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ПРЕПОРУКА
регулаторно тело
(надлежно за
спровођење)
пропис који треба
изменити
начин спровођења

Прописати да Пореска управа издаје ПИБ нерезиденту и када пуномоћје дато пореском
пуномоћнику садржи ограничења.
Министарство финансија
Закон о пореском поступку и пореској администрацији (''Службени гласник РС” бр. 80/2002;
84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09 и 72/09).
Закон о порезу на додату вредност (Објављен у "Сл. гласнику РС", бр. 84 од 24. јула 2004;
86/04, 61/05, 61/07)
Подношење Влади Нацрта закона о изменама Закона о о пореском поступку и пореској
администрацији (''Службени гласник РС” бр. 80/2002; 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05,
62/06, 61/07, 20/09 и 72/09), којом ће се прописати да се ПИБ издаје нерезиденту и када
пуномоћје дато пореском пуномоћнику садржи ограничења.

рок за спровођење
15.01.2010. године
нацрт прописа чије
ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И
усвајање треба да
ПОРЕСКОЈ АДМИНСИТРАЦИЈИ
предложи регулаторно
тело
Члан 1.
У Закону о пореском поступку и пореској администрацији (''Службени гласник РС” бр.
80/2002; 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09 и 72/09), у члану 27., додаје
се нови став 6. који гласи:
„Нерезидентном лицу из става 2. тачка 6. и 7. овог члана, Пореска управа ће издати ПИБ
и у случајевима када пуномоћје дато пореском пуномоћнику не укључује обавезу да порески
обвезник преузима и измирује пореске обавезе нерезидентног обвезника у Републици“.
Члан 2.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ”Службеном гласнику
Републике Србије''.
Подносилац
иницијативе

Савет страних инвеститора

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕПОРУКЕ
ОПИС ПРОБЛЕМА
У случајевима када се нерезиденти региструју у циљу добијања Пореског идентификационог броја и у том поступку
именују пореског пуномоћника, Пореска управа је недавно променила праксу и више не дозвољава да се овлашћења
пореског пуномоћника ограниче тако да не укључују обавезу плаћања пореског дуга нерезидента иако члан 14. став 1.
Закона о пореском поступку и пореској администрацији експлицитно прописује да порески пуномоћник делује у
границама датог пуномоћја.
После разматрања наведеног проблема, Јединица за свеобухватну реформу прописа је мишљења да у пракси долази до
погрешних тумачења одредби Закона о пореском поступку и пореској администрацији, односно дешавају се ситуације у
којима пореска администрација одбија да изда ПИБ пуномоћнику нерезидента. Како би се отклониле наведене
неправилности у раду Пореске управе, сматрамо да је неопходно допунити члан 14. наведеног Закона у смислу
изричитог регулисања да порески пуномоћник не одговара за обавезе пореског дужника - нерезидента.
ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ - УШТЕДЕ
Предложено решење ће довести до повећања правне сигурности и онемогућавања различитог тумачења предметних
одредби.
ПРЕГЛЕД ОДРЕДБИ ЧИЈА СЕ ИЗМЕНА ПРЕДЛАЖЕ
ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ
АДМИНИСТРАЦИЈИ (''Службени гласник РС” бр. 80/2002; 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09 и
72/09).
Члан 27.
Регистрација пореских обвезника врши се код Пореске управе.
ПИБ су дужни да имају:
1) резидентно правно лице;
2) државни орган и организација, орган и организација територијалне аутономије или локалне самоуправе,
без својства правног лица;
3) резидентни предузетник;
4) резидентно физичко лице (осим резидентног предузетника) које остварује приходе или поседује имовину
који подлежу опорезивању;
5) стална пословна јединица нерезидентног правног лица;

6) нерезидентно правно лице које одређује пуномоћника у складу са одредбом члана 14. став 2. овог закона;
7) нерезидентно физичко лице које одређује пуномоћника у складу са одредбом члана 14. став 2. овог
закона;
Под сталном пословном јединицом нерезидентног правног лица из става 2. тачка 5) овог члана, сматра се
стална пословна јединица нерезидентног правног лица дефинисана одредбама закона који уређује порез на добит
предузећа.
На сталну пословну јединицу из става 3. овог члана примењују се одредбе овог закона које се односе на
правна лица, ако овим законом није друкчије уређено.
Поступак, начин и рокови одређивања ПИБ-а, садржај и начин вођења јединственог регистра пореских
обвезника, као и садржај и облик пријаве за регистрацију и доказа о извршеној регистрацији уређују се актом
министра.
НЕРЕЗИДЕНТНОМ ЛИЦУ ИЗ СТАВА 2. ТАЧКА 6. И 7. ОВОГ ЧЛАНА, ПОРЕСКА УПРАВА ЋЕ ИЗДАТИ
ПИБ И У СЛУЧАЈЕВИМА КАДА ПУНОМОЋЈЕ ДАТО ПОРЕСКОМ ПУНОМОЋНИКУ НЕ УКЉУЧУЈЕ
ОБАВЕЗУ ДА ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК ПРЕУЗИМА И ИЗМИРУЈЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ НЕРЕЗИДЕНТНОГ
ОБВЕЗНИКА У РЕПУБЛИЦИ

