
 

17. 
ПРЕПОРУКА Прописати да се матичном правном лицу – резиденту Републике, који је од своје 

нерезидентне филијале остварио приход по основу ауторских накнада и камата, признаје 

право на порески кредит за порез по одбитку који је његова нерезидентна филијала 

платила у иностранству на те ауторске накнаде и камате. 

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), којим ће се прописати да се 

матичном правном лицу – резиденту Републике, који је од своје нерезидентне филијале 

остварио приход по основу ауторских накнада и камата, признаје право на порески кредит за 

порез по одбитку који је његова нерезидентна филијала платила у иностранству на те ауторске 

накнаде и камате. 

рок за спровођење  31.03.2010. године 
* Препорука је спроведена кроз Нарцт закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит 

предузећа бр. 011-00-912/2009-04 од 02.12.2009.године 

Подносилац 

иницијативе  

1) Савет страних инвеститора 

2) Америчка привредна комора 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕПОРУКЕ 

ОПИС ПРОБЛЕМА 

Постојећи порески биланс (и припадајући обрасци) не пружа могућност да се примени метод изузимања или метод 

кредита ради избегавања двоструког опорезивања (као што је предвиђено одговарајућим споразумима о избегавању 

двоструког опорезивања) за доходак остварен у иностранству. Такође, у Закону о порезу на добит предузећа тренутно су 

споменуте само дивиденде као доходак за који је прописано избегавање двоструког опорезивања. 

ПРЕДЛОЖЕНО РЕШЕЊЕ 

Потребно је у Закону о порезу на добит предузећа као и у пореском билансу унети измене како би постојала могућност 

да се примени метод изузимања или метод кредита. Такође, у Закону треба да буду споменте и друге врсте дохотка  

(камате, ауторске накнаде, приходи од услуга, итд.) за које је прописано избегавање двоструког опорезивања. 

ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ - УШТЕДЕ 

Повећање правне сигурности. Регулисање правних празнина. 

 


