Sovetot na Op. Ki~evo, вrz osnova na ~len
11 stav 2, 3 i 6, ~lен 36 stav 1 to~ka 3 i 15
od Zakonot za lokalna samouprava (Sl.
Ves. na R.M. br. 05/2002), a soglasno ~len
85-a od Zakonot za izmenuvawe I
dopolnuvawe na Zakonot za danocite na
imot (Sl. Ves. na R.M. br. 61/04; 92/07;
102/08; 35/11; 53/11 i 84/12,188/13,
154/15,192/15,
23/16
I
96/2019),na
Sednicata одржана na den ___________ god.
ja donese slednata :

Këshilli i Komunës së Kërçovës në bazë të
nenit 11 paragrafi 2, 3 dhe 6 dhe nenit 36
paragrafi 1 pika 3 dhe 15 të Ligjit për
vetëqeverisje lokale (,,Gz. zyrtare. e RM-së,,
nr. 05 / 2002), e në pajtim me nenin 85 – a të
Ligjit për tatim në pronë (,,Gz. zyrtare. e
RM-së,, nr. 61/04; 92/07; 102/08; 35/11; 53/11
84/12,188/13,154/15,192/15,23/16dhe 96/2019),
në mbledhjen e mbajtur me __________ solli
:

PREDLOG ODLUKA
za vr{ewe na traen otpis за komunalna
taksa (Фирмарина)

PROPOZIM V E N D I M
Për kryerje të shlyerjes përfundimtare për
taks komunale (Firmarinë)

Чlен 1
Se vr{i traen otpis na dano~ni obvrski
na vkupno 154 dano~ni obvrznici за
Комунална такса(Фирмарина) navedeni vo
Lista koja e sostaven del na ovaa odluka .
Vkupniot iznos na otpis na dolg
iznesuva 4.291.251,00 denari .
Чlен 2
Otpis na dano~nite obvrski se
vr{i
po
usvoen
predlog
na
Gradona~alnikot na Op{tina Ki~evo, od
pri~ini {to navedenite subjekti od lista
vo prilog ne se registrirani vo
Centralniot registar na republika
Makedonija odnosno istite se izbri{ani
po utvrden praven osnov i ne postojat kako
subjekti vo praven promet .
Kon istite ne mo`e da se povede
nituedna pravna postapka .
Navedenite subjekti od prilog
Lista se bri{aat od Registarot na
dano~nite obvrznici .
Чlен 3
Ovaa Odluka vleguva vo sila 8 dena od
objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik” na
Op{tina Ki~evo .

Neni 1
Bëhet shlyerje definitive e obligimeve
tatimore, gjithsejt 154 obliguesëve tatimor për
Taksë komunale(Firmarinë)të theksuar në
Listën e cila është pjesë përbërëse e këtijë
Vendimi .
Vlera e përgjithshme e obligimeve të
shlyera është 4.291.251,00 denarë .
Neni 2
Shlyerja
e obligimeve tatimore bëhet pas
miratimit
të
propozimit të kryetarit të
Komunës së Kërçovës, për shkak se subjektet
e theksuara nga Lista e bashkangjitur nuk
janë të regjistruar në Regjistrin qendror të
Republikës së Maqedonisë, gjegjësisht të
njejtit janë shlyer në bazë juridike të
përcaktuar dhe nuk ekzistojnë si subjekte në
qarkullimin juridik .
Ndaj të njetëve, nuk mund të zhvillohet asnjë
procedure juridike .
Subjektet e theksuar nga Lista e bashkangjitur
shlyhen nga Regjistri i obliguesve tatimorë .
Neni 3
Ky Vendim hyn në fuqi ditën e tetë
nga dita e publikimit në ,,Fletoren zyrtare të
Komunës
së
Kërçovës,,
.
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