaćanja poreza na promet nekretnina kada se kao kupac nekretnine javlja tvrtka koja se bavi prometom nekretnina

Poduzeće "A" dostavilo nam je upit u kojem postavlja pitanje postoji li obveza plaćanja poreza na promet nekretnina kada se kao kupac nekretnine javlja tvrtka koja se bavi prometom nekretnina, a koja kupuje nekretninu sa ciljem prodaje iste nekretnine krajnjem kupcu. U upitu porezni obveznik navodi kako smatra da dolazi do dvostrukog plaćanja poreza na promet nekretnina kada se nekretnine kupuju radi daljnje prodaje. Na postavljeni upit u nastavku odgovaramo.
Člankom 4. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj: 69/97, 26/00 i 153/02) propisano je da je predmet oporezivanja porezom na promet nekretnina promet nekretnina, dok se prometom nekretnina smatra svako stjecanje vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj bez obzira na to stječe li se vlasništvo nekretnine uz naplatu ili bez naplate. Stjecanjem nekretnina, smatra se kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje nekretnina u postupku likvidacije ili stečaja, stjecanje na temelju odluka suda ili drugog tijela te ostali načini stjecanja nekretnina od drugih osoba.
Prema članku 6. Zakona o porezu na promet nekretnina obveznik poreza na promet nekretnina je stjecatelj nekretnine.
Shodno navedenom, porez na promet nekretnina plaća se na promet nekretnina, dok se prometom nekretnina smatra svako stjecanje vlasništva nekretnine. Dakle i u slučaju kada se nekretnine kupuju radi daljnje prodaje, dolazi do prometa nekretnina odnosno do stjecanja vlasništva nekretnina i obveznik poreza na promet nekretnina je stjecatelj nekretnine. U navedenom slučaju ne radi se o dvostrukom oporezivanju, već od dva prometa nekretnina. Prvi promet odnosi se na stjecanje vlasništva nekretnine tvrtke koja kupuje nekretninu radi daljnje prodaje. Drugi promet odnosi se na stjecanje vlasništva nekretnine osobe koja kupuje nekretninu od spomenute tvrtke. U prvom prometu obveznik poreza na promet nekretnina je tvrtka koja kupuje nekretninu radi daljnje prodaje, a u drugom prometu obveznik poreza na promet nekretnina je osoba koja je od tvrtke kupila nekretninu.
Klasa: 410-20/04-01/21 Ur.broj: 513-07/01-04-02 Zagreb, 18. ožujka 2004

Postupak izvlaštenja nekretnina

Poduzeće "A" postavilo je upit o plaćanju poreza na promet nekretnina u postupak izvlaštenja nekretnina. U upitu navode kako njihova djelatnost, prema odredbama Zakon o hrvatskim željeznicama, pripada u djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku. Nadalje navode da su pokrenule postupak izvlaštenja nekretnina potrebnih za realizaciju projekta modernizacije pruge Zagreb - Split, dionica Perušić-Gračac, te postavljaju upit o mogućnosti oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina u postupku izvlaštenja. Na postavljeni upit, u nastavku odgovaramo.
Člankom 4. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj: 69/97, 26/00 i/153/02) propisano je da je predmet oporezivanja promet nekretnina. Prometom nekretnina, u smislu ovoga Zakona, smatra se svako stjecanje vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj. Stjecanjem nekretnine, smatra se kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje nekretnina u postupku likvidacije ili stečaja, stjecanje na temelju odluka suda ili drugog tijela te ostali načini stjecanja nekretnina od drugih osoba.
Člancima II., 12. i 13. Zakona o porezu na promet nekretnina propisana su opća oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina, porezna oslobođenja pri unosu nekretnina u trgovačko društvo te porezna oslobođenja pri nasljeđivanju, darovanju i drugom stjecanju nekretnina bez naknade.
Člankom 1. Zakona o izvlaštenju (Narodne novine, broj: 9/94, 35/94, 112/00 i 114/01) propisano je da se nekretnina može izvlastiti, kada je to potrebno radi izgradnje objekata ili izvođenja radova u interesu Republike Hrvatske i kada se ocijeni da će se korištenjem nekretnine, za koju se namjerava predložiti izvlaštenje, u novoj namjeni postići veća korist od one koja se postizala korištenjem te nekretnine na dosadašnji način.
Člankom 23. Zakona o izvlaštenju propisano je da korisnik izvlaštenja i vlasnik nekretnine mogu do donošenja rješenja kojim se prihvaća prijedlog za izvlaštenje, sklopiti nagodbu. Nagodba ima snagu izvršne isprave. Ako korisnik izvlaštenja i vlasnik nekretnine sklope nagodbu, vlasnik nekretnine ne plaća porez na promet nekretnina, kao ni ostale pristojbe vezane u svezi nagodbe.
Zakonom o porezu na promet nekretnina nije propisano oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina kada se nekretnina stječe u svezi s postupkom izvlaštenja na temelju Zakona o izvlaštenju. Dakle, osobe koje stječu nekretnine u svezi s postupkom izvlaštenja obveznici su plaćanja poreza na promet nekretnina.
Međutim, iznimno od navedenog, samo pod uvjetima propisanima u Zakonu o izvlaštenju, u slučaju kada korisnik izvlaštenja i vlasnik nekretnine zaključe nagodbu, do donošenja rješenja kojima se prihvaća prijedlog za izvlaštenje prema članku 25. Zakona o izvlaštenju, stjecanje nekretnina na osnovi takve nagodbe ne podliježe plaćanju poreza na promet nekretnina.
Klasa:410-20/02-01/49 Ur.br.:513-07/02-4 Zagreb, 17.7.2002.

Zakon o društveno poticajnoj stanogradnji

Na upit Agencije "A", o izgledu članka ugovora o kupoprodaji koji se odnosi na plaćanje poreza na promet nekretnina, nastavno odgovaramo.
Zaključkom Vlade Klasa:410-20/02-02/01 od 23. svibnja 2002. godine, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretnina kod prodaje stanova prema odredbama Zakona o društveno poticajnoj stanogradnji (Narodne novine broj: 109/01) ugovorom o kupoprodaji preuzima obvezu plaćanja dijela poreza na promet nekretnina, i to onog dijela koji je obračunat na dio porezne osnovice za koji je Republika Hrvatska putem Ministarstva za javne radove, obnovu i graditeljstvo platila troškove izgradnje stana.
Kako je prema članku 6. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj:69/97) obveznik poreza na promet nekretnina stjecatelj odnosno kupac nekretnine, smatramo da pitanje samog obračuna poreza za koji će obvezu plaćanja preuzeti Agencija treba urediti međusobnim ugovorom između kupca stana i Agencije.
Klasa:410-20/02-01/95 Ur.br. 513-07/02-2 Zagreb, 21.11.2002

Stjecanje nekretnina na području Republike Hrvatske od strane stranih državljana                                                       ^_

Na upit osobe "A" iz Švedske, o mogućnosti kupnje nekretnina u Republici Hrvatskoj od strane stranih državljana, te o plaćanju poreza na kuću za odmor stranih državljana, nastavno odgovaramo.
Strane osobe mogu stjecati vlasništvo nekretnina na području Republike Hrvatske na način propisan odredbama članka od 354. do 358. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj: 91/96). Strane osobe, u smislu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, jesu fizičke i pravne strane osobe. Navedene osobe mogu, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno, pod uvjetom uzajamnosti, stjecati vlasništvo nekretnina na području Republike Hrvatske, ako suglasnost za to dade ministar vanjskih poslova Republike Hrvatske, po prethodno pribavljenom mišljenju ministra pravosuđa Republike Hrvatske, također ako zakonom nije drugačije određeno. Uzajamnost u ovim slučajevima postoji, ako u drugoj državi državljani Republike Hrvatske ili pravne osobe koje imaju registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj mogu stjecati vlasništvo nekretnina kupoprodajom, zamjenom ili drugim pravnim poslom odnosno na temelju zakona ili po odluci suda ili drugog nadležnog tijela u drugoj državi.
Prema članku 3. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine broj: 69/97 i 26/00) domaće i strane fizičke 11i pravne osobe izjednačene su glede plaćanja poreza na promet nekretnina ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.
Prema članku 6. Zakona o porezu na promet nekretnina obveznik poreza na promet nekretnina je stjecatelj nekretnina. To je dakle osobe koja stječe vlasništvo nekretnine na temelju kupoprodajnog ugovora, dakle kupac.
Predmet oporezivanja prema članku 4. Zakona o porezu na promet nekretnina je promet nekretnina, dok se prometom nekretnina smatra svako stjecanje vlasništva u Republici Hrvatskoj. Shodno navedenom porez na promet nekretnina plaća se na stjecanje nekretnina u Republici Hrvatskoj bez obzira tko je stjecatelj nekretnina. Osnovica poreza na promet nekretnina, prema članku 9. Zakona je tržišna vrijednost nekretnine u trenutku stjecanja. Tržišna vrijednost nekretnine utvrđuje se, u pravilu na temelju isprava o stjecanju. Porezna uprava ovlaštena je procjenom utvrditi tržišnu vrijednost nekretnina ako ocijeni da tržišna vrijednost nekretnina u ispravama o stjecanju nije realno iskazana.
Prema članku 35. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine broj: 117/93, 69/97, 33/00, 73/00,127/00, 59/01,107/01 i 117/01), porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor. Dok se kućom za odmor smatra svaka zgrada ili stan, koji se koriste povremeno ili sezonski. Obračun i način plaćanja poreza na kuću za odmor uređuje se odlukom općine ili grada, dok se prema članku 36. navedenog Zakona propisuje da se porez na kuće za odmor plaća od 5,00 do 15,00 kuna po četvornom metru korisne površine kuće za odmor.
Shodno navedenom, strani državljani mogu pod uvjetom uzajamnosti stjecati nekretnine na području Republike Hrvatske, ako suglasnost za to dade ministar vanjskih poslova Republike Hrvatske, po prethodno nabavljenom mišljenju ministra pravosuđa Republike Hrvatske, ako zakonom nije drugačije određeno. U postupcima utvrđivanja poreza na promet nekretnina prema Zakonu o porezu na promet nekretnina i poreza na kuće za odmor prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, strani državljani su izjednačeni sa domaćim fizičkim i pravnim osobama i dok im se porez utvrđuje sukladno odredbama navedenih Zakona.
Klasa 410-20/02-01/2 Ur. br. :513-07/02-2 Zagreb, 9.1.2002.

Porezna osnovica pri isporuci novoizgrađenih građevina

Na upit tvrtke "A", pod naznačenim predmetom, odgovaramo u nastavku.
Odredbom čl. 25. st. 1. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, br. 69/97), propisano je da se na vrijednost izgrađenih i neisporučenih građevina na dan početka primjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost, kao i na vrijednost građevina koje su plaćene do dana početka primjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost, plaća porez na promet nekretnina prema Zakonu o porezu na promet nekretnina.
U smislu citiranog propisa porez na promet nekretnina plaća se na vrijednost izgrađenih i neisporučenih građevina na dan početka primjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost (I. siječnja 1998.), kao i na vrijednost građevina koje su plaćene do dana početka primjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost (1. siječnja 1998.).
U daljnjem se prometu na stjecanje takvih nekretnina - građevina plaća porez na promet nekretnina, što znači da poreznu osnovicu u smislu čl. 9. st. 1. Zakona o porezu na promet nekretnina čini tržišna vrijednost nekretnine - građevine u trenutku stjecanja, a to je cijena nekretnine - građevine koja se postiže ili se može postići na tržištu u trenutku njezina stjecanja (sklapanja kupoprodajnog ugovora).
Nadalje, odredbama čl. 2. st. 1. t. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 47/95 i 73/00) i čl. 9. st. 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 60/96 i 54/01), propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća na isporuke novoizgrađenih građevina koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti, a novoizgrađenim građevinama smatraju se građevine i njihovi dijelovi koje su sagrađene, isporučene ili plaćene nakon 31. prosinca 1997.
Porezna osnovica pri isporuci novoizgrađenih građevina u smislu čl. 8. st. 1. Zakona i čl. 51. t. 14. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost jest naknada za vrijednost isporučenog objekta ili dijela objekta koja ne sadrži vrijednost zemljišta ni iznos naknade za komunalno uređenje zemljišta prema odluci mjerodavnih tijela.
Na isporuke zemljišta plaća se porez na promet nekretnina prema Zakonu o porezu na promet nekretnina, budući da se isporuka zemljišta ne smatra isporukom dobara u smislu čl. 3. st. 4. Zakona te čl. 67. st. 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, pa stoga ne podliježe plaćanju poreza na dodanu vrijednost.
U daljnjem se prometu isporuka novoizgrađene građevine oporezuje porezom na dodanu vrijednost ili porezom na promet nekretnina, ovisno o tome je li stjecatelj - kupac novoizgrađene građevine mogao u cijelosti ili djelomično odbiti porez na dodanu vrijednost kao pretporez.
Ako stjecatelj novoizgrađene građevine nije mogao odbiti zaračunani porez na dodanu vrijednost kao pretporez, u daljnjem se prometu takva građevina oporezuje porezom na promet nekretnina.
Ako je stjecatelj novoizgrađene građevine mogao odbiti porez na dodanu vrijednost kao pretporez samo djelomično, u daljnjem se prometu takva građevina oporezuje porezom na promet nekretnina u dijelu u kojem stjecatelj nije mogao odbiti porez na dodanu vrijednost kao pretporez, a u ostalom se dijelu oporezuje porezom na dodanu vrijednost (čl. 5. st. 3. Zakona o porezu na promet nekretnina).
Klasa:410-20/01-01/47 Ur.br. :513-07/02 -3 Zagreb, 4.3.2002.

Prodaja nekretnine putem javnog natječaja

Na vaš upit pod naznačenim predmetom odgovaramo u nastavku.
Prema članku 9. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, br. 69/97), osnovica poreza na promet nekretnina je tržišna vrijednost nekretnine u trenutku stjecanja (st. 1.).
Pod tržišnom vrijednosti nekretnine razumijeva se cijena nekretnine koja se postiže ili se može postići na tržištu u trenutku njezina stjecanja. Tržišna vrijednost nekretnine utvrđuje se, u pravilu, na temelju isprava o stjecanju (st. 2.).
U smislu citiranih propisa, osnovicu poreza na promet nekretnina čini tržišna vrijednost nekretnine u trenutku stjecanja, a to je cijena nekretnine koja se postiže ili se može postići na tržištu u trenutku njezina stjecanja.
Tržišnu vrijednost nekretnine, u pravilu, utvrđuje Porezna uprava na temelju isprava o stjecanju, tj. prema cijeni iz kupoprodajnog ugovora i drugih sličnih isprava ako iz okolnosti svakog pojedinog slučaja proizlazi da je ta cijena stvarno ugovorena, a ne radi se o pogodovanju kupca na način da se nekretnina prodaje ispod tržišne vrijednosti.
To su ponajprije slučajevi kada nekretnine prodaju građevinske tvrtke i druge pravne osobe, potom kada se nekretnine prodaju putem suda ili javnog natječaja i sl.
Kako iz ugovora o kupoprodaji nekretnina sklopljenog između Općine X kao prodavatelja i poduzeća "A" kao kupca nekretnina, označenih kčbr. 905/1, kuća i dvor od 3156 m2, upisanih u z.k.ul.br. 1172 k.o. Velika, te iz priložene dokumentacije proistječe da je ugovorena kupoprodajna cijena u iznosu 472.370,83 kn postignuta na javnom natječaju, to u skladu s navedenim smatramo da tržišnu vrijednost nekretnine kao osnovicu poreza na promet nekretnina, u konkretnom slučaju, treba utvrditi prema cijeni iz kupoprodajnog ugovora.
Klasa:410-20/02-0 Ur.br.:513-07/02-2 Zagreb, 24.7.2002

Osnovica poreza na promet nekretnina u trenutku stjecanja nekretnine

Na upit Agencije "A", o načinu utvrđivanja porezne osnovice za utvrđivanje poreza na promet nekretnina, odnosno da li u poreznu osnovicu za utvrđivanje poreza na promet nekretnina ulazi i vrijednost komunalne infrastrukture, nastavno odgovaramo.
Člankom 9. stavak 1. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine broj: 69/97) propisano je da je osnovica poreza na promet nekretnina tržišna vrijednost nekretnine u trenutku stjecanja. Pod tržišnom vrijednošću nekretnine smatra se cijena nekretnine koja se postiže ili se može postići na tržištu u trenutku stjecanja, s obzirom na stanje i fizička svojstva nekretnine.
Shodno navedenom, osnovica poreza na promet nekretnina je tržišna vrijednost u trenutku stjecanja, dok u tržišnu vrijednost ulazi i vrijednost zemljišta kao i svota naknade za komunalno uređenje zemljišta. 
Klasa:410-20/02-01/104 Ur.br.513-07/03-2 Zagreb, 17.3.2003.

Obračun poreza u ovršnom i stečajnom postupku

Na upit Područnog ureda "A", o utvrđivanju porezne osnovice za obračun poreza na promet nekretnina u ovršnom i stečajnom postupku, u nastavku odgovaramo.
Člankom 9. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj: 69/97, 26/00 i 153/02) propisano je da je osnovica poreza na promet nekretnina tržišna vrijednost nekretnine u trenutku stjecanja.
Prema stavku 2. članka 9. Zakona, određeno je da se pod tržišnom vrijednosti nekretnina razumijeva cijena nekretnine koja se postiže ili se može postići na tržištu u trenutku njezina stjecanja. Tržišna vrijednost nekretnine utvrđuje se u pravilu na temelju isprava o stjecanju. Ako Porezna uprava ocijeni da tržišna vrijednost nekretnine u ispravama o stjecanju nije realno iskazana, ovlaštena je utvrditi tržišnu vrijednost procjenom.
Prodaja nekretnina trgovačkih društava u stečaju odvija se u okviru stečajnog postupka. Njome rukovodi stečajni upravitelj pod nadzorom stečajnog suca, stečajnog vijeća i odbora vjerovnika, pa nema mjesta sumnji u vjerodostojnost ugovorene cijene nekretnine.
Člankom I. Ovršnog zakona (Narodne novine, broj: 57/96 i 29/99) propisano je da se navedenim Zakonom ureduje postupak po kojem sudovi provode prisilno ostvarenje tražbina na temelju ovršnih i vjerodostojnih isprava te osiguranja tražbine ako posebnim zakonom nije drukčije određeno. U postupku ovrhe na nekretnini mjesno je nadležan sud na čijem se području nekretnina nalazi. Vrijednost nekretnine sud utvrđuje zaključkom o prodaji, u kojem ujedno i navodi mjesto i vrijeme prodaje ako se prodaja obavlja javnom dražbom.
Člankom 97. ovršnog zakona propisano je da se na prvom ročištu za dražbu nekretninu ne može prodali ispod tri četvrtine utvrđene vrijednosti. Na drugom ročištu nekretnina se može prodati ispod tri četvrtine utvrđene vrijednosti, ali ne ispod polovine te vrijednosti, s tim da od prvog do drugog ročišta mora proteći najmanje petnaest dana. Ako se nekretnina ne proda ni na drugom ročištu, sud će u roku od najmanje 15 do najviše 30 dana zakazati treće ročište na kojem nekretnina može biti prodana bez ograničenja najniže cijene u odnosu na utvrđenu vrijednost. Kako se prema navedenom postupak ovrhe provodi u skladu sa odredbama Ovršnog zakona nema mjesta sumnji u vjerodostojnost ugovorene cijene nekretnine.
Shodno navedenom, ako se nekretnine stječu u stečajnom i ovršnom postupku koji se provode prema odredbama Zakona nema sumnje da je kupoprodajna cijena iz isprava o stjecanju tržišna vrijednost, jer jedino je u tim slučajevima vrijednost doista prošla tržišnu provjeru.
Klasa:410-20/03-01/77 Ur. br.:513-07/03-2 Zagreb, 28.4.2003.

Rješenje o nasljeđivanju

Na upit osobe "A", o potrebi i načinu utvrđivanja poreza na promet nekretnina kada porezni obveznik temeljem rješenja o nasljeđivanju stekne vlasništvo stana na kojem je uknjižena zabilježba zabrane otuđenja bez suglasnosti, jer je ostavitelj primao naknadu Centra za socijalnu skrb, u nastavku odgovaramo.
Člankom 4. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj: 69/97, 26/00 i 153/02) propisano je da je predmet oporezivanja porezom na promet nekretnina svako stjecanje vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj bez obzira na to da li se vlasništvo nekretnine stječe uz naplatu ili bez naplate. Prema tom, stjecanjem nekretnina smatra se kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje nekretnina u postupku likvidacije ili stečaja, stjecanje na temelju odluka suda ili drugog tijela te ostali načini stjecanja nekretnina od drugih osoba.
Porez na promet nekretnina u postupku nasljedstva utvrđuje se na temelju pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju, kojeg je porezni obveznik u navedenom slučaju nasljednik, prema članku 17. Zakona dužan prijaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju.
Člankom 9. Zakona propisano je da je osnovica poreza na promet nekretnina tržišna vrijednost nekretnine u trenutku stjecanja, dok se pod tržišnom vrijednosti nekretnine razumijeva cijena nekretnine koja se postiže ili se može postići na tržištu u trenutku njezina stjecanja.
Shodno navedenom, nadležna ispostava Porezne uprave će temeljem pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju, kojim je u sudskom postupku utvrđeno što čini ostavinu, utvrdit osnovicu za obračun poreza na promet nekretnina kao tržišnu vrijednost nekretnine. Dakle što je predmet ostavine utvrđuje se u sudskom postupku i nije predmet utvrđivanja u upravnom postupku.
U postupku utvrđivanja tržišne vrijednosti nadležna ispostava Porezne uprave uzet će u obzir dugove i troškove koje terete predmetnu nekretninu.
Klasa:410-20/03-01/91 Ur.br.:513-07/03-2 Zagreb. 27.5.2003.

Utvrđivanje tržišne vrijednosti

Na proslijeđeni upit grada "A", o obvezi Grada "A" da se u postupku kupoprodaje pa i u postupku izravne pogodbe sa prodavateljem, dužan pridržavati procjene Porezne uprave, u nastavku odgovaramo.
Porezna uprava sukladno Zakonu o porezu na promet nekretnina (Narodne novine broj:
69/97, 26/00 i 153/02) utvrđuje tržišnu vrijednost nekretnina, radi utvrđivanja poreza na promet nekretnina i to kao osnovicu poreza na promet nekretnina, u pravilu na temelju isprava o stjecanju, a procjenom ako ocijeni da tržišna vrijednost nekretnina u ispravama o stjecanju nije realno iskazana.
Shodno navedenom, Porezna uprava u postupcima stjecanja vlasništva nekretnina utvrđuje tržišnu vrijednost kao osnovicu za obračun poreza na promet nekretnina. Porezna uprava ne propisuje uvjete po kojima jedinice lokalne samouprave mogu prodavati nekretnine.
Klasa: 410-20/03-01/72 Ur.broj: 513-07-21-01/05-3 Zagreb, 3. ožujka 2005.

Utvrđivanje tržišne vrijednosti nekretnine prilikom nasljeđivanja

Područni ured "A" postavio je upit utvrđuje 11 se tržišna vrijednost lokala i stanova, koji su predmetom nasljeđivanja na temelju pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju kojim je porezni obveznik oporučni nasljednik, naslijedio 1/3 stanova i lokala, obzirom da u naslijeđenim stanovima žive zaštićeni najmoprimci te da su naslijeđeni lokali dani u najam na 5 godina. Na postavljeni upit u nastavku odgovaramo.
Oporezivanje nasljedstva u Republici Hrvatskoj uređeno je Zakonom o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj: 69/97, 26/00, 127/00 i 153/02) i Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj: 117/93, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02 i 147/03), ovisno o predmetu nasljedstva. Ako su predmet nasljedstva nekretnine, na stjecanje nekretnina nasljeđivanjem plaća se porez na promet nekretnina prema Zakonu o porezu na promet nekretnina.
Prema članku 9. Zakona o porezu na promet nekretnina, osnovica poreza na promet nekretnina je tržišna vrijednost nekretnine u trenutku stjecanja, dok se pod tržišnom vrijednošću nekretnine razumijeva cijena koja se postiže ili se može postići na tržištu u trenutku njezina stjecanja.
Shodno navedenom, na nekretnine stečene nasljeđivanjem na temelju pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju plaća se porez na promet nekretnina. Porezna osnovica poreza na promet nekretnina je tržišna vrijednost nekretnine u trenutku pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju. Kako se u konkretnom slučaju radi o nasljeđivanju stanova, u kojima žive zaštićeni najmoprimci, i poslovnih prostora, danih u najam na određeni rok, porezna osnovica utvrdit će se kao da se radi o stjecanju uz naknadu s time da će se kod utvrđivanja tržišne vrijednosti uzeti u obzir da u stanovima žive zaštićeni najmoprimci odnosno da su poslovni prostori dani u najam što utječe na tržišnu vrijednost tih nekretnina obzirom da nasljednik ne može odmah koristiti predmetne nekretnine.
Klasa:410-20/02-01/49 Ur.br. 513-07/02-2 Zagreb, 20.6.2002.

Dostavljanje ugovora o prijenosu vlasništva nadležnim ispostavama Porezne uprave

Na upit Agencije "A", o potrebi dostavljanja ugovora o prijenosu prava vlasništva nekretnina nadležnim ispostavama Porezne uprave zbog oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o društveno poticajnoj stanogradnji (Narodne novine br. 109/01) nastavno odgovaramo.
Oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina propisana su člancima 11., 12. i 13.Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine br.69/97). Navedeni članci Zakona ne sadrže odredbe o oslobođenju od plaćanja poreza na promet nekretnina kada Agencija za pravni promet i posredovanje nekretnina stječu vlasništvo nekretnina za izgradnju stanova, već je člankom 11. stavak 2. Zakona o društvenoj poticajnoj stanogradnji (Narodne novine br. 109/01) propisano, da kod stjecanja vlasništva nekretnina prema odredbama navedenog Zakona Agencije za pravni promet i posredovanje nekretnina ne plaćaju porez na promet nekretnina.
U svrhu postizanja navedenog oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina Agencije za pravni promet i posredovanje nekretnina, dužne su u roku od 30 dana od dana nastanka porezne obveze temeljem članka 17. Zakona o porezu na promet nekretnina izvršiti prijavu nastanka porezne obveze u nadležnoj ispostavi Porezne uprave.
Klasa:410-20/02-01/33 Ur.br. 513-07/02-2 Zagreb, 5.7.2002.

Oslobođenje plaćanja poreza na promet nekretnina vatrogasnih zajednica

Na upit Područnog ureda "A", o oslobođenju od plaćanja poreza na promet nekretnina vatrogasnih zajednica, nastavno odgovaramo.

Člankom 11. stavak I. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine broj: 69/97) propisano je da porez na promet nekretnina ne plaćaju: Republika Hrvatska i jedinice lokalne samouprave i uprave, tijela državne vlasti, javne ustanove, zaklade i fondacije, Crveni križ i slične humanitarne udruge osnovane na temelju posebnih propisa.

Člankom 1. stavka 2. Zakona o vatrogastvu («Narodne novine» broj: 106/99 i 117/01) propisano je da je vatrogasna djelatnost stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku. Člankom 2. stavak 1. navedenog Zakona propisano je da vatrogasnu djelatnost obavljaju vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne zajednice kao stručne i humanitarne organizacije.
Shodno navedenom, kada vatrogasne zajednice stječu nekretnine, oslobođene su od plaćanja poreza na promet nekretnina temeljem članka 11. stavak 1. Zakona o porez na promet nekretnina. 
Klasa:410-01/02-01/646 Ur.br. 513-07/02-2 Zagreb, 27.8.2002

Povrat poreza na promet nekretnina plaćenog prema doživotnom uzdržavanju

Na upit osobe "A", o pravu na povrat poreza na promet nekretnina plaćenog prema ugovoru o doživotnom uzdržavanju, nastavno odgovaramo.
Porez na promet nekretnina obračunava se i plaća prema odredbama Zakona o porezu na promet nekretnina («Narodne novine» broj: 69/97). Člankom 27. Zakona propisano je da u predmetima razreza poreza u kojima je porezna obveza nastala prije stupanja na snagu navedenog Zakona, a nastanak porezne obveze nije prijavljen do dana stupanja na snagu navedenog Zakona, porez na promet nekretnina utvrdit će se po spomenutom Zakonu.
Člankom 11. stavak 7. navedenog Zakona propisano je da porez na promet nekretnina ne plaćaju osobe koje stječu nekretnine na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju koje su nasljednici prvog nasljednog reda u odnosu prema davatelju nekretnine.
Stjecanje nekretnina po ugovoru o doživotnom uzdržavanju podliježe plaćanju poreza na promet nekretnina, jer se sklapanje ugovora o doživotnom uzdržavanju smatra naplatnim pravnim poslom, kod kojeg davatelj doživotnog uzdržavanja kao nadoknadu za davanje doživotnog uzdržavanja stječe nekretninu. Izuzetak od plaćanja poreza na promet nekretnina u slučaju ugovora o doživotnom uzdržavanju propisan je člankom 11. stavak 7. navedenog Zakona, prema kojem porez na promet nekretnina ne plaćaju nasljednici prvog nasljednog reda. Ostale osobe, koje stječu nekretnine po ugovoru o doživotnom uzdržavanju plaćaju porez na promet nekretnina.
Člankom 13. navedenog Zakona propisana su porezna oslobođenja pri nasljeđivanju, darovanju i drugom stjecanju bez naknade. Prema dostavljenom upitu vidljivo je da se radi o ugovoru o doživotnom uzdržavanju, dakle nije riječ o stjecanju nekretnine bez naknade, te se odredbe navedenog članka ne mogu primijeniti na konkretan slučaj.
Člankom 22. Zakona o porezu na promet nekretnina propisano je da ako se ugovor o prijenosu vlasništva na nekretnini raskine voljom stranaka u roku od 60 dana od dana sklapanja ugovora, a prije nego što bude obavljen prijenos u zemljišnim knjigama na novog vlasnika ili ako se ugovor raskine ili poništi odlukom suda, porezni obveznik ima pravo na povrat plaćenog poreza na promet nekretnina.
Kako je iz upita vidljivo da nije došlo do raskida ugovora voljom stranka u roku od 60 dana, a ugovor nije niti poništen odlukom suda, porezna obveznica nema pravo na povrat plaćenog poreza na promet nekretnina.
Klasa:410-20/02-01/32 Ur.br.: 513-07/02-4 Zagreb, 28.8.2002

Ugovor o darovanju

Na upit osobe "A", o obvezi plaćanja poreza na promet nekretnina temeljem ugovora o darovanju sklopljenog između poreznog obveznika s jedne strane te osobe "B" - majka i osobe "C" - stric s druge strane, nastavno odgovaramo.
Porez na promet nekretnina obračunava se i plaća prema odredbama Zakona o porezu na promet nekretnina («Narodne novine» broj: 69/97). Člankom 13. navedenog Zakona propisana su porezna oslobođenja pri nasljeđivanju, darovanju i drugom stjecanju nekretnina bez naknade.
Kod stjecanja nekretnina temeljem ugovora o darovanju sklopljenog u prvom nasljednom redu između poreznog obveznika kao daroprimatelja te majke kao darodavatelja primjenjuju se odredbe članka 13. stavak I. Zakona, te prema navedenom poreznom oslobođenju daroprimatelj ne plaća porez na promet nekretnina. Kod stjecanja nekretnina temeljem ugovora o darovanju sklopljenog između poreznog obveznika kao daroprimatelja te strica kao darodavatelja mogu se primijeniti odredbe članka 1 3. stavka 3. Zakona u svrhu postizanja oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina ako su ispunjeni uvjeti iz navedenog članka Zakona, odnosno braća i sestre, njihovi potomci te zetovi i snahe darodavatelja mogu biti oslobođeni od plaćanja poreza na promet nekretnina ako su sa darodavateljem živjeli u gospodarskoj zajednici u vrijeme izgradnje građevine, odnosno stjecanja nekretnine.
Shodno navedenom, porezni obveznik temeljem ugovora o darovanju sklopljenog sa majkom i stricem može biti oslobođen od plaćanja poreza na promet nekretnina ako su ispunjeni uvjeti propisani u Zakonu.
Klasa 410-20/02-01/124 Ur.br.:513-07/03-2 Zagreb, 14.1.2003.

Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina kod dodjele stambenog kredita

Na upit Zajednica udruga Hrvatskih Vojnih Invalida Domovinskog Rata o mogućnosti oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina kad HRVI kojima je Grad "A", u svrhu stambenog zbrinjavanja dao stanove u najam, otkupljuju navedene stanove od Grada "A", u nastavku odgovaramo.
Člankom 13. stavak 1. točka 4. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine broj: 69/97, 26/00 i 153/02) propisano je da porez na promet nekretnina ne plaćaju pravne i fizičke osobe kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne samouprave i uprave daruje odnosno daje nekretnine bez naknade radi odštete ili iz drugih razloga u svezi s Domovinskim ratom.
Budući da je spomenutim zakonskim člankom propisano da porez na promet nekretnina ne plaćaju pravne i fizičke osobe kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne samouprave daruje odnosno daje nekretnine bez naknade radi odštete ili iz drugih razloga u svezi s Domovinskim ratom, kod svakog drugog prometa nekretnina pa tako i kod otkupa stanova koji su prethodno dani u najam od Grada "A", plaća se porez na promet nekretnina.
Kfoso:410-20/03-01/20 Ur.br.:513-07/03-2 Zagreb, 25.2.2003

Oslobođenje plaćanja poreza zbog lošeg imovinskog stanja

Na upit, o pravu na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina utvrđenog rješenjem o utvrđivanju poreza na promet nekretnina poreznog obveznika "A" zbog lošeg imovnog stanja te stupnja invalidnosti poreznog obveznika, u nastavku odgovaramo.
Rješenje o utvrđivanju poreza na promet nekretnina kojim je poreznom obvezniku 'A" utvrđen porez na promet nekretnina temeljem Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj: 69/97, 26/00 i 153/02) konačno je u upravnom postupku, što znači da se može poništiti, ukinuti i11 izmijeniti samo u slučajevima koji su zakonom određeni.
Člankom 135. stavak 2. Općeg poreznog zakona («Narodne novine» broj: 127/00, 86/01 i 150/02) propisano je da ako bi izvršenje naplate poreznog duga dovelo u pitanje osnovne potrebe ovršenika i članove njegova kućanstva, porez se može iznimno, na zahtjev poreznog obveznika, otpisati u potpunosti ili djelomice. Stavkom 3. članka 135. navedenog Zakona propisano je da o otpisu dospjelog poreznog duga, na osnovi pisanog i obrazloženog zahtjeva poreznog obveznika i pisanog prijedloga pročelnika područnog ureda nadležnog prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika, rješenjem odlučuje ravnatelj Porezne uprave.
Shodno navedenom, na stjecanje nekretnina plaća se porez na promet nekretnina temeljem rješenja o utvrđivanju poreza na promet nekretnina. Istekom roka za žalbu ako žalba nije izjavljena rješenje postaje konačno u upravnom postupku (više nema redovnog pravnog lijeka u upravnom postupku), a konačno rješenje u upravnom postupku može se poništiti, ukinuti ili izmijeniti samo u slučajevima koji su zakonom određeni. Zakonom nije propisana mogućnost da loše imovno stanje ili stupanj invalidnosti poreznog obveznika može biti razlog za poništavanje, ukidanje ili izmjenu konačnog rješenja u upravnom postupku. Ipak, na zahtjev poreznog obveznika dospio porezni dug se može djelomično ili u cijelosti otpisati, ako bi naplata poreznog duga dovela u pitanje osnovne životne potrebe ovršenika i članova njegova kućanstva s tim da obrazloženje zahtjeva i priloženi dokazi navedene okolnosti moraju činiti vjerojatnim.
Klasa:410-20/02-01/93 Ur.br. 513-07/03-2 Zagreb, 27.3.2003.

Pravo na oslobođenje poreza vjerskih zajednica

Na upit Područnog ureda 'A", o pravu na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina, vjerskih zajednica, temeljem članka 17. stavak 5. Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica, u nastavku odgovaramo.
Člankom 17. stavak 5. Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica (Narodne novine, broj: 83/02) propisano je da vjerska zajednica ne plaća porez na promet nekretnina kada stječe vjerske objekte ili zemljište za izgradnju vjerskih objekata bez obzira na način stjecanja ovih objekata. Člankom 29. stavak 1. navedenog Zakona propisano je da su postojeće vjerske zajednice dužne prijavu podataka za upis u Evidenciju dostaviti Ministarstvu u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu pravilnika iz članka 26. stavka 1. navedenog Zakona, dok prema članku 29. stavak 2. Zakona vjerske zajednice koje ne postupe u skladu s odredbom iz stavka 1. članaka 29. ne mogu steći prava koja imaju prema odredbama navedenog i drugih Zakona.
Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Evidencije vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj: 9/03 i 12/03) objavljen je 17. siječnja 2003.godine. i stupio je na snagu osam dana od dana objave u Narodnim novinama.
Shodno navedenom, za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina prema Zakonu o vjerskim zajednicama, uz ugovor i Prijavu poreza na promet nekretnina nadležnoj ispostavi Porezne uprave dužna je dostaviti i dokaz o upisu u Evidenciju vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj.
Klasa:410-20/03-01/56 Ur.br. :513-07/03-2 Zagreb.31.3.2003.

Vrijednost nekretnine

Na upit osobe "A", o pravu na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina kod kupnje 289,5m2 zemljišta, radi izgradnje kuće kojom rješava vlastito stambeno pitanje svoje peteročlane obitelji, ako ima u vlasništvu građevinsko zemljište od iste površine, u nastavku odgovaramo.
Člankom 11. točka 11. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj:
69/97, 26/00 i 153/02) propisano je da porez na promet nekretnina ne plaćaju građani koji kupuju zemljište površine do 600 m2 na kojem će graditi kuću za rješavanje vlastitog stambenog pitanja uz sljedeće uvjete:
- da imaju hrvatsko državljanstvo
- da građanin te članovi uže obitelji nemaju u vlasništvu drugu nekretninu (stan ili kuću) koja zadovoljava njihove stambene potrebe
- da građanin te članovi njegove uže obitelji nemaju u vlasništvu stan odnosno kuću za odmor te druge nekretnine znatnije vrijednosti. Pod drugom nekretninom znatnije vrijednosti podrazumijeva se građevinsko zemljište i poslovni prostor u kojem građanin ili član njegove uže obitelji ne obavlja registriranu djelatnost, a vrijednost nekretnine je približna vrijednosti nekretnine koju građanin kupuje.
Članovima uže obitelji, u smislu Zakona, smatraju se bračni drug te djeca prijavljena na istoj adresi.
Točkom 12. navedenog članka 11. Zakona navodi se da će se navedeni porez, kojeg je građanin bio oslobođen platiti, ako se u roku od 5 godina ne izgradi kuća ili se zemljište otuđi, odnosno ako Porezna uprava naknadno utvrdi da nisu bili ispunjeni uvjeti za porezno oslobođenje.
Shodno navedenom, porezni obveznik - građanin oslobodit će se od plaćanja poreza na promet nekretnina, ako kumulativno udovoljava navedenim uvjetima. Glede vlasništva 289,5 m2 zemljišta (koji po površini odgovaraju površini zemljišta koje se i sada kupuje) utvrdit će se vrijednost navedenog zemljišta. Ukoliko vrijednost nije veća od vrijednosti nekretnine koju porezni obveznik - građanin sada kupuje, a udovoljava ostalim uvjetima iz Zakona, porezni obveznik - građanin ostvarit će pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina. U svrhu postizanja prava na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina građanin uz ugovor o kupnji nekretnine podnosi Prijavu poreza na promet nekretnina i ispunjava Zahtjev za utvrđivanje prava na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina temeljem članka 11. točka 9., 11. i 13. Zakona o porezu na promet nekretnina.
Klasa 410-20/03-01/41 Ur.br.:513-07/03-2 Zagreb, 23.4.2003.

Razvrgnuću suvlasničke zajednice

Na upit osobe "A", o plaćanju poreza na promet nekretnina temeljem ugovora o razvrgnuću suvlasničke zajednice, u nastavku odgovaramo.
Člankom 11. stavak 8. Zakona porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj: 69/97, 26/00 i 153/02) propisano je da porez na promet nekretnina ne plaćaju osobe koje stječu određene posebne dijelove nekretnine razvrgnućem suvlasništva ili pri diobi zajedničkog vlasništva nekretnina, do iznosa vrijednosti njihovog suvlasništva, odnosno zajedničkog vlasništva prije razvrgnuća.
Shodno navedenom, iz dostavljenog upita vidljivo je da temeljem ugovora o razvrgnuću suvlasničke zajednice suvlasnici razvrgavaju suvlasništvo na način da umjesto vlasništva idealnog dijela katastarskih čestica dobivaju vlasništvo točno određenih katastarskih čestica. Porez na promet nekretnina ne plaća pojedini suvlasnik do iznosa vrijednosti svog suvlasničkog dijela. s—'      Suvlasnik čiji određeni dio katastarskih čestica poslije razvrgnuća veći od vrijednosti njegovog idealnog dijela, plaća porez na promet nekretnina na iznos vrijednosti koji je veći od vrijednosti idealnog dijela.
Klasa:410-20/03-01/66 Ur.br. 513-07/03-2 Zagreb. 5.5.2003.

Zakonom propisana stambena površina koja zadovoljava stambene potrebe građana

Na upit osobe "A", o pravu na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina kod kupnje kuće, kojom zajedno sa svojom obitelji (suprugom, djetetom i bakom) rješava vlastito stambeno pitanje, a trenutno žive u stanu od 68m2, u nastavku odgovaramo.
\^_^        Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina objavljen je u Narodnim novinama broj: 153/02 od 20. prosinca 2002. Člankom I. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona dodaju se nove točke u članku 11. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine broj: 69/97 i 26/00) čime se propisuje oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina građana koji kupnjom prve nekretnine (stan ili kuću) rješavaju vlastito stambeno pitanje uz kumulativno ispunjenju uvjeta navedenih u Zakonu.
Pod točkom 9.7 članka 11. Zakona o porezu na promet nekretnina propisano je da se članovima uže obitelji, u smislu navedenog Zakona, smatraju bračni drug te djeca prijavljena na istoj adresi kao i građanin, te se ostali uvjeti propisuju u odnosu upravo nate članove uže obitelji.
Pod točkom 9.3 članka 11. Zakona kao jedan od uvjeta za oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina propisano je da veličina nekretnine koju građanin kupuje, ako je riječ o tročlanoj obitelji (suprug, supruga i dijete), ne prelazi površinu od 80m2. Pod točkom 9.5. članka 11. navedenog Zakona kao jedan od uvjeta navodi se i da građanin te članovi njegove uže obitelji nemaju u vlasništvu drugu nekretninu koja zadovoljava njihove stambene potrebe, dok se pod nekretninom koja zadovoljava stambene potrebe smatra vlasništvo stambenog prostora koji je opremljen osnovnom infrastrukturom i zadovoljava higijensko - tehničke uvjete.
Shodno navedenom, pod točkom 9.3 članka 11. Zakona propisana je površina koja ovisno o broju članova uže obitelji zadovoljava stambene potrebe građana, a pod točkom 9.5. članka 11. Zakona pobliže je opisan stambeni prostor koji zadovoljava stambene potrebe. Stoga građanin porezni obveznik koji prvi put kupuje kuću kojom rješava vlastito stambeno pitanje svoje obitelji, a ima u vlasništvu stan od 68m2, a zadovoljava ostale uvjete iz Zakona, ostvaruje pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina na površinu do 80m2 stambenog prostora, kao građanin koji kupnjom prve nekretnine rješava vlastito stambeno pitanje, jer se vlasništvo stana od 68m2 ne smatra riješenim stambenim pitanjem tročlane obitelji.
Klasa:410-20/03-01/ Ur.br. :513-07/03-2 Zagreb, 30.5.2003

Pravu na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina kod malodobnog djeteta

Na upit osobe "A", o pravu na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina kada malodobno dijete koje je putem ostavinske rasprave naslijedilo nekretninu, te istu prodalo putem zakonskog zastupnika te dobivenim novcem od prodaje naslijeđenog stana kupilo novi stan kojim rješava svoje stambeno pitanje, u nastavku odgovaramo.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina objavljenje u Narodnim novinama broj: 153/02 od 20. prosinca 2002.godine. Člankom 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona dodaju se nove točke u članku 11. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine broj: 69/97 i 26/00) čime se propisuje oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina građana koji kupnjom prve nekretnine (stan ili kuću) rješavaju vlastito stambeno pitanje uz kumulativno ispunjenju uvjeta navedenih u Zakonu.
Navedeno oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina namijenjeno je dakle poreznim obveznicima građanima koji kupnjom prve nekretnine rješavaju vlastito stambeno pitanja kao i stambeno pitanje članova uže obitelji. Kako malodobno dijete pripada užoj obitelji kao član te obitelji, pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina u slučajevima kada malodobno dijete kupuje nekretninu za rješavanja vlastitog stambenog pitanja, može se postići samo ako cijela uža obitelj kumulativno udovoljava uvjetima navedenim u Zakonu.
Klasa:410-20/03-01/50 Ur.br. :513-07/03-2 Zagreb, 30.5.2003.

Primjena oslobođenja plaćanja poreza na promet

Na upit Područnog ureda "A", o mogućnosti primjene oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina kod ostalih načina stjecanja nekretnina, u nastavku odgovaramo.
Predmet oporezivanja porezom na promet nekretnina, prema članku 4. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj: 67/97, 26/00 i 153/02), je svako stjecanje vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj bez obzira na to da li se vlasništvo nekretnine stječe uz naplatu ili bez naplate. Prema tom, stjecanjem nekretnina smatra se kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje nekretnina u postupku likvidacije 11i stečaja, stjecanje na temelju odluka suda ili drugog tijela te ostali načini stjecanja nekretnina od drugih osoba.
Člankom 11. točka 9. Zakona o porezu na promet nekretnina propisano je da porez na promet nekretnina ne plaćaju građani koji kupuju prvu nekretninu (stan ili kuću) kojom rješavaju vlastito stambeno pitanje uz uvjete navedene u Zakonu.
Člankom 454. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine, broj: 53/91) propisano je da se ugovorom o prodaji obvezuje prodavalac da stvar koju prodaje preda kupcu tako da kupac stekne pravo raspolaganja odnosno pravo vlasništva, a kupac se obvezuje da prodavaocu plati cijenu. Člankom 552. Zakona navodi se da ugovorom o razmjeni (zamjeni) nastaju za svakog ugovaratelja obveze i prava koje iz ugovora o prodaji nastaju za prodavatelja.
Shodno navedenom, pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina temeljem članka 11. točka 9. Zakona o porezu na promet nekretnina, može se ostvariti ako se nekretnine stječu kupnjom ili zamjenom, dok se kod ostalih načina stjecanja navedeno oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina ne može primijeniti.
Klasa: 410-20/03-01/99 Ur.br. 513-07/03-2 Zagreb, 2.6.2003

Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnine kod kupovine stana kojim rješava vlastito stambeno pitanje

Obratio nam se gospodin "A" sa upitom da li ostvaruje pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnine kod kupovine stana kojim rješava vlastito stambeno pitanje. U upitu, porezni obveznik navodi, da mu je u 1998. godini otac darovao stan površine 79,5 m2, u kojem su od trenutka darovanja živjeli porezni obveznik i njegova supruga te roditelji poreznog obveznika. Tijekom mjeseca travnja 2003. godine, u očekivanju rođenja djeteta, porezni obveznik prodao je navedem stan, te kupio novi stan površine 66 m2 za sebe i suprugu, dok su roditelji poreznog obveznika za sebe kupili stan površine 76 m2.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina objavljenje u Narodnim novinama broj: 153/02 od 20. prosinca 2002. Člankom 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona dodaju se nove točke u članku 11. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine broj: 69/97 i 26/00) čime se propisuje oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina građana koji kupnjom prve nekretnine (stan ili kuću) rješavaju vlastito stambeno pitanje uz kumulativno ispunjenju uvjeta navedenih u Zakonu.
Pod točkom 9.7 članka 11. Zakona o porezu na promet nekretnina propisano je da se članovima uže obitelji, u smislu navedenog Zakona, smatraju bračni drug te djeca prijavljena na istoj adresi kao i građanin, te se ostali uvjeti propisuju u odnosu upravo na te članove uže obitelji.
Pod točkom 9.3 članka 11. Zakona kao jedan od uvjeta za oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina propisano je da veličina nekretnine koju građanin kupuje, ako je riječ o dvočlanoj obitelji (suprug i supruga), ne prelazi površinu od 65m2.
Pod točkom 9.5. članka 11. navedenog Zakona kao jedan od uvjeta navodi se i da građanin te članovi njegove uže obitelji, nemaju u vlasništvu drugu nekretninu koja zadovoljava njihove stambene potrebe, dok se pod nekretninom koja zadovoljava stambene potrebe smatra vlasništvo stambenog prostora koji je opremljen osnovnom infrastrukturom i zadovoljava higijensko - tehničke uvjete.
Shodno navedenom, pod točkom 9.3 članka 11. Zakona propisana je površina koja ovisno o broju članova uže obitelji zadovoljava stambene potrebe građana, a pod točkom 9.5. članka 11. Zakona pobliže je opisan stambeni prostor koji zadovoljava stambene potrebe. Stoga građanin porezni obveznik koji prvi put kupuje stan od 66 m2 kojim rješava vlastito stambeno pitanje te stambeno pitanje svoje supruge, a imao je u vlasništvu stan od 79,5 m2, koji je otuđio u mjesecu travnju 2003. godine, ne može ostvariti pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina kao građanin koji kupnjom prve nekretnine rješava vlastito stambeno pitanje, jer se vlasništvo stana od 79,5 m2 smatra riješenim stambenim pitanjem dvočlane obitelji.
Klasa:410-20/03-01/92 Ur.br. 513-07/03-2 Zagreb, 2.6.2003.

Neodvojiva povezanost između vlasništva nad posebnim dijelom zgrade

Obratio nam se gospodin "A" sa upitom da li ostvaruje pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina kod kupnje 10,62/100 dijela nekretnine kuće i dvorište, povezane s vlasništvom trosobnog stana na drugom katu oznake 3A, površine 64,93 m2, s parkirališnim mjestom br.4., kao i 0,51/100 dijela iste nekretnine povezane suvlasništvo spremišta u podrumu oznake C, površine 3,08 m2. U upitu porezni obveznik navodi da traži pravo na oslobođenje od plaćanja porez na promet nekretnina na površinu stambenog prostora, te na vrijednost parkirnog mjesta, jer smatra da se sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, te sukladno načelu jedinstva nekretnine postoji neodvojiva povezanost između vlasništva nad posebnim dijelom zgrade i suvlasništva cijele nekretnine koja se sastoji od zgrade, zajedničkih dijelova zgrade i zemljišta.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina objavljen je u Narodnim novinama broj: 153/02 od 20. prosinca 2002. Člankom 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona dodaju se nove točke u članku 11. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine broj:
69/97 i 26/00) čime se propisuje oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina građana koji kupnjom prve nekretnine (stan ili kuću) rješavaju vlastito stambeno pitanje uz kumulativno ispunjenju uvjeta navedenih u Zakonu.
Pod točkom 9.3. propisana je veličina stambenog prostora za kojeg porezni obveznik ovisno o broju članova njegove uže obitelji, može ostvariti pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina.
Od dana stupanja na snagu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj:
91/96, 73/00 i 114/01) vrijedi načelo pravne jedinstvenosti prema kojem pojedinačnu nekretninu čini zemljišna čestica, uključujući i sve stoje s njom razmjerno trajno povezano na njezinoj površini ili ispod nje. Prema odredbama navedenog Zakona, uz stan odnosno drugu samostalnu prostoriju, vlasništvo posebnog dijela nekretnine može se protezati i na sporedne dijelove kao što su otvoreni balkoni, terase, podrumske ili tavanske prostorije, kućne vrtove, parkirna mjesta i slično.
Stoga odredbama Zakona o porezu na promet nekretnina predviđeno je pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina, građana koji kupnjom prve nekretnine rješavaju vlastito stambeno pitanje, i to za površinu stambenog prostora koji uključuje, shodno odredbama Zakona o vlasništvu i dragim stvarnim pravima, i pripadajući dio zemljišta navedenom stambenom prostoru. Zakonom o porezu na promet nekretnina nije predviđeno pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na. promet nekretnina, na stjecanje vlasništva ostalih sporednih dijelova, kao primjerice parkirnog mjesta.
Klasa: 410-20/03-01/88 Ur.br.:513-0 7/03-2 Zagreb, 6.6.2003

Kupnja nekretnine od pravne osobe u stečaju

Obratio nam se gospodin "A", u svezi obveze plaćanja poreza na promet nekretnina temeljem kupoprodajnog ugovora sklopljenog između njega kao jednog od kupca te pravne osobe "B" d.d. u stečaju kao prodavatelja, za kupnju nekretnine - vinski podrum površine 357m2. U dopisu porezni obveznik navodi da je navedeni vinski podrum zajedno sa ostalim nasljednicama zatražio zahtjevom za naknadu oduzete nacionalizirane imovine svog oca. Rješavajući po zahtjevu za oduzetu imovinu Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji odbio je zahtjev za povrat oduzete imovine, te donio rješenje prema kojem ovlaštenicima naknade pripada pravo na naknadu u dionicama iz portfelja Hrvatskog fonda za privatizaciju. Kako je u međuvremenu nad pravnom osobom "B" d.d. otvoren stečajni postupak, objavljen je oglas o javnoj prodaji nekretnina pravne osobe "B" d.d., između ostalog i vinskog podruma. Na navedeni oglas, porezni obveznik osoba "A" zajedno sa ostalim nasljednicima stavio je ponudu, te su sklopljeni navedeni kupoprodajni ugovori, jer je prema navodima poreznog obveznika to bio jedini način da im podrum pripadne u vlasništvo. S obzirom na izneseno porezni obveznik postavlja pitanje postoji 11 obveza plaćanja poreza na promet nekretnina temeljem sklopljenog kupoprodajnog ugovora.
Uvjeti i postupak naknade za imovinu koja je prijašnjim vlasnicima oduzeta od strane jugoslavenske komunističke vladavine, a koja je prenesena u općenarodnu imovinu, državno, društveno ili zadružno vlasništvo uređeni su Zakonom o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (Narodne novine broj: 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 65/01,118/01, 80/02 i 81/02).
Plaćanje poreza na promet nekretnina uređeno je Zakonom o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj: 69/97, 26/00 i 153/02). Člankom 1 I. točka 3. Zakona propisano je da porez na promet nekretnina ne plaćaju osobe koje stječu nekretnine u postupku vraćanja oduzete imovine i komasacije nekretnina. Stoga, kada prijašnji vlasnik dobiva naknadu za oduzetu imovinu u naravi, dakle kada dobiva ili stječe vlasništvo nekretnina ne plaća porez na promet nekretnina.
Shodno navedenom, osobe koje stječu nekretnine u postupku vraćanja oduzete imovine ne plaćaju porez na promet nekretnina. Kako je iz upita vidljivo, porezni obveznik stekao je nekretninu - vinski podrum temeljem kupoprodajnog ugovora sklopljenog sa pravnom osobom "B" d.d. u stečaju, jer je temeljem rješenja Ureda državne uprave odbijen zahtjev za povrat oduzete imovine, te je obvezniku naknade pripalo pravo na naknadu u dionicama. Stoga se na poreznog obveznika ne može primijeniti oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina temeljem članka 1 I. točka 3. Zakona o porezu na promet nekretnina, odnosno porezni obveznik, obveznik je plaćanja poreza na promet nekretnina temeljeni kupoprodajnog ugovora sklopljenog sa pravnom osobom "B" d.d. u stečaju.
Klasa:410-20/02-01/92 Ur.broj.: 513-07/03-2 Zagreb. 11.6.2003.

Opća oslobođenja od plaćanja poreza na promet

Na upit, Državne agencije "A", o pravu na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina, u nastavku odgovaramo.
Člankom 11. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj: 69/97, 26/00 i 153/02) propisana su opća oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina, te je u stavku 1. točka 1. propisano da porez na promet nekretnina ne plaćaju Republika Hrvatska i jedinice lokalne samouprave i uprave, tijela državne vlasti, javne ustanove, zaklade i fondacije, Crveni križ i slične humanitarne udruge osnovane na temelju posebnih propisa.
Zakonom o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (Narodne novine, broj: 44/94, 79/98, 25/99) člankom 1. stavak 2., propisano je, da je Agencija specijalizirana financijska institucija koja osigurava štedne uloge u bankama i provodi postupak sanacije banaka. Člankom 2. stavak 1. navedenog Zakona propisano je, da je osnivač Agencije država.
Shodno navedenom, člankom 11. Zakona o porezu na promet nekretnina taksativno su nabrojena oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina. Kako se u navedenom članku ne spominje Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, ista je obveznik plaćanja poreza na promet nekretnina.
Klasa:410-20/03-01/84, Ur.br. 513-07/03-2, Zagreb, 27.6.2003.

Oslobođenje plaćanja poreza kod nekretnine koja nema građevinsku ni uporabnu dozvolu

Na upit osobe "A", o pravu na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina kod kupnje zemljišta površine 468 m2 na kojem je započeta gradnja stambenog objekta kuće, površine 97 m2, golih zidova, bez struje i osnovne infrastrukture i dvora 371 m2, u nastavku odgovaramo.
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine broj: 153/02) dana je mogućnost građanima koji kupnjom prve nekretnine (stan, kuća, zemljište ili novosagrađena nekretnina) rješavaju vlastito stambeno pitanje, da ako kumulativno ispunjavaju uvjete iz Zakona budu oslobođeni od plaćanja poreza na promet nekretnina.
Kod kupnje stana, kuće ili novosagrađene nekretnine kao jedan od uvjeta propisana je površina stambenog prostora ovisno o broju članova uže obitelji za koju građanin može ostvariti pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina. Znači da bi se postiglo pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina kod kupnje stana, kuće ili novosagrađene nekretnine, potrebno je utvrditi točnu površinu stambenog prostora.
Kako je u upitu navedeno da je predmet kupoprodaje zemljište sa započetom gradnjom, a u vlasničkom listu je zabilježeno da je upis kuće izvršen bez građevinske i uporabne dozvole, u navedenom slučaju nije moguće primijeniti oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina kao kod kupnje kuće, stana ili novosagrađene nekretnine, jer bez pripadajuće dokumentacije nije moguće utvrditi stambenu površinu, na koju bi porezni obveznik ostvario pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina. Ispostava Porezne uprave u navedenom slučaju procijeniti će zemljište sa započetom gradnjom, no pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina može se primijeniti samo na zemljište površine do 600 m2.
Klasa: 410-01/03-01/564 Ur.br. 513-07/03-2 Zagreb, 1.7.2003.

Udruga roditelja djece s posebnim potrebama

Na upit Udruge roditelja djece s posebnim potrebama o pravu na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina odnosno o plaćanju poreza na promet nekretnina ako se nekretnina kupuje od građana ili od poduzeća, a iz sredstava donacije, u nastavku odgovaramo.
Prema članku 11. stavak 1. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj:
69/97, 26/00 i 153/02) porez na promet nekretnina ne plaćaju Republika Hrvatska i jedinice lokalne samouprave i uprave, tijela državne vlasti, javne ustanove, zaklade i fondacije, Crveni križ i slične humanitarne udruge osnivane na temelju posebnih propisa.
Prema članku 4. Zakona predmet oporezivanja je promet nekretnina, dok se prometom nekretnina smatra svako stjecanje vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj. Prometom nekretnina ne smatra se stjecanje novosagrađenih građevina koje se oporezuje prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost. Novosagrađenim građevinama smatraju se građevine i11 njihovi dijelovi koji su sagrađeni, isporučeni ili plaćeni nakon dana početka primjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
Shodno navedenom, Zakonom o porezu na promet nekretnina taksativno su navedena oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina. Kako za Udrugu roditelja djece s posebnim potrebama nije propisano oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina, Udruga je obveznik plaćanja poreza na promet nekretnina.
Porezne obveze koje će nastati temeljem sklopljenog kupoprodajnog ugovora za poreznog obveznika Udruga roditelja djece s posebnim potrebama ovise o tome kupuje 11 se stara nekretnina ili novosagrađena nekretnina, odnosno kupuje li se nekretnina od poduzetnika u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili od građana.
Ako porezni obveznik - Udruga roditelja djece s posebnim potrebama kupuje novosagrađenu nekretninu od poduzetnika (pravne i fizičke osobe koje samostalno i trajno obavljaju djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda) koji je prilikom izgradnje odnosno stjecanja novosagrađene građevine koristio pravo na odbitak pretporeza, u daljem prometu, dakle kod kupnje takve novosagrađene nekretnine, na građevinsku vrijednost obračunava se porez na dodanu vrijednost, dok se na pripadajući dio zemljišta i iznosa naknade za komunalno uređenje zemljišta prema odluci mjerodavnih tijela plaća porez na promet nekretnina. U navedenom slučaju porezni obveznik dužan je u roku od 30 od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora prijaviti nastanak porezne obveze nadležnoj ispostavi Porezne uprave, prema mjestu gdje se nekretnina nalazi. Ispostava Porezne uprave utvrdit će porez na promet nekretnina na pripadajući dio zemljišta i iznosa naknade za komunalno uređenje zemljišta prema odluci mjerodavnih tijela.
Ako porezni obveznik - Udruga roditelja djece s posebnim potrebama kupuje staru nekretninu ili novosagrađenu nekretninu koju ne isporučuje poduzetnik, plaća porez na promet nekretnina po stopi od 5%, a prema tržišnoj vrijednosti nekretnine u trenutku stjecanja. U navedenom slučaju porezni obveznik dužan je u roku od 30 od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora prijaviti nastanak porezne obveze nadležnoj ispostavi Porezne uprave, prema mjestu gdje se nekretnina nalazi. Ispostava Porezne uprave utvrdit će porez na promet nekretnina na tržišnu vrijednost nekretnine koja se kupuje.
S odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Klasa: 410-20/03-01/122 Ur.br.:513-07/03-2 Zagreb, 28.8.2003.

Zamjena oduzete imovine

Ispostava Porezne uprave "A", dostavila nam je dopis u kojem navodi da je porezni obveznik osoba "A" podnio prijavu poreza na promet nekretnina temeljem ugovora o zamjeni sklopljenog sa Gradom "A". U prijavi poreza na promet nekretnina porezni obveznik traži pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina jer prema izjavi poreznog obveznika, nekretnine koje se daju u zamjenu oduzete su za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine za izgradnju spomen groblja, pa budući da se ne mogu vratiti, sa Gradom je postignut sporazum i zaključen ugovor o zamjeni nekretnina. Glede ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina u navedenom slučaju, u nastavku odgovaramo.
Zakonom o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (Narodne novine, br. 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131 /00, 27/01, 65/01,118/01, 80/02 i 81 /02), uređeni su uvjeti i postupak naknade za imovinu koja je prijašnjim vlasnicima oduzeta od strane jugoslavenske komunističke vlasti, a koja je prenesena u općenarodnu imovinu, državno, društveno ili zadružno vlasništvo, dok je člankom 11. stavak 3. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj: 69/97, 26/00 i 153/02) propisano da porez na promet nekretnina ne plaćaju osobe koje stječu nekretnine u postupku vraćanja oduzete imovine i komasacije nekretnina.
Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina temeljem članka 11. stavka 3. Zakona o porezu na promet nekretnina primijenit će se i na predmete povrata imovine u kojima je došlo do sklapanja nagodbe između općinskih državnih odvjetništva i ovlaštenika naknade za dobivanje zamjenske nekretnine temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske Klasa: 943-01/03-01/02 Ur. broj: 5030109-03-3 od 10. travnja 2003.
Shodno navedenom kada prijašnji vlasnik dobiva naknadu za oduzetu imovinu u naravi, dakle kada dobiva odnosno stječe vlasništvo nekretnine, ne plaća porez na promet nekretnina. Kako je vidljivo iz dopisa i ugovora o zamjeni nekretnina, da u konkretnom slučaju nije došlo do povrata oduzete imovine, a ni do sklapanja nagodbe sa općinskim državnim odvjetništvom za dobivanje zamjenske nekretnine, već je ugovor o zamjeni nekretnina sklopljen sa gradom, nije moguće primijeniti oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina temeljem članka 11. stavak 3. Zakona o porezu na promet nekretnina.
Klasa:410-20/03-02/86 Ur.br. 513-07/03-3 Zagreb, 3.12.2003.

Obaveza prijave prebivališta

Na upit tvrtke "A", ostvaruje li pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina kod kupnje prve nekretnine, građanin hrvatski državljanin koji zajedno sa dvoje malodobne djece prijavljuje prebivalište na novokupljenu nekretninu, dok supruga koja je češka državljanka i koja je pokrenula postupak za prijam u hrvatsko državljanstvo ne prijavljuje prebivalište na novokupljenoj adresi, te na upit o obvezi prijave prebivališta kod kupnje zemljišta radi izgradnje kuće, u nastavku odgovaramo.
Člankom 11. točka 9. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj 69/97, 26/00 i 153/02) propisano je oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina građana koji kupnjom prve nekretnine (stan ili kuću) rješavaju vlastito stambeno pitanje uz kumulativno ispunjenju uvjeta navedenih u Zakonu i to:
- da imaju hrvatsko državljanstvo,
- da prijavljuju prebivalište u mjestu i na adresi gdje se nekretnina (koju kupuju) nalazi,
- da veličina nekretnine (stan ili kuća) koju kupuje građanin ovisno o broju članova njegove uže obitelji ne prelazi površinu kako slijedi:
za 1 osobu do 50 m2 stambenog prostora
za 2 osobe do 65 m2 stambenog prostora
za 3 osobe do 80 m2 stambenog prostora
za 4 osobe do 90 m2 stambenog prostora
za 5 osoba do 100 m2 stambenog prostora
za 6 osoba do 110 m2 stambenog prostora
za 7 i više osoba do 120 m2 stambenog prostora,
- da građanin te članovi njegove uže obitelji nemaju u vlasništvu stan odnosno kuću za odmor te druge nekretnine znatnije vrijednosti.
Člankom 11. točka 11. Zakona propisano je oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina građana koji kupuju zemljište površine do 600 m2, na kojem će graditi kuću za rješavanje stambenog pitanja uz kumulativno ispunjenje uvjeta navedenih u Zakonu i to:
- da imaju hrvatsko državljanstvo,
- da građanin te članovi njegove uže obitelji nemaju u vlasništvu drugu nekretninu (stan ili kuću) koja zadovoljava njihovo stambene potrebe,
- da građanin te članovi njegove uže obitelji nemaju u vlasništvu stan odnosno kuću za odmor te druge nekretnine znatnije vrijednosti.
Člankom 11. točka 12. Zakona propisano je da se porez kojeg je porezni obveznik bio oslobođen naknadno plaća ako se na zemljištu u roku od 5 godina ne izgradi kuća ili ako se zemljište otuđi u roku od 5 godina od dana nabave.
Shodno navedenom, Zakonom su propisani uvjeti koje građani moraju kumulativno ispuniti da bi ostvarili pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina. Ako građanin kupuje zemljište radi izgradnje kuće kojom rješava vlastito stambeno pitanje ne postavlja se uvjet prijave prebivališta. Nadalje, za članove uže obitelji građana postavlja se uvjet da nemaju u vlasništvu drugu nekretninu kojom rješavaju stambene potrebe i da nemaju u vlasništvu drugu nekretninu znatnije vrijednosti. Ne postavlja se uvjet da član uže obitelji mora prijaviti prebivalište na novokupljenoj nekretnini iako je pretpostavka da ako se kupnjom nekretnine rješava stambeno pitanje da će se prijaviti prebivalište na novokupljenoj nekretnini. Stoga u konkretnom slučaju građanin može ostvariti pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina iako supruga nije izvršila prijavu prebivališta, uz uvjet da kumulativno ispunjava ostale uvjete iz Zakona što pretpostavlja da supruga mora dokazati da nema riješeno stambeno pitanje, a ni druge nekretnine znatnije vrijednosti na području Republike Hrvatske kao i na području Republike Češke.
Klasa:410-20/03-01/128 Ur.br. 513-07/03-2 Zagreb, 3.12.2003

Kupnja manjeg stambenog prostora

Na upit Područnog ureda "A", o pravu na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina u slučaju kada je građanin u 2003. godini prodao stan od 54m2, da bi nakon toga kupio stan od 31 m2 te podnio zahtjev za utvrđivanje prava na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja četveročlane obitelji, u nastavku odgovaramo.
Člankom 11. točka 9. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj:
69/97, 26/00 i 153/02) propisano je oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina građana koji kupuju prvu nekretninu (stan ili kuću) kojom rješavaju vlastito stambeno pitanje, a kumulativno ispunjavaju uvjete navedene u Zakonu.
Pod točkom 9.3. članka 11. Zakona o porezu na promet nekretnina kao jedan od uvjeta za oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina propisano je da veličina nekretnine koju građanin kupuje, ako je riječ o četveročlanoj obitelji, ne prelazi površinu od 90m2. Pod točkom 9.5. članka 11. navedenog Zakona kao jedan od uvjeta navodi se i da građanin te članovi njegove uže obitelji nemaju u vlasništvu drugu nekretninu koja zadovoljava njihove stambene potrebe, dok se pod nekretninom koja zadovoljava stambene potrebe smatra vlasništvo stambenog prostora koji je opremljen osnovnom infrastrukturom i zadovoljava higijensko - tehničke uvjete.
Shodno navedenom, pod točkom 9.3. članka 11. Zakona propisana je površina koja ovisno o broju članova uže obitelji zadovoljava stambene potrebe građana, a pod točkom 9.5. članka 11. Zakona pobliže je opisan stambeni prostor koji zadovoljava stambene potrebe. Stoga, građanin porezni obveznik koji prodaje veći stan i kupuje manji stan, ne može ostvariti pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina, budući da pravo na oslobođenje ostvaruju građani koji kupnjom prve nekretnine rješavaju vlastito stambeno pitanje, a kupnja manjeg stambenog prostora ne može se smatrati rješavanjem stambenog pitanja.
Klasa:410-20/03-01/178 Ur. br. 513-07/03-2 Zagreb, 5.12.2003

Kupnja nekretnine od strane dva kupca koja nisu u užem srodstvu

Na upit Područnog ureda "A", o pravu na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina u slučaju kada dva kupca odnosno dva porezna obveznika, koja međusobno nisu članovi uže
obitelji, kupuju zemljište površine od 850m2, u nastavku odgovaramo.
Člankom 11. točka 1 I. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj: 69/97,
26/00 i 153/02) propisano je oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina građana koji
kupuju zemljište površine do 600 m2, na kojem će graditi kuću za rješavanje stambenog pitanja
uz kumulativno ispunjenje uvjeta navedenih u Zakonu i to:
- da imaju hrvatsko državljanstvo,
- da građanin te članovi njegove uže obitelji nemaju u vlasništvu drugu nekretninu (stan ili kuću) koja zadovoljava njihove stambene potrebe,                                      - da građanin te članovi njegove uže obitelji nemaju u vlasništvu stan odnosno kuću za odmor te druge nekretnine znatnije vrijednosti.
Shodno navedenom, u slučaju kada u kupoprodajnom ugovoru imamo dva kupca, svaki kupac je zasebni porezni obveznik i može ostvariti pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina do 600m2 pod uvjetom da kumulativno ispunjavaju uvjete navedene u Zakonu.
Klasa:410-20/03-01/157 Ur.br. 513-0 7/03-2 Zagreb. 8.12.2003.

Kupnja prve nekretnine u svrhu stambenog prostora

Pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina ostvaruju građani koji kupnjom prve nekretnine rješavaju vlastito stambeno pitanje.
Na upit osobe "A" o poreznom tretmanu izvanbračne zajednice u ostvarivanju prava na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina, te o tome smatra li se kupnjom prve nekretnine kada građanin kupuje u pravilu drugu nekretninu, ali se radi o jedinoj nekretnini u njegovom vlasništvu, u nastavku odgovaramo.
Prema članku 11. točka 9. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj:
69/97, 26/00 i 153/02) porez na promet nekretnina ne plaćaju građani koji kupuju prvu nekretninu kojom rješavaju vlastito stambeno pitanje uz uvjet da kumulativno ispunjavaju uvjete navedene u Zakonu.
Prema članku 11. točka 9.7. Zakona o porezu na promet nekretnina članovima uže obitelji, u smislu navedenog Zakona, smatraju se bračni drug te djeca, prijavljena na istoj adresi kao i građanin.
Shodno navedenom, pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina ostvaruju građani koji kupnjom prve nekretnine rješavaju vlastito stambeno pitanje. Dakle, ne radi se samo o kupnji prve nekretnine, već o kupnji prve nekretnine kojom se rješava stambeno pitanje. Navedeno proizlazi i iz odredaba Zakona iz kojih je vidljivo da se dopušta mogućnost da porezni obveznici, koji traže pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina, imaju već u vlasništvu neke nekretnine koje su između ostalog mogli i steći kupnjom, ali je uvjet da te nekretnine ne rješavaju njihove stambene potrebe odnosno da nije riječ o nekretninama znatnije vrijednosti. Nadalje, prema odredbama Zakona o porezu na promet nekretnina pravo na oslobođenje priznaje se za bračnog druga, odnosno za razliku od Obiteljskog zakona (Narodne novine, broj: 116/03), Zakon o porezu na promet nekretnina ne izjednačuje bračnog druga sa izvanbračnim drugom. Prava na oslobođenje od plaćanja poreza propisuju poreznim zakonima i pri tome se ne mora slijediti druge zakonske propise.
Klasa:410-20/03-01/60 Ur.br. 513-07/04-2 Zagreb, 5.1.2004.

Oslobođenje plaćanja porezne obveze kada bračni drug nije državljanin RH

Na upit Područnog ureda "A", ostvaruje 11 porezni obveznik pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina do 50m2 ili do 65m2 stambenog prostora, u slučaju kada je porezni obveznik oženjen Austrijankom, austrijskog državljanstva koja nema prebivalište u Republici Hrvatskoj, u nastavku odgovaramo.
Člankom 11. točka 9. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj 69/97, 26/00 i 153/02) propisano je oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina građana koji kupnjom prve nekretnine (stan ili kuću) rješavaju vlastito stambeno pitanje uz kumulativno ispunjenje uvjeta navedenih u Zakonu i to:
- da imaju hrvatsko državljanstvo,
- da prijavljuju prebivalište u mjestu i na adresi gdje se nekretnina (koju kupuju) nalazi,
- da veličina nekretnine (stan ili kuća) koju kupuje građanin i njegov bračni drug ne prelazi površinu od 65 m2 stambenog prostora
- da građanin te članovi njegove uže obitelji nemaju u vlasništvu drugu nekretninu (stan ili kuću) koja zadovoljava njihove stambene potrebe,
- da građanin te članovi njegove uže obitelji nemaju u vlasništvu stan odnosno kuću za odmor te druge nekretnine znatnije vrijednosti.
Prema članku 11. točka 10. Zakona o porezu na promet nekretnina, ako se stan i11 kuća otuđi u roku od 5 godina od dana nabave nekretnine plaća se porez na promet nekretnina kojeg je porezni obveznik bio oslobođen.
Shodno navedenom, Zakonom su propisani uvjeti koje građani moraju kumulativno ispuniti da bi ostvarili pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina. Za članove uže obitelji građana postavlja se uvjet da nemaju u vlasništvu drugu nekretninu kojom rješavaju stambene potrebe i da nemaju u vlasništvu drugu nekretninu znatnije vrijednosti. Ne postavlja se uvjet da član uže obitelji mora biti hrvatski državljanin i da mora prijaviti prebivalište na novokupljenoj nekretnini iako je pretpostavka da ako se kupnjom nekretnine rješava stambeno pitanje da će se prijaviti prebivalište na novokupljenoj nekretnini. Stoga u konkretnom slučaju porezni obveznik može ostvariti pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina do 65 m2 stambenog prostora, iako bračni drug nije hrvatski državljanin i nije izvršio prijavu prebivališta, uz uvjet da kumulativno ispunjava ostale uvjete iz Zakona što pretpostavlja da bračni drug mora dokazati da nema riješeno stambeno pitanje te da nema u vlasništvu druge nekretnine znatnije vrijednosti i to ne samo u Republici Hrvatskoj već i u Austriji.
Klasa:410-20/03-01/185, Ur.br.:513-07/04-2 Zagreb, 22.01.2004.

Naknadno plaćanje poreza na promet na nekretninama

Na upit osobe "A", podliježe li obvezi naknadnog plaćanja poreza na promet nekretnina temeljem ugovora kojim prodaje spremište, koje je kupljeno uz stambeni prostor, na koji je ostvario pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina kao građanin koji kupnjom prve nekretnine rješava vlastito stambeno pitanje, u roku od 5 godina od dana
nabave nekretnine, u nastavku odgovaramo.
Prema članku 11. točka 10. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj:
69/97, 26/00 i 153/02) porez kojeg je građanin bio oslobođen plaća se ako se stan ili kuca otuđi u roku od 5 godina od dana nabave nekretnine.
Shodno navedenom, porezni obveznik koji u roku od 5 godina od dana nabave otuđi nekretninu, u konkretnom slučaju stambeni prostor, na koju je ostvario pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina naknadno plaća porez kojeg je bio oslobođen. Kako se u upitu navodi da porezni obveznik otuđuje samo spremište koje je bilo kupljeno uz stambeni prostor na koji je ostvario pravo na oslobođenje, ne plaća naknadno porez budući da na spremište koje je kupljeno uz stambeni prostor nije ni ostvario pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina.
Klasa 410-20/03-01/188 Ur.br. 513-07/04-2 Zagreb, 3.3.2004.

Porez na promet nekretnina na području posebne državne skrbi

Osoba 'A", vlasnik obrta za uzgoj slatkovodne ribe postavio je upit o obvezi plaćanja poreza na promet nekretnina. U upitu navodi da je temeljem kupoprodajnog ugovora sklopljenim sa prodavateljem Tvrtka "X" stekao nekretninu ribnjak koji se nalazi na području posebne državne skrbi. Kako je sjedište obrta i prebivalište poreznog obveznika, vlasnika obrta na području posebne državne skrbi, a nekretnina koje se kupuje, koja se također nalazi na području posebne državne skrbi, služiti će za obavljanje djelatnosti, porezni obveznik postavlja upit je li oslobođen od plaćanja poreza na promet nekretnina. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
Člankom 2. stavak 2. Zakona o područjima posebne državne skrbi (Narodne novine, broj: 26/03 - pročišćeni tekst) propisano je da prava iz navedenog Zakona ostvaruju fizičke osobe koje imaju prebivalište i borave na područjima posebne državne skrbi i pravne osobe koje imaju sjedište na područjima posebne državne skrbi. Člankom 1 3. stavak 2. navedenog Zakona propisano je da porez na promet nekretnina ne plaćaju pravne osobe koje prodaju nekretnine na području posebne državne skrbi, a koje će kupcu i dalje služiti za obavljanje djelatnosti. Ministarstvo financija - Porezna uprava očitovalo se mišljenjem Klasa: 410-20/9801/118, Ur.broj: 513-07/99-2 od 3. veljače 1999. u kojem navodi, da promjene u poreznim propisima ne smiju ići na uštrb poticajnih mjera za naseljavanje i razvitak područja posebne državne skrbi, pa unatoč donošenju Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj: 69/97) koji je propisao kupca kao obveznika poreza na promet nekretnina, porezno oslobođenje primjenjuje se kada nekretninu na području posebne državne skrbi stječe kupac pod uvjetom da će mu nekretnina služiti za obavljanje djelatnosti.
Shodno navedenom, prava iz Zakona o područjima posebne državne skrbi ostvaruju fizičke osobe koje imaju prebivalište i borave na područjima posebne državne skrbi. Kako se u upitu navodi da se nekretnina, koje se nalazi na području posebne državne skrbi, kupuje od pravne osobe i to nekretnina koja će kupcu fizičkoj osobi, koja ima prebivalište i boravi na području posebne državne skrbi, služiti za obavljanje djelatnosti, porezni obveznik kupac ostvaruje pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina temeljem Zakona o područjima posebne državne skrbi.
Klasa:410-01/04-01/82 Ur.br. 513-07/03-2 Zagreb, 4.3.2004.

Unošenje nekretnine u trgovačko društvo

Na upit Područnog ureda "A", o obvezi naknadnog plaćanja poreza na promet nekretnina u slučaju kada porezni obveznik, koji je ostvario pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina temeljem članaka 13. stavak 2. Zakona o područjima posebne državne skrbi, nekretninu, za koju je ostvario pravo na oslobođenje, unosi u temeljni kapital pravne osobe kao osnivač, u nastavku odgovaramo.
Prema članku 13. stavak 3. Zakona o područjima posebne državne skrbi (Narodne novine, broj: 26/03 - pročišćeni tekst) porez, kojeg je porezni obveznik bio oslobođen temeljem članka 13. stavaka l. i 2. navedenog Zakona, plaća se ako se nekretnina otuđi ili se djelatnost prestane obavljati, 11i korisnik promijeni prebivalište izvan područja posebne državne skrbi u roku 10 godina od dana nabave nekretnina.
Kako otuđenje nekretnine pretpostavlja da vlasnik otuđi nekretninu na bilo koji pravno dopušteni način dakle i prodajom, zamjenom, darovanjem i na ostale načine koje zakon dopušta, to i u slučaju kada vlasnik nekretnine nekretninu unosi kao osnivač u temeljni kapital društva, dolazi do otuđenja nekretnine. U navedenom slučaju kada vlasnik nekretnine, koji je ostvario pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina temeljem članka 13. stavak 2. Zakona o područjima posebne državne skrbi, otuđuje nekretninu u roku od 10 godina od dana nabave na način da istu unosi u trgovačko društvo kao osnivački ulog obveznik je plaćanja poreza na promet nekretnina kojeg je bio oslobođen.
Klasa:410-20/03-01/197 Ur.br.:513-07/01-04-2 Zagreb, 8.3.2004.

Ustupanje nekretnine na osnovu ugovora od strane pravnog subjekta na drugi pravni subjekt

Tvrtka "A" postavila je upit o mogućnosti oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina temeljem članka 12. Zakona o porezu na promet nekretnina. U upitu porezni obveznik navodi da je osnovan temeljem Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću od 5. lipnja 1993. od strane tadašnjeg javnog poduzeća "B" koje su pravni prednik današnjeg poduzeća "C". U glavnicu novoosnovanog poduzeća, koja je kasnije Izjavom Skupštine od 21. prosinca 1995. usklađena sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima, ušle su pokretnine i nekretnine u ukupnoj površini od 47622 m2. Međutim kako nekretnine nisu bile poimence navedene (zemljišno-knjižne čestice) nije se mogao tražiti upis prava vlasništva u zemljišne knjige. Kada se prišlo postupku upisa u zemljišne knjige radi nepostojanja pravnog temelja za upis, sastavljen je ugovor temeljem kojeg tvrtka "C" ustupa bez naknade predmetne nekretnine tvrtki "A" i to nekretnine, koje se prema navodima u dopisu, nalaze u temeljnom kapitalu od trenutka njezina osnivanja od 1993. godine. 0 mogućnosti primjene oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina na predmetni ugovor temeljem članka 12. Zakona o porezu na promet nekretnina, u nastavku odgovaramo.
Zakonom o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj: 11 1/93, 34/99, 52/00 i 118/03) propisan je način osnivanja društva s ograničenom odgovornošću. Člankom 390. stavak 4. navedenog Zakona propisano je da se temeljni ulog može unijeti ulaganjem stvari i prava. Ulog unošenjem u društvo stvari i prava mora se u cjelini unijeti prije upisa društva u sudski registar. Člankom 409. navedenog Zakona propisano je da se poslovni udio određuje prema veličini preuzetog temeljnog kapitala, ako što drugo nije određeno društvenim ugovorom.
Prema članku 12. stavak 1. Zakona o porezu na promet nekretnina, koji je objavljen u Narodnim novinama broj: 69/97, a stupio na snagu 12. srpnja 1997. godine, kada se nekretnine unose u trgovačko društvo kao osnivački ulog ili povećanje temeljnog kapitala, u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, ne plaća se porez na promet nekretnina.
Člankom 14. Zakona o porezu na promet nekretnina propisano je da porezna obveza nastaje u trenutku sklapanja ugovora, odnosno drugoga pravnog posla, kojim se stječe nekretnina. Prema članku 27. stavak 1. Zakona o porezu na promet nekretnina, u predmetima razreza poreza na promet nekretnina u kojima je porezna obveza nastala prije stupanja na snagu Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj: 69/97), a nastanak porezne obveže nije prijavljen do dana stupanja na snagu navedenog Zakona, porez na promet nekretnina utvrdit će se po navedenom Zakonu. Porez na promet nekretnina se ne plaća, ako je u trenutku sklapanja ugovora o prijenosu nekretnina takav promet bio oslobođen plaćanja poreza.
Shodno navedenom, temeljem Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću od 5. lipnja 1993. od strane tadašnjeg javnog poduzeća u glavnicu novoosnovanog poduzeća, koja je kasnije Izjavom Skupštine od 21. prosinca 1995. usklađena sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima, ušle su sporne nekretnine. Dakle porezna obveza nastala je u trenutku donošenja Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću od 5. lipnja 1993. odnosno u trenutku unosa nekretnina u temeljni kapital društva. Kako se sada važeći Zakon o porezu na promet nekretnina primjenjuje i na predmete u kojima je porezna obveza nastala prije stupanja na snagu navedenog Zakona, iako nije bila prijavljena, na navedeni unos nekretnina u temeljni kapital moguće je primijeniti oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina po članku 12. stavak 1. Zakona o porezu na promet nekretnina. Stoga nije potrebno sklapanje zasebnog ugovora kojim bi ponovo došlo do nastanka porezne obveze, već je potrebno donijeti akt, kojim se nadopunjuje Odluka, poimence navedenim nekretninama.
Klasa: 410-01/04-01/104 Ur.broj: 513-07/01-04-2 Zagreb, 30.3.2004

Naknadni obračun poreza na promet nekretnina

Područni ured "A" dostavio je upit o naknadnom obračunu poreza na promet nekretnina. U upitu se navodi da je u trenutku podnošenja prijave poreza na promet nekretnina porezna obveznica ispunjavala sve uvjete za oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina, pa je rješenjem utvrđeno da je porezna obveznica oslobođena od plaćanja utvrđenog iznosa poreza na promet nekretnina. Kako je naknadno porezna obveznica temeljem Ugovora o najmu predmetni stan iznajmila, postavlja se pitanje postoji li obveza naknadnog obračuna poreza na promet nekretnina. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
Člankom 11. točka 9. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj:
69/97, 26/00 i 153/02) propisano je oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina građana koji kupuju prvu nekretninu (stan ili kuću) kojom rješavaju vlastito stambeno pitanje, a kumulativno ispunjavaju uvjete navedene u Zakonu.
Člankom 11. točka 10. Zakona o porezu na promet nekretnina propisano je da se porez kojeg je porezni obveznik bio oslobođen naknadno plaća ako se stan ili kuća otuđi u roku od 5 godina od dana nabave, odnosno ako Porezna uprava naknadno utvrdi da nisu bili ispunjeni uvjeti za porezno oslobođenje.
Shodno navedenom, točkom 10. članka 11. Zakona predviđeno je naknadno plaćanje poreza kojeg je porezni obveznik bio oslobođen jer je ispunjavao uvjete iz Zakona, ali je u roku od 5 godina od dana nabave otuđio nekretninu odnosno u slučaju kada se naknadno utvrdi da nisu bili ispunjeni uvjeti iz Zakona. U navedenim slučajevima nadležna ispostava Porezne uprava ukida ranije donijeto rješenje i nalaže poreznom obvezniku da plati utvrđeni iznos poreza na promet nekretnina. Međutim u slučaju kada porezna obveznica koja je ostvarila pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina kao građanin koji kupnjom prve nekretnine rješava vlastito stambeno pitanje i tu nekretninu, za koju je izjavila da kupnjom rješava vlastito stambeno pitanje iznajmi, znači da kupnjom nekretnine ne rješava vlastito stambeno pitanje. Kako je Zakonom predviđeno oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina za građane koji kupnjom prve nekretnine rješavaju vlastito stambeno pitanje uz ispunjenje uvjeta iz Zakona, a kako u navedenom slučaju porezna obveznica iznajmljuje kupljeni stan očito je da kupnjom nekretnine ne rješava vlastito stambeno pitanje. Stoga radi se o kupnji nekretnine koja ne služi za rješavanje stambenog pitanje, pa će se provesti obnova postupka uz poništavanje ranije donesenog rješenja kojim je bilo utvrđeno oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina.
Klasa:410-20/04-01/112 Ur.br. 513-07-21-01/04-2 Zagreb. 23.9.2004

Dodjela zemljišta Hrvatskim braniteljima

Na upit poreznog obveznika "A" ostvaruju li on i članovi njegove uže obitelji pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina u slučaju kada im grad dodjeljuje zemljište u skladu sa Zakonom o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji u nastavku odgovaramo.
Prema članku 13. stavak 4. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj:
69/97, 26/00, 127/00 i 153/02) porez na promet nekretnina ne plaćaju pravne i fizičke osobe kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne samouprave i uprave daruje, odnosno daje nekretnine bez naknade radi odštete ili iz drugih razloga u svezi s Domovinskim ratom.
Prema članku 69. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 94/01, 122/02, I 7/04 i 48/04) općine, gradovi i Grad Zagreb dužni su, u slučaju iz članka 68. navedenog Zakona i u slučaju kada osobe iz članka 67. navedenog Zakona koriste stambeni kredit za kupnju stana u objektima novogradnje ili grade kuću u vlastitoj organizaciji u mjestu prebivališta u vrijeme stradavanja, ustupiti bez naknade građevinsko zemljište i komunalno opremanje.
Shodno navedenom, kada fizičke osobe primaju na dar nekretnine od jedinica lokalne samouprave radi odštete ili iz drugih razloga u vezi s Domovinskim ratom ne plaćaju porez na promet nekretnina. Znači porezno oslobođenje primjenjuje se na fizičke osobe, dakle i na poreznog obveznika i na članove obitelji kada bez naknade primaju nekretnine radi odštete ili iz drugih razloga u svezi s Domovinskim ratom.
Klasa:410-20/04-01/124, Ur. br. 513-07-21 -01/04-2 Zagreb, 23.9.2004.

Porezno oslobođenje prilikom nasljeđivanja

Područni ured "A" postavio je upit može li se temeljem članka 13. stavak I. Zakona o porezu na promet nekretnina osloboditi od plaćanja poreza na promet nekretnina porezna obveznica "A", koja je kao nevjesta proglašena nasljednicom iz pok. osobe "B". U upitu se navodi kako je sin ostavitelja, čija je supruga kao nevjesta naslijedila dio nekretnine, umro nakon ostavitelja, a prije nego što je rješenje o nasljeđivanju postalo pravomoćno. Obzirom na navedeno
Područni ured "A" smatra da se na nevjestu ostavitelja, kao suprugu pokojnog sina ostavitelja, može primijeniti porezno oslobođenje prema članku 13. stavak 1. Zakona o porezu na promet nekretnina. Na postavljeni upit u nastavku odgovaramo.
Prema članku 7. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj: 69/97, 26/00, 127/00 i 153/02) obveznik poreza na promet nekretnina pri nasljeđivanju je nasljednik ili zapisovnik.
Porez na promet nekretnina pri nasljeđivanju, darovanju i drugom stjecanju nekretnina bez naknade, prema članku 13. stavak 1. točka 1. Zakona o porezu na promet nekretnina, ne plaćaju bračni drug, potomci i preci te posvojenici umrlog ili darovatelja. Za priznavanje poreznog oslobođenja iz članka 13. stavak 1. točke I., 2. i 3. Zakona o porezu na promet nekretnina mjerodavan je stupanj srodstva između ostavitelja i osobe kojoj je nasljedstvo pripalo ili joj je ustupljeno.
Slijedom navedenog za priznavanje poreznog oslobođenja mjerodavan je stupanj srodstva između ostavitelja i nasljednika odnosno osobe kojoj je nasljedstvo pripalo. Kako se u konkretnom slučaju radi o oporezivanju nasljedstva koje je pripalo nevjesti nije moguće primijeniti oslobođenje temeljem članka 13. stavak 1. točka 1. Zakona o porezu na promet nekretnina već valja razmotriti mogućnost oslobođenja temeljem članka 13. stavak 1. točka 2. i 3. Zakona o porezu na promet nekretnina.
Klasa:410-20/03-01/177 Ur.br. 513-07-21-01/04-2 Zagreb.28.10.2004.

Porezno oslobođenje temeljem člana uže obitelji koji nije hrvatski građanin

Područni ured "A" postavio je upit može 11 pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina, kao građanin koji kupnjom prve nekretnine rješava stambeno pitanje, ostvariti građanin koji je na privremenom radu u inozemstvu te ostvaruje li pravo na oslobođenje građanin čiji član uže obitelji nije hrvatski državljanin i kako dokazati ima li član uže obitelji, koji nema hrvatsko državljanstvo, imovinu u nekoj drugoj državi. Na postavljeni upit u nastavku odgovaramo.
Člankom 11. točka 9. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj:
69/97, 26/00, 127/00 i 153/02) propisano je oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina građana koji kupnjom prve nekretnine rješavaju vlastito stambeno pitanje pod uvjetom da kumulativno ispunjavaju uvjete navedene u Zakonu.
Za članove uže obitelji građana poreznog obveznika postavlja se uvjet da nemaju u vlasništvu drugu nekretninu kojom rješavaju stambene potrebe i da nemaju u vlasništvu drugu nekretninu znatnije vrijednosti. Ne postavlja se uvjet da član uže obitelji mora biti hrvatski državljanin. Stoga uvjet hrvatskog državljanstva mora biti ispunjen za osobu koja je porezni obveznik (kupac) dok član uže obitelji, prema odredbama Zakona ne mora imati hrvatsko državljanstvo, ali mora dokazati da nema riješeno stambeno pitanje, a ni druge nekretnine znatnije vrijednosti na području Republike Hrvatske kao i na području druge zemlje čiji je državljanin. Navedenu činjenicu porezni obveznik dokazivat će dostavom isprava nadležnih poreznih tijela prema mjestu prethodne prijave prebivališta.
Prema članku 57. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj: 127/00, 86/01 i 150/02) porezni obveznik je dužan tijekom poreznog postupka sudjelovati u utvrđivanju činjeničnog stanja iznošenjem potpuno i istinito činjenica bitnih za oporezivanje te za svoje tvrdnje ponuditi dokaze. Navedenim člankom propisuje se obveza poreznog obveznika na sudjelovanje u poreznom postupku tako da činjenice iznosi potpuno i istinito te da tvrdnje (iskaze) mora potkrijepiti dokazima.
Prema članku 95. Općeg poreznog zakona porezno tijelo se može u provođenju poreznog postupka obratiti za pomoć inozemnom poreznom tijelu. Pružanje međunarodne pravne pomoći temelji se na sklopljenim međunarodnim ugovorima odnosno Bečkim konvencijama.
Shodno navedenom, porezni obveznik je dužan sudjelovati u poreznom postupku iznošenjem činjenica i dostavom dokaza koje potvrđuju iznesene činjenice. Kako su svi sudionici postupka dužni postupati u dobroj vjeri, ako porezni obveznik građanin ne dokaze ili ako postoji sumnja u podnesenu dokumentaciju mjerodavnih tijela drugih država (gdje je porezni obveznik imao prethodno prebivalište) ispostava Porezne uprave, koja je nadležna za postupak utvrđivanja poreza na promet nekretnina, dostavit će dopis Poreznoj upravi Središnjem uredu, Službi za porezni sustav, Odjelu za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja i međunarodnu suradnju, putem nadležnog područnog ureda, koji će temeljem dostavljenog dopisa zatražiti od poreznih tijela druge države podatak o vlasništvu i vrijednosti nekretnina za poreznog obveznika i za članove njegove uže obitelji. Glede dijela upita koji se odnosi na činjenicu može 11 građanin ostvariti oslobođenje po navedenoj osnovi ako zbog rada boravi u inozemstvu upućujemo na presudu Upravnog suda Republike Hrvatske izraženu u predmetu utvrđivanja poreza na kuće za odmor. Prema presudi Upravnog suda broj: Us-10997/1999 od 31. siječnja 2002., opravdana odsutnost zbog rada u drugom mjestu odnosno zbog rada u inozemstvu ne oduzima kući status kuće za stanovanje. Stoga porezni obveznik koji zbog rada boravi u inozemstvu može ostvariti pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina kao građanin koji kupnjom nekretnine rješava vlastito stambeno pitanje pod uvjetom da ispunjava uvjete navedene u Zakonu.
Klasa:410-20/04-01/134 Ur.br.:513-07-01-21/04-2 Zagreb, 8.11.2004.

Unos nekretnine u temeljni kapital društva

Porezni obveznik "A" d.o.o. postavio je upit može li se kod kupoprodajnog ugovora, temeljem kojeg "A" d.o.o. kupuje nekretnine - hotel od poreznog obveznika "B" d.d., primijeniti porezno oslobođenje temeljem članka 12. stavak 1. Zakona o porezu na promet nekretnina obzirom da će kupac kupljene nekretnine unijeti u temeljni kapital društva. Na postavljeni upit u nastavku odgovaramo.
Člankom 4. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine broj: 69/97, 26/00, 127/00 i 153/02) propisano je da je predmet oporezivanja porezom na promet nekretnina promet nekretnina, dok se prometom nekretnina smatra svako stjecanje vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj. Prema članku 12. stavak 1. Zakona kada se nekretnine unose u trgovačko društvo kao osnivački ulog ili povećanje temeljnog kapitala, u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, ne plaća se porez na promet nekretnina.
Shodno navedenom porez na promet nekretnina, temeljem članka 12. stavak 1. Zakona o porezu na promet nekretnina, ne plaća se kada se nekretnina od strane osnivača unosi u trgovačko društvo kao osnivački ulog ili povećanje temeljnog kapitala, a ne kada se radi o kupnji nekretnine koja će se unijeti u temeljni kapital. Kako se u konkretnom slučaju radi o kupnji nekretnine od strane trgovačkog društva, koja će se upisati u temeljni kapital, na predmetni promet nekretnina ne može se primijeniti oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina temeljem članka 12. stavak 1. Zakona o porezu na promet nekretnina.
Klasa: 410-20/04-01/133 Ur.br.:513-07-21-01/04-2 Zagreb.8.11.2004.

Realizacija ugovora pri kupovini nekretnina

Porezna obveznica "A" postavila je upit može 11 se je osloboditi zaduženog poreza na promet nekretnina obzirom da nikada nije došlo do realizacije ugovora temeljem kojeg je utvrđen predmetni porez na promet nekretnina. Na dostavljeni dopis u nastavku odgovaramo.
Člankom 4. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine broj: 69/97, 26/00, 127/00 i 153/02) propisano je da je predmet oporezivanja porezom na promet nekretnina promet nekretnina. Prema članku 14. Zakona porezna obveza nastaje u trenutku sklapanja ugovora odnosno drugog pravnog posla kojim se stječe nekretnina.
Temeljem nastanka porezne obveze poreznom obvezniku rješenjem se utvrđuje pripadajući porez na promet nekretnina. Istekom roka za žalbu ako žalba nije izjavljena rješenje postaje konačno u upravnom postupku (više nema redovnog pravnog lijeka u upravnom postupku), a konačno rješenje u upravnom postupku može se poništiti, ukinuti ili izmijeniti samo u slučajevima koji su zakonom određeni.
Prema presudi Upravnog suda Republike Hrvatske Us- 7307/1999 od 14. studenoga 2001. dan potpisivanja ugovora smatra se danom zaključenja ugovora i danom nastanka porezne obveze, te nije od utjecaja činjenica je II nekretnina predana u posjed ili ne.
Prema članku 22. Zakona o porezu na promet nekretnina raskid ugovora o prijenosu vlasništva na nekretnini voljom stranaka prije nego se obavi prijenos u zemljišnim knjigama na novog vlasnika, te raskid ili poništenje ugovora odlukom suda razlozi su za obnovu postupka i poništenje rješenja o utvrđivanju poreza na promet nekretnina. Prijedlog za obnovu postupka zbog raskida ugovora voljom stranaka prije nego što se obavi prijenos u zemljišnim knjigama na novog vlasnika, može se podnijeti u roku od jedne godine od dana konačnosti rješenja o utvrđivanju poreza. Rokovi za podnošenje zahtjeva za obnovu postupka propisani su Zakonom o općem upravnom postupka (Narodne novine, broj: 53/91).
Shodno navedenom, porezna obveza nastaje u trenutku zaključenja ugovora i pri tome činjenica da nekretnina nije predana u posjed odnosno da nije došlo do realizacije ugovora ne utječe na nastanak porezne obveze. Temeljem nastanka porezne obveze poreznom obvezniku rješenjem se utvrđuje porez na promet nekretnina. Istekom roka za žalbu, ako žalba nije izjavljena, rješenje postaje konačno u upravnom postupku. Porezni obveznik može podnijeti, u zakonom predviđenim rokovima, zahtjev za obnovu postupka i poništenje rješenja o utvrđivanju poreza na promet nekretnina, ako je došlo do raskida ugovor voljom stranaka ili ako je do raskida 11i poništenja ugovora došlo odlukom suda. Zahtjev za obnovu postupka podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave.
Klasa: 410-20/04-01/31 Ur.br. 513-07-21-01/04-2 Zagreb, 17.11.2004.

Dostavljanje potrebni dokaza za porezno oslobođenje

Osoba s prebivalištem van granica RH, da bi ostvario pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina, mora dokazati da ne posjeduje u vlasništvu nekretninu koja zadovoljava stambene potrebe u RH i drugdje.
Područni ured "A" postavio je upit mora 11 stjecatelj nekretnine, u slučaju kada ima hrvatsko državljanstvo, ali ima prethodno prebivalište izvan Republike Hrvatske (BIH ili drugdje) radi postizanja prava na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina, dokazati da nema '—'      riješeno stambeno pitanje i tamo gdje ima prethodno prebivalište. Ako mora, čime će dokazati navedene činjenice odnosno koje će tijelo izvršiti procjene nekretnina izvan područja Republike Hrvatske. Na postavljeni upit u nastavku odgovaramo.
Člankom 11. točka 9., 11.113. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj: 69/97, 26/00, 127/00 i 153/02) propisano je oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina građana koji kupnjom prve nekretnine rješavaju vlastito stambeno pitanje uz kumulativno ispunjenje uvjeta navedenih u Zakonu.
Da bi građanin porezni obveznik ostvario pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina po navedenoj osnovi mora dokazati da kumulativno ispunjava uvjete navedene u Zakonu, znači da ispunjava i uvjet da nema u vlasništvu nekretninu koja zadovoljava stambene potrebe odnosno da nema u vlasništvu nekretninu znatnije vrijednosti i to ne samo u Republici Hrvatskoj već i drugdje. Navedenu činjenicu porezni obveznik dokazivat će dostavom isprava nadležnih poreznih tijela prema mjestu prethodne prijave prebivališta.
Prema članku 57. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj: 127/00, 86/01 i 150/02) porezni obveznik je dužan tijekom poreznog postupka sudjelovati u utvrđivanju činjeničnog stanja iznošenjem potpuno i istinito činjenica bitnih za oporezivanje te za svoje tvrdnje ponuditi dokaze. Navedenim člankom propisuje se obveza poreznog obveznika na sudjelovanje u poreznom postupku tako da činjenice iznosi potpuno i istinito te da tvrdnje (iskaze) mora potkrijepiti dokazima.
Prema članku 95. Općeg poreznog zakona porezno tijelo se može u provođenju poreznog postupka obratiti za pomoć inozemnom poreznom tijelu. Pružanje međunarodne pravne pomoći temelji se na sklopljenim međunarodnim ugovorima odnosno Bečkim konvencijama.
Shodno navedenom, porezni obveznik je dužan sudjelovati u poreznom postupku iznošenjem činjenica i dostavom dokaza koje potvrđuju iznesene činjenice. Kako su svi sudionici postupka dužni postupati u dobroj vjeri, ako porezni obveznik građanin ne dokaže ili ako postoji sumnja u podnesenu dokumentaciju mjerodavnih tijela drugih država (gdje je porezni obveznik imao prethodno prebivalište) ispostava Porezne uprave, koja je nadležna za postupak utvrđivanja poreza na promet nekretnina, dostavit će dopis Poreznoj upravi Središnjem uredu, Službi za porezni sustav, Odjelu za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja i međunarodnu suradnju, putem nadležnog područnog ureda, koji će temeljem dostavljenog dopisa zatražiti od poreznih tijela druge države podatak o vlasništvu i vrijednosti nekretnina za poreznog obveznika i za članove njegove uže obitelji.
Klasa:410-20/04-01/138 Ur.br.:513-07-21-01/04-2 Zagreb.18.11.2004.


Pravo na oslobođenje u postupku brakorazvodne parnice

Porezni obveznik "A" obratio se s upitom smatra 11 se, glede dokazivanja prava na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina, da postoji bračna zajednica kada je pokrenut brakorazvodni postupak prije sklapanja ugovora odnosno mora 11 doprinijeti dokaze za suprugu obzirom da su pred Centrom za socijalnu skrb pokrenuli brakorazvodni postupak. Na postavljeni upit u nastavku odgovaramo.
Člankom 11. točka 9. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj:
69/97, 26/00, 127/00 i 153/02) propisano je oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina građana koji kupnjom prve nekretnine (stan 11i kuću) rješavaju vlastito stambeno pitanje uz kumulativno ispunjenje uvjeta navedenih u Zakonu. Pod točkom 9.7. članka 11. Zakona, propisano je tko se smatra članovima uže obitelji, te se navodi da se članom uže obitelji smatraju bračni drug te djeca prijavljena na istoj adresi kao i građanin.
Prema članku 14. Zakona o porezu na promet nekretnina porezna obveza nastaje u trenutku sklapanja ugovora, odnosno drugoga pravnog posla, kojim se stječe nekretnina.
Prema odredbama Obiteljskog zakona (Narodne novine, broj: 116/03, 17/04 i 136/04) bez obzira na oblik u kojem je sklopljen, brak prestaje; smrću bračnog druga, proglašenjem nestalog bračnog druga umrlim, poništenjem 11i razvodom. Brak prestaje poništenjem ili rastavom kad presuda suda o poništenju ili rastavi braka postane pravomoćna.
Shodno navedenom, u postupku ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina građanin porezni obveznik mora dokazati da u trenutku nastanka porezne obveze, zajedno sa članovima uže obitelji, ispunjava uvjete navedene u Zakonu. Članom uže obitelji smatra se i bračni drug sve dok traje bračna zajednica u skladu s odredbama Obiteljskog zakona. Kako u trenutku nastanka porezne obveze ne postoji pravomoćna presuda suda o razvodu braka građanin porezni obveznik mora dokazati i da njegova supruga i dijete ispunjavaju uvjete navedene u Zakonu.
Klasa: 410-20/0401/143 Ur.br.: 513-07-21-01/05-4 Zagreb, 29. ožujka 2005.

Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina kod kupnje prve nekretnine - poslovnog prostora

Područni ured "A" postavio je upit kako postupiti na temelju drugostupanjskog rješenja u kojem je usvojena žalba poreznog obveznika izjavljena na rješenje o utvrđivanju poreza na promet nekretnina. Spornim rješenjem odbijen je zahtjev poreznog obveznika za oslobođenjem od plaćanja poreza na promet nekretnina kod kupnje prve nekretnine, obzirom da se radilo o kupnji apartmana (poslovni prostor). Drugostupanjskim rješenjem žalba je uvažena i predmet je vraćen na ponovni postupak uz obrazloženje da je u konkretnom predmetu potrebno utvrditi jesu li ispunjeni svi uvjeti za postizanje prava na oslobođenje bez obzira što se radi o kupnji apartmana. Obzirom da je uputa nadležnog drugostupanjskog tijela u suprotnosti s mišljenjem Porezne uprave - Središnjeg ureda Klasa: 410-20/03-01/186 od 25. svibnja 2004., u nastavku dajemo uputu o postupanju.
Člankom 4. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj: 69/97, 26/00 i 153/02) propisano je da su nekretnine zemljišta i građevine, dok se građevinama smatraju stambene, poslovne i sve duge zgrade te njihovi dijelovi. Prema članku 11. točka 9. Zakona, porez na promet nekretnina ne plaćaju građani koji kupnjom prve nekretnine rješavaju stambeno pitanje pod uvjetom da kumulativno ispunjavaju uvjete navedene u Zakonu;
- da imaju hrvatsko državljanstvo,
- da prijavljuju prebivalište u mjestu i na adresi gdje se nekretnina (koju kupuju) nalazi,
- da veličina nekretnine (stan ili kuća) koju kupuje građanin ovisno o broju članova njegove uže obitelji ne prelazi površinu stambenog prostora navedenu u Zakonu,
- da građanin te članovi njegove uže obitelji nemaju u vlasništvu drugu nekretninu (stan ili kuću) koja zadovoljava njihovo stambene potrebe i
- da građanin te članovi njegove uže obitelji nemaju u vlasništvu stan odnosno kuću za odmor te druge nekretnine znatnije vrijednosti.
Dakle, porezni obveznik može ostvariti pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina kod kupnje prve nekretnina kojom rješava vlastito stambeno pitanje uz uvjet da kumulativno ispunjava uvjete navedene u Zakonu. Jedan od uvjeta je i površina stambenog prostora ovisno o broju članova uže obitelji.
Obzirom da je uvidom u građevinsku dozvolu, kojom je odobrena izgradnja objekta u kojem se nalazi i sporni apartman, utvrđeno da se radi o apartmansko-poslovnoj zgradi zatraženo je mišljenje nadležnog ureda o namjeni građevine. Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji očitovao se da se radi o građevini poslovne namjene (turistički apartmani i poslovni prostori).
Shodno navedenom, kako se oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina može ostvariti samo kod kupnje prve nekretnine (stambenog prostora) radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja, a kako se u konkretnom slučaju ne radi o kupovini stambenog prostora, u skladu s mišljenjem nadležnog tijela, porezni obveznik ne može ostvariti pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina kod kupnje apartmana. U ponovnom postupku nadležna ispostava područnog ureda Porezne uprave dopunit će postupak na način da će zatražiti poreznog obveznika da na temelju dokumentacije nadležnog tijela dokaže da se radi o kupnji stambenog prostora, za koji je Zakonom predviđeno oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina. Ako porezni obveznik ne može dokazati na temelju dokumentacije nadležnog tijela da se radi o kupnji stambenog prostora, nadležna ispostava područnog ureda Porezne uprave će na temelju dopunjenog postupka ponovo donijeti rješenje o odbijanju zahtjeva za oslobođenjem od plaćanja poreza na promet nekretnina. Skrećemo pozornost da Porezna uprava - Središnji ured nije nadležna za utvrđivanje radi li se o stambenom ili poslovnom prostoru, obzirom da je to predmet zasebnog upravnog postupka za koji je nadležno drugo tijelo.
Klasa: 410-20/04-01/140 Ur.br.513-07-21-01/05-2 Zagreb, 12. listopada 2005.

Obveza naknadnog plaćanja poreza na promet nekretnina

Područni ured "A" postavio je upit postoji li obveza naknadnog plaćanja poreza na promet nekretnina na temelju članka 11. stavak 10. Zakona o porezu na promet nekretnina, kada građanin koji je ostvario pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina u roku od 5 godina daruje pola nekretnine supruzi odnosno smatra 11 se otuđenjem nekretnine i kada se nekretnina daruje članu uže obitelji koji također ispunjava uvjete iz Zakona. Na postavljeni upit u nastavku odgovaramo.
Člankom 11. točka 9. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj:
69/97, 26/00 i 153/02) propisano je oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina građana koji kupuju prvu nekretninu (stan ili kuću) kojom rješavaju vlastito stambeno pitanje, a kumulativno ispunjavaju uvjete navedene u Zakonu.
Prema točki 10. članka 11. Zakona, porez na promet nekretnina se plaća ako se stan ili kuća otuđi u roku od 5 godina od dana nabave nekretnine, odnosno ako Porezna uprava naknadno utvrdi da nisu bili ispunjeni uvjeti za porezno oslobođenje.
Kako otuđenje nekretnine pretpostavlja da vlasnik ima pravo da vlasništvo otuđi na bilo koji pravno dopušteni način dakle i prodajom, zamjenom, darovanjem i na ostale načine koje zakon dopušta, to u slučaju kada suprug, koji je na temelju citiranog propisa bio oslobođen od plaćanja poreza na promet nekretnina, jer je zajedno sa članovima svoje uže obitelji kumulativno udovoljavao uvjetima iz Zakona, tu nekretninu ili dio te nekretnine unutar roka od 5 godina daruje svojoj supruzi, obveznik je plaćanja poreza na promet nekretnina kojeg je bio oslobođen.
Klasa 410-20/05-01/66 Ur.broj: 513-07-21-01/05-2 Zagreb, 27. listopada 2005.

Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica - oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina

Kršćanska adventistička crkva, postavila je upit o mogućnosti primjene oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina temeljem odredbi članka 17. stavak 5. Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica u slučaju kada temeljem kupoprodajnog ugovora stječu stan - poslovni prostor koje će služiti crkvenim potrebama. Na postavljeni upit, u nastavku odgovaramo.
Člankom 17. stavak 5. zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica (Nar. nov., br. 83/02) propisano je da vjerska zajednica ne plaća porez na promet nekretnina kada stječe vjerske objekte ili zemljište za izgradnju vjerskih objekata bez obzira na način stjecanja ovih objekata.
Člankom 29. stavak 1. navedenog zakona propisano je da su postojeće vjerske zajednice dužne prijavu podataka za upis u Evidenciju dostaviti ministarstvu u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu pravilnika iz članka 26. stavka 1. navedenog zakona. Prema članku 29. stavak 2. Zakona, vjerske zajednice koje ne postupe u skladu s odredbom iz stavka 1. članaka 29. Zakona ne mogu steći prava koja imaju prema odredbama navedenog i drugih zakona. Na temelju članka 12. Zakona o državnoj statistici (Nar. nov., br.: 52/94) Državni zavod za statistiku odredio je Klasifikaciju vrsta građevina - KVG za mjesečni i tromjesečni izvještaj građevinarstva (GRAĐ-21/M, GRAĐ-21/M/OBRT, GRAĐ-21/3M) (Nar. nov., br. 11/98), prema kojoj u zgrade za obavljanje vjerskih i drugih obreda pripadaju crkve, kapele, džamije, sinagoge itd., kao i groblja i građevine na grobljima, prostorije za ispraćaj, krematorije i slično.
U skladu s odredbama Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica i s odredbama Klasifikacije vrste građevina smatramo da stan - poslovni prostor, koji je predmet kupnje temeljem sklopljenog kupoprodajnog ugovora, nema obilježje vjerskog objekta. Obzirom na navedeno smatramo da se u konkretnom slučaju ne može primijeniti oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina temeljem članka 17. stavak 5. Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica.
K/oso: 410-20/05-01/53 Ur.br.: 513-07-21-01/05-2 Zagreb, 10. listopada 2005.

Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina temeljem doživotnog uzdržavanja

Na upit osobe "A", tko se smatra osobama prvog nasljednog reda u smislu članka 11. stavak 7. Zakona o porezu na promet nekretnina, obzirom na odredbe Zakona o nasljeđivanju prema kojima je izvanbračni drug u pravu nasljeđivanja izjednačen s bračnim drugom, u nastavku odgovaramo.
Prema članku 1 I. stavak 7. Zakona o porezu na promet nekretnina (Nar. nov., br.: 69/97, 26/00, 127/00 i 153/02) porez na promet nekretnina ne plaćaju osobe koje stječu nekretnine na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju koje su nasljednik prvoga nasljednog reda u odnosu prema davatelju nekretnine.                      
Prema odredbama Zakona o nasljeđivanju (Nar. nov., br. 48/03) prvi nasljedni red čine bračni drug i potomci. Nadalje prema odredbama navedenog Zakona, ostavitelja nasljeđuje i njegov izvanbračni drug koji je u pravu nasljeđivanja izjednačen s bračnim. Dakle, Zakon o nasljeđivanju glede prava nasljeđivanja izjednačuje bračnog i izvanbračnog druga.
Shodno navedenom, porez na promet nekretnina ne plaćaju osobe koje stječu nekretnine na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju koje su nasljednici prvoga nasljednog reda u odnosu prema davatelju nekretnine, dok se nasljednicima prvog nasljednog reda smatraju bračni drug i djeca. Skrećemo pozornost, da Zakon o porezu na promet nekretnina ne izjednačuje bračnog druga sa izvanbračnim drugom obzirom da se prava na oslobođenje od plaćanja poreza propisuju poreznim zakonima i pri tome se ne mora slijediti druge zakonske propise.
Kl.: 410-20/04-01/140 Ur.br.: 513-07-21-01/05-2 Zagreb, 12. listopada 2005.

Naknadni obračun poreza na promet nekretnina

Osoba "A", postavila je upit postoji li obveza naknadnog plaćanja poreza na promet nekretnina na temelju članka 11. stavak 10. Zakona o porezu na promet nekretnina, kada građanin koji je ostvario pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina u roku od 5 godina daruje pola nekretnine supruzi odnosno smatra II se otuđenjem nekretnine i kada se nekretnina daruje članu uže obitelji koji također ispunjava uvjete iz zakona .Na postavljeni upit u nastavku odgovaramo.
Člankom 11. točka 9. Zakona o porezu na promet nekretnina (Nar. nov., br. 69/97, 26/00 i 153/02) propisano je oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina građana koji kupuju prvu nekretninu (stan ili kuću) kojom rješavaju vlastito stambeno pitanje, a kumulativno ispunjavaju uvjete navedene u Zakonu.
Prema točki 10. članka 11. Zakona, porez na promet nekretnina se plaća ako se stan ili kuća otuđi u roku od 5 godina od dana nabave nekretnine, odnosno ako Porezna uprava naknadno utvrdi da nisu bili ispunjeni uvjeti za porezno oslobođenje.
Kako otuđenje nekretnine pretpostavlja da vlasnik ima pravo da vlasništvo otuđi na bilo koji pravno dopušteni način dakle i prodajom, zamjenom, darovanjem i na ostale načine koje zakon dopušta, to u slučaju kada suprug, koji je na temelju citiranog propisa bio oslobođen od plaćanja poreza na promet nekretnina, jer je zajedno sa članovima svoje uže obitelji kumulativno udovoljavao uvjetima iz Zakona, tu nekretninu ili dio te nekretnine unutar rok od 5 godina daruje svojoj supruzi, obveznik je plaćanja poreza na promet nekretnina kojeg je bio oslobođen.
Kloso:410-20/05-01/78 Ur.broj-.513-07-21-01/05-2 Zagreb, 8.studenoga 2005.

Porez na kuće za odmor

Na proslijeđeni upit osobe "A", postoji li obveza plaćanja poreza na kuće za odmor za staru naslijeđenu kuću koja je i spomenik kulture, te postoji 11 obveza plaćanja poreza na kuće za odmor ako se na istoj prijavi prebivalište, u nastavku odgovaramo.
Prema članku 35. stavak 1. zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Nar. nov., br. 11 7/93, 69/97, 33/0', 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02 i 147/03), porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe vlasnici kuća za odmor. Odredbom članka 35. stavak 2. navedenog Zakona, propisano je da se kućom za odmor smatra svaka zgrada ili dio zgrade ili stan, koji se koristi povremeno ili sezonski. Prema članku 37. Zakona, porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti, na kuće za odmor dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice te na odmarališta u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja služe za smještaj djece do 15 godina. Pod kućama za odmor koje se ne mogu koristiti smatraju se kuće koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda, te zbog starosti i trošnosti. Prema članku 37. stavak 4. Zakona, općina ili rad može svojom odlukom propisati i druga oslobođenja od plaćanja poreza na kuće za odmor iz gospodarstvenih i socijalnih razloga.
Radi utvrđivanja radi li se o kući za odmor bitno je utvrditi koristi li se povremeno ili sezonski, a pri tome prijava prebivališta nije relevantan dokaz o činjenici da se predmetna kuća koristi za stalno stanovanje, već je potrebno dokazati da se u navedenoj kući uistinu živi. U tu svrhu tijelo nadležno za utvrđivanje preže na kuće za odmor, koristi sva dokazna sredstva kako bi utvrdilo služi 11 kuća za stalno stanovanje ili se koristi povremeno ili sezonski, primjerice: da II se tijekom godine plaćaju samo paušalni troškovi režija 11i su režije povećane tijekom cijele godine, ili gdje su zaposleni vlasnici odnosno mogućnost putovanja na posao ako stvarno stalno stanuju u navedenoj kući i slično.
Shodno navedenom, porez na kuće za odmor plaćaju vlasnici kuća za odmor. Odredbama Zakona predviđeno je oslobođenje od plaćanja poreza na kuće za odmor za kuće za odmor koje se zbog starosti i trošnosti ne mogu koristiti. Zakonom, nije predviđeno oslobođenje od plaćanja poreza na kuće za odmor koje su stare, ali se mogu koristiti, kao ni za kuće za odmor koje su spomenik kulture. Ako isto oslobođenje nije ni predviđeno odlukom jedinice lokalne samouprave, porezna obveznica ne ostvaruje pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na kuće za odmor. Ministarstvo financija - Porezna uprava ne može mimo postojećih zakonskih odredaba osloboditi poreznog obveznika od plaćanja poreza na kuće za odmor.
Klasa:410-20/03-01/118 Ur.br. 513-07/03-2 Zagreb, 21.10.2003.

Obveza plaćanja uvećanog poreza na promet nekretnina

Na upit osobe "A" postoji 11 obveza plaćanja uvećanog poreza na promet nekretnina u slučaju kada je dana 16. listopada 1997. zaključen ugovor o kupoprodaji stana, ovjeren kod javnog bilježnika, no radi problema oko realizacije kredita porezna obveznica prijavila je kupoprodajni ugovor Poreznoj upravi tek po realizaciji prolongata (kredit realiziran 19. siječnja 1998.), obzirom da je javni bilježnik dostavio primjerak ugovora Poreznoj upravi, u nastavku odgovaramo.
Člankom 18. stavak 1. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj:
69/97) bilo je propisano da ako porezni obveznik nastanak porezne prijave ne prijavi u propisanom roku, redoviti porez na promet nekretnina povećava se za 20%.
Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske br. Us-1023/1999. od 23. veljače 2000. ukinuta je navedena odredba članka 18. stavak 1. Zakona o porezu na promet nekretnina. Ukinuta zakonska odredba prestala je važiti danom objave Odluke Ustavnog suda u Narodnim novinama, dakle 3. ožujka 2000., jer Ustavni sud nije odredio drugi rok. Stoga se Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske primjenjivala u svim postupcima utvrđivanja poreza na promet nekretnina koji nisu bili pravomoćno okončani do prestanka važenja ukinute zakonske odredbe.
Prema članku 14. Zakona o porezu na promet nekretnina porezna obveza nastaje u trenutku sklapanja ugovora odnosno drugog pravnog posla kojim se stječe nekretnina, dok prema članku 17. Zakona, porezni obveznik nastanak porezne obveze mora prijaviti ispostavi Porezne uprave na području koje se nalazi nekretnina u roku od 30 dana od dana njezina nastanka.
Prema članku 15. Zakona javni bilježnik, koji ovjerovljuje potpise na ispravama o prodaji ili drugom načinu otuđenja nekretnine, obvezan je jedan primjerak isprave dostaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave na području koje se nalazi nekretnina kako bi se osigurao nadzor o tome jesu li pravne i fizičke osobe propisano prijavile nastanak porezne obveze.
Shodno navedenom, porezna obveza je nastala zaključenjem pravnog posla kojim se stječe vlasništvo nekretnine bez obzira je li došlo do realizacije kredita i isplate cijene odnosno porezna obveza nastala je u trenutku potpisa kupoprodajnog ugovora. Porezna obveznica morala je prijaviti nastanak porezne obveze u roku od trideset dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora. Kako porezna obveznica u zakonom utvrđenom roku nije podnijela prijavu poreza na promet nekretnina, utvrđen joj je povećani porez u skladu sa tada važećim odredbama Zakona ..,. .0 porezu na promet nekretnina. Rješenje kojim je poreznoj obveznici utvrđen porez na promet ' nekretnina i povećani porez na promet nekretnina, pravomoćno je u upravnom postupku (protiv njega se ne može izjaviti žalba niti pokrenuti upravni spor) pa je porezna obveznica dužna uplatiti i utvrđeni iznos povećanog poreza na promet nekretnina.
Klasa:410-01/05-01/121 Ur.br.:513-07-21-01/05-2 Zagreb, 3.2.2005

Obaveza prijave poreza na promet nekretnina

Na upit Područnog ureda "A", postoji li obveza prijave poreza na promet nekretnina, na temelju članka 17. Zakona o porezu na promet nekretnina, u slučajevima kada se kao stjecatelj javlja Autocesta "XY" d.d. u ime Republike Hrvatske, obzirom na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina, u nastavku odgovaramo.
Člankom 14. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj: 69/97, 26/00, 127/00 i 153/02) propisano je da porezna obveza poreza na promet nekretnina nastaje u trenutku sklapanja ugovora odnosno drugog pravnog posla kojim se stječe nekretnina. Prema članku 17. Zakona, porezni obveznik nastanak porezne obveze mora prijaviti ispostavi Porezne uprave na području koje se nalazi nekretnina u roku od 30 dana od dana njezina nastanka.
Porezni obveznik prijavljuje nastanak porezne obveze na obrascu Prijave poreza na promet nekretnina prema Pravilniku o obliku i sadržaju prijave poreza na promet nekretnina (Narodne novine, broj 28/01). Zakonom o porezu, na promet nekretnina nije propisano da porezni obveznik ne mora prijaviti nastanak porezne obveze ako će ostvariti pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina na temelju odredaba Zakona.
Shodno navedenom, porezni obveznik stjecatelj mora u zakonom propisanom roku prijaviti nastanak porezne obveze na propisanom obrascu Prijave poreza na promet nekretnina. Na temelju podnijete prijave poreza na promet nekretnina nadležna ispostava područnog ureda Porezne uprave donosi rješenje u kojem utvrđuje poreznu osnovicu i pripadajući porez na promet nekretnina odnosno donosi rješenje o oslobođenju od plaćanja poreza na promet nekretnina, ako je na temelju odredbi Zakona o porezu na promet nekretnina porezni obveznik oslobođen od plaćanja poreza na promet nekretnina.
Klasa: 410-20/05-01/71 Ur.broj-.513-07-21-01/05-2 Zagreb, 24. listopada 2005

Prodaja kulturnog dobra - nastanak porezne obveze

Na upit treba li Porezna uprava prilikom utvrđivanja poreza na promet nekretnina tražiti suglasnost nadležnog tijela o odricanju od prava prvokupa za sve nekretnine - kulturna dobra, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, u nastavku odgovaramo.
Prema članku 37. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Nar. nov., br. 69/99, 151/03 i 157/03) vlasnik koji namjerava prodati kulturno dobro dužan je najprije istodobno ponuditi ga Republici Hrvatskoj, županiji, Gradu Zagrebu, gradu ili općini na čijem se području to kulturno dobro nalazi navodeći cijenu i druge uvjete prodaje. Prema članku 39. stavak 1. navedenog Zakona, ako vlasnik proda kulturno dobro protivno navedenim odredbama, može se podnijeti tužba za poništenje ugovora o kupoprodaji.
Člankom 14. Zakona o porezu na promet nekretnina (Nar. nov., br. 69/97, 26/00, 127/00 i 153/02) propisano je da porezna obveza poreza na promet nekretnina nastaje u trenutku sklapanja ugovora odnosno drugog pravnog posla kojim se stječe nekretnina. Prema članku 17. Zakona porezni obveznik nastanak porezne obveze mora prijaviti ispostavi Porezne uprave na području koje se nalazi nekretnina u roku od 30 dana od dana njezina nastanka.
Prema članku 22. Zakona o porezu na promet nekretnina raskid ugovora o prijenosu vlasništva na nekretnini voljom stranaka prije nego se obavi prijenos u zemljišnim knjigama na novog vlasnika, te raskid ili poništenje ugovora odlukom suda razlozi su za obnovu postupka i poništenje rješenja o utvrđivanju poreza na promet nekretnina.
Shodno navedenom, Porezna uprava temeljem saznanja o nastanku porezne obveze utvrđuje pripadajući porez na promet nekretnina. Na nastanak porezne obveze ne utječe činjenica je li u postupku prodaje poštivano pravo prvokupa odnosno Porezna uprava u postupku utvrđivanja poreza na promet nekretnina ne traži suglasnost nadležnog tijela o odricanju od prava prvokupa. Ako na temelju odredbi posebnog propisa, povodom izjavljene tužbe, dođe do poništenja ugovora, porezni obveznik može podnijeti zahtjev za obnovu postupka i poništenje rješenja o utvrđivanju poreza na promet nekretnina.
Klasa: 410-20/02-01/41 Ur.br.513-07/02-3 Zagreb, 16.9.2002.

Utvrđivanje poreza na promet nekretnina na područjima posebne državne skrbi

Na upit Područnog ureda "B" i poduzeća "A", o utvrđivanju poreza na promet nekretnina poduzeća "A" koji temeljem ugovora o prodaji dijela imovine, stječe nekretnine na području posebne državne skrbi, mijenjajući ujedno i sjedište na područje posebne državne skrbi, nastavno odgovaramo.
Člankom 2. stavak 2. Zakona o područjima posebne državne skrbi (Narodne novine broj: 44/96, 124/97, 73/00, 87/00, 69/01, 94/01 i 88/02) propisano je da prava iz navedenog Zakona imaju pravne osobe koje imaju sjedište na područjima posebne državne skrbi. Člankom 15. stavak 2. navedenog Zakona propisano je da porez na promet nekretnina ne plaćaju pravne osobe koje prodaju nekretnine na području posebne državne skrbi, a koje će kupcu i dalje služiti za obavljanje djelatnosti.
Ministarstvo financija - Porezna uprava očitovalo se mišljenjem Klasa: 410-20/98-01/118, Ur.broj: 513-07/99-2 od 3. veljače 1999.godine u kojem navodi, da promjene u poreznim propisima ne smiju ići na uštrb poticajnih mjera za naseljavanje i razvitak područja posebne državne skrbi, pa unatoč donošenju Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine broj: 69/97) koji je propisao kupca kao obveznika poreza na promet nekretnina, porezno oslobođenje primjenjuje se kada nekretninu na području posebne državne skrbi stječe kupac pod uvjetom da će mu nekretnina služiti za obavljanje djelatnosti.
Člankom 37. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima («Narodne novine» broj: 111/93) propisano je da se sjedište trgovačkog društva upisuje u trgovački registar. Odredbama članka 38. stavak 3. navedenog Zakona propisano je da se na temelju prijave trgovačkog društva promjena njegova sjedišta upisuje u trgovački registar. Člankom 39. stavak 1. točka 1. Općeg poreznog zakona (Narodne novine broj: 127/00) propisano je da je sjedište poduzetnika za pravnu osobu sjedište koje je upisano u sudski registar ili drugi registar ili upitnike.
Prema članku 14. stavak 1. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine broj:69/97) propisano je da porezna obveza nastaje u trenutku sklapanja ugovora odnosno drugog pravnog posla, kojim se stječe nekretnina.
Prema dostavljanoj dokumentaciji vidljivo je da je poduzeće "A" osnovano društvenim ugovorom od 06.09.2001. godine, te upisano u sudski registar dana 11. listopada 2001. godine sa sjedištem u Zagrebu. Dana 10. rujna 2001. godine sklopljen je Ugovor o prodaji dijela imovine između prodavatelja poduzeća "B" u stečaju te kupca poduzeća "A" iz Zagreba. Prema navedenom neosporno je da je u trenutku sklapanja Ugovora sjedište kupca u Zagrebu, dok je ujedno odredbama članka 18. navedenog Ugovora o prodaji dijela imovine, kupac preuzeo i obvezu plaćanja poreza na promet nekretnina, te ostalih poreznih obveza. U prijavi poreza na promet nekretnina koja je dostavljena nadležnoj ispostavi Porezne uprave dana 11. listopada 2001. godine pod točkom VI. stavljena je napomena da je Trgovačkom sudu predana prijava kojom se mijenja sjedište društva u Lipik. Rješenjem Trgovačkog suda od 21. prosinca 2001 .godine upisana je promjena sjedišta poduzeća "A" na Lipik. U navedenom rješenju napominje se da se odlukom osnivača o izmjeni Društvenog ugovora od 31.10.2001. godine mijenja članak 3. Društvenog ugovora o osnivanju od 06.09.2001. godine, u odredbama koje se odnose na sjedište društva.                            Shodno navedenom, prava iz Zakona o područjima posebne državne skrbi ostvaruju pravne osobe koje imaju sjedište na području posebne državne skrbi, dok se sjedištem prema odredbama Općeg poreznog zakona i Zakona o trgovačkim društvima smatra mjesto upisano u odgovarajući registar, stoga poduzeće A koje nema sjedište na području posebne državne skrbi u trenutku nastanka porezne obveze, već ga naknadno mijenja tijekom postupka utvrđivanja poreza na promet nekretnina, ne ostvaruje prava iz navedenog Zakona.
Klasa:410-20/02-01/82 Ur.br.:513-07/02-2 Zagreb, 16.9.2002.

Utvrđivanju poreza na promet nekretnina temeljem sudske presude odnosno kupoprodajnog ugovora

Na upit osobe "A", o utvrđivanju poreza na promet nekretnina temeljem sudske presude odnosno kupoprodajnog ugovora, nastavno odgovaramo.
Porez na promet nekretnina plaća se sukladno odredbama Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine broj: 69/97). Člankom 4. navedenog Zakona propisano je da je predmet oporezivanja promet nekretnina, dok se prometom nekretnina smatra svako stjecanje nekretnina kao kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje iz trgovačkog društva, stjecanje nekretnina u postupku likvidacije ili stečaja, stjecanje na temelju odluke suda ili drugog tijela te ostali načini stjecanja nekretnina od drugih osoba.
U konkretnom slučaju do stjecanja nekretnina došlo je temeljem kupoprodajnog ugovora, koji je prijavljen u nadležnoj ispostavi Porezne uprave, te je temeljem istog plaćen porez na promet nekretnina.
U svrhu dobivanja tabularne isprave za upis prava vlasništva, porezni obveznik osoba A pokrenula je postupak na sudu, te je donesena deklaratorna presuda suda na temelju priznanja, kojom se priznaje da je porezni obveznik osoba A kupila predmetne nekretnine od stvarnog vlasnika.
Shodno navedenom, do stjecanja nekretnine došlo je temeljem kupoprodajnog ugovora, a ne temeljem sudske presude, jer istom nije ništa stečeno, već je samo utvrđeno postojeće pravo vlasništva, stoga nije bilo pravnog osnova da se ponovo utvrđuje porez na promet nekretnina temeljem presude suda.
Klasa:410-20/02-01/40 Ur.br.:513-07/02-2 Zagreb, 17.9.2002.

Utvrđivanje poreza na promet nekretnina temeljem sudske presude

Na upit Područnog ureda "A", o utvrđivanju poreza na promet nekretnina kod stjecanja nekretnina temeljem kupoprodajnog ugovora sklopljenog dana 10. svibnja 1978. godine odnosno sudske presude na temelju priznanja, te o primjeni odredaba Zakona o porezu na promet nekretnina i prava (Narodne novine broj: 47/85), nastavno odgovaramo.
Člankom 4. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine broj: 69/97) propisano je, da je predmet oporezivanja promet nekretnina, dok se pod prometom nekretnina smatra svako stjecanje nekretnina.
Člankom 27. Zakona propisano je da u predmetima razreza poreza na promet nekretnina u kojima je porezna obveza nastala prije stupanja na snagu tog Zakona, a nastanak porezne obveze nije prijavljen do dana stupanja na snagu navedenog Zakona, porez na promet nekretnina utvrdit po navedenom Zakonu. Porez na promet nekretnina se ne plaća, ako je u trenutku sklapanja ugovora o prijenosu nekretnina takav promet bio oslobođen od plaćanja poreza.
Iz predmetnog upita vidljivo je da je kupoprodajnim ugovorom sklopljenim dana 10. svibnja 1978. godine kupac poduzeće "A" stekao nekretnine od prodavatelja poduzeća "B". U svrhu uknjižbe prava vlasništva kupac poduzeće "A" podnosi tužbu protiv tuženika poduzeća B, te je Općinski sud u Pakracu, presudom na temelju priznanja Poslovni broj: P-281/01-7, odobrio zahtjev za uknjižbu prava vlasništva temeljem navedenog ugovora.
U konkretnom slučaju do stjecanja nekretnina došlo je temeljem kupoprodajnog ugovora sklopljenog dana 10. svibnja 1978. godine. Pravomoćnom sudskom presudom na temelju priznanja nije ništa stečeno, već je samo utvrđeno postojeće stanje, jer je postupak pred sudom vođen isključivo sa namjerom dobivanja isprave podobne za upis u zemljišne knjige.
Zakonom o porezu na promet nekretnina i prava (Narodne novine broj: 47/85) u članku 5. točka 1. između ostalog, propisano je da se porez na promet nekretnina ne plaća kada se između društveno pravnih osoba prenosi uz naknadu nekretnina ili drugo pravo. Člankom 13. navedenog Zakona propisano je da porezna obveza nastaje u času zaključenja ugovora o prodaji nekretnina ili prava, dok se člankom 17. stavak 1. istog Zakona navodi da je porezni obveznik dužan u roku od 15 dana od dana nastanka porezne obveze, prijaviti općinskoj upravi društvenih prihoda nastanak porezne obveze.
Shodno navedenom, prema odredbama Zakona o porezu na promet nekretnina i prava (»Narodne novine« broj: 47/85), čije su odredbe bile na snazi u trenutku nastanka porezne obveze temeljem kupoprodajnog ugovora sklopljenog dana 10. svibnja 1987.godine, poduzeće "B" kao prodavatelj i porezni obveznik, bio je obvezan u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora prijaviti nastanak porezne obveze. Kako nastanak porezne obveze nije prijavljen u roku, a ni do stupanja na snagu Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine broj:69/97), primjenjuju se odredbe članka 27. navedenog Zakona. Prema odredbama navedenog članka Zakona, kao porezni obveznik zadužuje se kupac nekretnine poduzeće "A", uz istovremeno priznavanje oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina temeljem članka 5. točka 1. Zakona o porezu na promet nekretnina i prava (Narodne novine broj 47/85).
Klascr.410-20/03-01/140, Ur.br.:513-07/03-2 Zagreb, 17.11.2003.

Utvrđivanje poreza na promet nekretnina na područjima posebne državne skrbi

Na upit Centra za radnu terapiju i rehabilitaciju o obvezi plaćanja poreza na promet nekretnina temeljem ugovora o kupnji motela u kojem namjeravaju obavljati vlastitu djelatnost zapošljavajući oko 50 zaposlenih, obzirom da se motel nalazi na području posebne državne skrbi, u nastavku odgovaramo.
Člankom 2. stavak 2. Zakona o područjima posebne državne skrbi (Narodne novine, broj:
26/03 - pročišćeni tekst) propisano je da prava iz navedenog Zakona imaju pravne osobe koje imaju sjedište na područjima posebne državne skrbi. Člankom 15. stavak 2. navedenog Zakona propisano je da porez na promet nekretnina ne plaćaju pravne osobe koje prodaju nekretnine na području posebne državne skrbi, a koje će kupcu i dalje služiti za obavljanje djelatnosti.
Ministarstvo financija - Porezna uprava očitovalo se mišljenjem Klasa: 410-20/98-01/118, Ur.broj: 513-07/99-2 od 3. veljače 1999-godine u kojem navodi, da promjene u poreznim propisima ne smiju ići na štetu poticajnih mjera za naseljavanje i razvitak područja posebne državne skrbi, pa unatoč donošenju Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj:
69/97) koji je propisao kupca kao obveznika poreza na promet nekretnina, porezno oslobođenje primjenjuje se kada nekretninu na području posebne državne skrbi stječe kupac pod uvjetom da će mu nekretnina služiti za obavljanje djelatnosti.
Člankom 37. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj: ili/93, 34/99, 52/00 i 118/03) propisano je da se sjedište trgovačkog društva upisuje u trgovački registar. Odredbama članka 38. stavak 3. navedenog Zakona propisano je da se na temelju prijave trgovačkog društva promjena njegova sjedišta upisuje u trgovački registar. Člankom 39. stavak 1. točka 1. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj: 127/00, 86/01 i 150/02) propisano je da je sjedište poduzetnika za pravnu osobu sjedište koje je upisano u sudski registar ili drugi registar ili upitnike.
Shodno navedenom, prava iz Zakona o područjima posebne državne skrbi ostvaruju pravne osobe koje imaju sjedište na području posebne državne skrbi, dok se sjedištem prema odredbama Općeg poreznog zakona i Zakona o trgovačkim društvima smatra mjesto upisano u odgovarajući registar, stoga Centar za radnu terapiju i rehabilitaciju koji nema sjedište na području posebne državne skrbi, ne ostvaruje prava iz navedenog Zakona.
Klasa:410-01/03-01/1201 Ur.br. 513-07/04-2 Zagreb, 26.1.2004.

Obračun poreza na promet nekretnina kod prodaje poslovnih prostora

Tvrtka "A" d.o.o. postavila nam je upit kakav porezni tretman prilikom daljnje prodaje imaju poslovni prostori sagrađeni 89.-90. godine i kupljeni kao "stare" nekretnine. U upitu se navodi da je prije prodaje poslovnih prostora izvršena njihova adaptacija izvođenjem radova za koje nije trebalo ishoditi građevinsku dozvolu (izrada fasade, postavljanje pločica, zamjena stakala, zamjena bravarije). Na navedeni upit u nastavku odgovaramo. Odredbama članka 2. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj: 47/95 do 73/00) propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća na isporuke svih vrsta dobara (proizvoda, roba, novosagrađenih građevina, opreme i sl.) i na sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu. Prema članku 5. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj: 69/97,
26/00 i 153/02) propisano je da se prometom nekretnina ne smatra stjecanje novosagrađenih građevina koje se oporezuju prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, dok se novosagrađenim građevinama smatraju građevine 11i njihovi dijelovi koji su sagrađeni, isporučeni ili plaćeni nakon dana početka primjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
Središnji ured Porezne uprave dalo je tumačenje Klasa: 410-19/02-01/438, Ur.broj: 513-07/02-2 od 2. prosinca 2002., kada se adaptirana nekretnina smatra novosagrađenom nekretninom u smislu Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Ako se radi o tzv. rabljenoj nekretnini na kojoj su obavljeni manji adaptacijski radovi za koje po Zakonu o gradnji nije propisana građevinska dozvola, takva nekretnina zadržava status tzv. rabljene nekretnine i pri prodaji takve nekretnine stjecatelj nekretnine - kupac plaća porez na promet nekretnina prema odredbama Zakona o porezu na promet nekretnina.
Shodno navedenom, kako se u upitu navodi da se radi o prodaji poslovnih prostora na kojima su izvršeni adaptacijski radovi za koje nije bilo potrebno ishoditi građevinsku dozvolu prema odredbama Zakona o gradnji, ne mijenja se status tzv. rabljene nekretnine i pri prodaji takve nekretnine stjecatelj nekretnine obveznik je plaćanja poreza na promet nekretnina na osnovicu koju čini tržišna vrijednost nekretnine.
Klasa 510-20/04-0119 Ur.br.:513-07/04-2 Zagreb, 3.2.2004.

Procjena vrijednosti nekretnina

Na upit Grada "A", je li ispostava Porezne uprave dužna na zahtjev jedinice lokalne samouprave izvršiti procjenu nekretnina, u nastavku odgovaramo.
Odredbama Zakona o Poreznoj upravi (Narodne novine, broj: 67/01, 70A/OI i 94/01 ) propisano je da je Porezna uprava upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija čija je temeljna zadaća primjena poreznih propisa i propisa o plaćanju obveznih doprinosa. Djelokrug rada Porezne uprave određen je navedenim Zakonom. Porezna uprava sukladno Zakonu o porezu na promet nekretnina (Narodne novine broj: 69/97,26/00 i 153/02) utvrđuje tržišnu vrijednost nekretnina, radi utvrđivanja poreza i to kao osnovicu poreza na promet nekretnina, u pravilu na temelju isprava o stjecanju, a procjenom ako ocijeni da tržišna vrijednost nekretnina u ispravama o stjecanju nije realno iskazana. Člankom 65. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine broj: 190/03 - pročišćeni tekst i 199/03) propisan je odnos tijela državne uprave prema jedinicama lokalne i područne (regionalne)samouprave. Prema navedenom članku Zakona tijela državne uprave u svom djelokrugu nadziru rad tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Nadalje, tijela državne uprave dužna su u obavljanju poslova državne uprave surađivati s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti i pružati im stručnu pomoć, a osobito stručno obrađivati pitanja i pojave u svezi provedbe zakona i drugih propisa, davati im stručna mišljenja i objašnjenja te obrađivati stručna savjetovanja o načinu provedbe zakona kao i o drugim općim pitanjima od značaja za pravilno djelovanje i unapređivanje načina i učinkovitosti rada u poslovima državne uprave.
Shodno navedenom, ispostave Porezne uprave utvrđuju tržišne vrijednosti nekretnina, radi utvrđivanja poreza na promet nekretnina, u pravilu na temelju isprava o stjecanju. Samo iznimno ako tržišna vrijednost nije realno iskazana Porezna uprava je ovlaštena procjenom utvrditi tržišnu vrijednost nekretnina. Stoga Porezna uprava temeljem zahtjeva jedinica lokalne samouprave ne procjenjuje tržišne vrijednosti nekretnina.
Klasa:410-20/03-01/176 , Ur.br. :513-07/03-2 Zagreb, 11.11.2003.

Jamstva kod prodaje nekretnina

Člankom 20. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj: 69/97, 26/00 i 153/02) propisano je da prodavatelj nekretnine jamči solidarno za naplatu poreza na promet nekretnina od kupca ako je ugovorom preuzeo obvezu plaćanja toga poreza.
Prema odredbama Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 53/91 i 73/91) postoje dvije vrste jamstva, redovito ili obično (supsidijarno) jamstvo i solidarno jamstvo.
Solidarno jamstvo za razliku od supsidijarnog jamstva ima osnovno obilježje da ako se jamac obveze kao jamac i platac, u tom slučaju odgovara vjerovniku na isti način i pod istini uvjetima kao i glavni dužnik za cijelu obvezu, s time da vjerovnik ima pravo izbora zahtijevati ispunjenje cijele obveze bilo od glavnog dužnika, bilo od jamca ili od obojice istodobno. Kod solidarnog jamstva vjerovnik je ovlašten zahtijevati ispunjenje cijele obveze od jamca i prije nego što seje pokušao namiriti od glavnog dužnika. Za vjerovnika, solidarno jamstvo osigurava veći stupanj pravne sigurnosti ispunjenja obveza, pogotovo kod novčanih potraživanja.
Prema članku 158. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj: 127/00,86/01 i 150/02) žalbu na porezni akt može podnijeti svaka osoba o čijim se pravima ili obvezama odlučivalo u prvostupanjskom poreznom postupku i svaka osoba koja za to ima pravni interes. Osobom koja ima pravni interes za podnošenje žalbe svakako se smatra zakonski porezni jamac poreznog obveznika, bilo solidarni ili supsidijarni.
Shodno navedenom, kod izrade rješenja o utvrđivanju poreza na promet nekretnina, temeljem kupoprodajnog ugovora kod kojeg je prodavatelj preuzeo obvezu plaćanja poreza na promet nekretnina, u aplikaciji kod unosa podataka u opisni dio navest će se rečenica: "Temeljem kupoprodajnog ugovora obvezu plaćanja poreza na promet nekretnina preuzeo je prodavatelj". Rješenje o utvrđivanju poreza na promet nekretnina dostavit će se poreznom obvezniku kupcu, ali obvezno i prodavatelj u solidarnom jamcu kao osobi koja ima pravni interes. Ako se utvrđeni porez na promet nekretnina ne plati u propisanom roku, provest će se ovrha prema poreznom obvezniku dužniku ili prema poreznom jamcu.


