
 

21. 
ПРЕПОРУКА Прописати да се проверa испуњености услова за стицање права на порески подстицај, 

може вршити у просторијама пореског обвезника, у случајевима када се ради о обимној 

документацији. 

регулаторно тело 

(надлежно за 

спровођење) 

 

Министарство финансија 

пропис који треба 

изменити 

Закон о порезу на добит предузећа ("Сл. гласник РС", бр. 25/2001, 80/2002, 43/2003 и 84/2004) 

начин спровођења Подношење Влади Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит предузећа 

("Сл. гласник РС", бр. 25/2001, 80/2002, 43/2003 и 84/2004), којима ће се прописати да се 

провера испуњености услова за стицање права на порески подстицај, врши у просторијама 

пореског обвезника, када се ради о обимној документацији. 

рок за спровођење  15.01.2010. године 

Подносилац 

иницијативе  

Савет страних инвеститора 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕПОРУКЕ 

 

ОПИС ПРОБЛЕМА 

У пракси Пореска управа захтева од пореског обвезника да за порески период у коме су испуњени услови за стицање 

права на порески подстицај о томе достави и следеће доказе: фотокопије свих рачуна за набавку опреме, царинских 

рачуна са јединственим царинским исправама ако се ради о увозу опреме, фотокопије извода банака као доказ да су 

средства плаћена, копије пријава на осигурање за новозапослене раднике итд. 

У сваком наредном пореском периоду иста документација се захтева за она средства која су у том пореском периоду 

набављена, односно за лица којима је у том пореском периоду престао радни однос, односно која су запослена. 

Како се ради о великим износима улагања, о великом броју појединачних набавки, веома често ова документација 

обухвата десетине регистратора. Копирање целокупне документације значи ангажовање већег броја људи више дана и то 

у време када службе рачуноводства и финансија имају највише посла (састављање завршног рачуна, ревизија 

финансијских извештаја, састављање пореског биланса и пореске пријаве за порез на добит предузећа, пореске пријаве 

за порез на имовину итд.). Такође, ово изискује и додатне трошкове копирања и додатног анагажовања запослених. 

 

 



Према члану 44. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, Пореска управа може захтевати од пореског 

обвезника и трећих лица да, у року који она одреди, доставе на увид и проверу пословне књиге и евиденције, 

рачуноводствене исказе, пословну документацију и друге исправе и доказе, ради утврђивања чињеничног стања. 

Пореска управа одлучује да ли ће се горе наведене исправе доставити на увид и проверу у њеним службеним 

просторијама, односно електронским путем, или ће се увид и провера обавити код лица које је дужно да их достави. 

Такође, Закон о општем управном поступку дефинише начело економичности поступка према коме се поступак мора 

водити без одуговлачења и са што мање трошкова за странку и друге учеснике у поступку, али тако да се прибаве сви 

докази поребни за правилно и потпуно утврђивање чињеничног стања и за доношење законитог и правилног решења. 

Пореска управа има основа да не тражи копирање целокупне документације већ да постојање права на порески 

подстицај утврди у просторијама пореског обвезника. 

 

ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ - УШТЕДЕ 

Уштеда привредних субјеката трошкова копирања великог обима документације, ангажовања већег броја људи више 

дана и то у време када службе рачуноводства и финансија имају највише посла (састављање завршног рачуна, ревизија 

финансијских извештаја, састављање пореског биланса и пореске пријаве за порез на добит предузећа, пореске пријаве 

за порез на имовину итд.). 

ПРЕДЛОГ ИЗМЕНЕ: 

У случајевима када се ради о обимној документацији проверу испуњености услова вршити у просторијама пореског 

обвезника. 

 
 
 
 


