На основу члана 7а., члана 36. и члана 38б. Закона о порезима на имовину ("Службени гласник РС", бр. 26/2001, 45/2002, 80/2002,
135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-УС, 47/2013 и 68/2014) и члана 73. Статута Општине Ириг ("Службени
лист општина Срема", бр. 19/08, 20/09 и 36/12), Општинско веће Општине Ириг, 28. новембра 2014. године, донело је

Одлуку о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде
пословне књиге у општини Ириг
Одлука је објављена у "Службеном листу општина Срема", бр. 27/2014 од
28.11.2014. године, ступила је на снагу 6.12.2014, а примењује се од 1.1.2015.
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се коефицијенти за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге,
које се налазе на територији општине Ириг.
Члан 2.
У случају када не постоји исказана вредност непокретности код обвезника који воде пословне књиге у складу са чланом 7. став 1.
Закона о порезима на имовину, обвезник који води пословне књиге за потребе утврђивања основице пореза на имовину, просечне
цене одговарајућих непокретности на територији општине Ириг множи са коефицијентом у зони у којој се она налази.
На територији општине Ириг одређено је 4 (четири) зоне за утврђивање пореза на имовину, и то: прва, друга, трећа и четврта зона,
с тим да је прва зона и најопремљенија зона.
Коефицијенти на територији општине износе:
1) за непокретности у ПРВОЈ зони - најопремљенијој зони - коефицијент 1,00;
2) за непокретности у ДРУГОЈ зони - коефицијент 0,80;
3) за непокретности у ТРЕЋОЈ зони - коефицијент 0,40;
4) за непокретности у ЧЕТВРТОЈ зони - коефицијент 0,60.
Члан 3.
Ова одлука ће се објавити у "Службеном листу општина Срема" и на интернет страни www.irig.rs.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општина Срема", а примењује се од 1. јануара
2015. године.
Члан 5.
Почетком примене ове одлуке престаје да важи Одлука о висини стопе пореза на имовину у општини Ириг ("Службени лист
општина Срема", број 34/2013), осим у случају утврђивања пореза на имовину за 2014. годину.
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