
 

14. 
ПРЕПОРУКА Прописивање да се издаци за репрезентацију признају као расход у износу до 0,5% од укупног 

прихода 

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 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 издаци за репрезентацију 

признају као расход у износу до 0,5% од укупног прихода 

рок за спровођење  31.03.2010. 

* Препорука је делимично 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 тако што се издаци за репрезентацију признају као 

расход у износу од 0,5% од укупног износа. Од дела препоруке којом је предложено да се издаци за рекламу 

и пропаганда признају у целости у пореском билансу се одустаје.                                                                                                                                                        

Подносилац иницијативе  1) Савет страних инвеститора 

2) Америчка привредна комора 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕПОРУКЕ 

ОПИС ПРОБЛЕМА 

Трошкови рекламе и пропаганде су у потпуности економски оправдани трошкови и нема разлога за ограничавање њиховог признавања у 

целини. Такође, произвођачи робе широке потрошње (безалкохолни и алкохолни напитци, и др.) који по својој природи делатности имају 

велике издатке за рекламу и пропаганду стављају се подређен положај у односу на друге индустријске гране. Са друге стране, ограничење 

трошкова репрезентације треба да остане у Закону са одређеним лимитом (нпр. 0,5% од укупног прихода).   

Да би се решио наведени проблем предлаже се брисање тачке 4. става 1. члана 7.а. из разлога што су ове ситуације већ обухваћене тачкама 

1. и 8. става 1 истог члана, као и одредбама чланова 59 – 61. Закона, као и брисање ставова 6. и 7. члана 15. како би се издаци за рекламу и 

пропаганда признавали у целости у пореском билансу Предлажемо додавање новог става 6 који одређује да се издаци за репрезентацију 

признају као расход у износу од 0,5% од укупног прихода. 

ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ - УШТЕДЕ 

Предложено решење ће довести до повећања правне сигурности. 

 
 


