
 

1. 
ПРЕПОРУКА Прописати право на порески кредит у висини плаћеног пореза на наслеђе и поклон  у 

иностранству, за предмете који се налазе у иностранству, а у циљу  избегавања 

двоструког опорезивања резидената код пореза на наслеђе и поклон 

регулаторно тело 

(надлежно за 

спровођење) 

 

Министарство финансија 

пропис који треба 

изменити 

Закон о порезима на имовину („Сл. гласник РС“, бр. 26/2001, „Сл. лист СРЈ“, бр. 42/2002 - 

одлука сус и „Сл. гласник РС“, бр. 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 61/2007 и 5/2009) 

начин спровођења Подношење Влади нацрта закона којим ће се изменити члан 22. Закона о порезима на имовину 

(„Сл. гласник РС“, бр. 26/2001, „Сл. лист СРЈ“, бр. 42/2002 - одлука сус и „Сл. гласник РС“, бр. 

80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 61/2007 и 5/2009) 

рок за спровођење  15.01.2010. године 

нацрт прописа чије 

усвајање треба да 

предложи регулаторно 

тело 

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ 

Члан 1. 

У Закону о порезима на имовину („Сл. гласник РС“, бр. 26/2001, „Сл. лист СРЈ“, бр. 

42/2002 - одлука сус и „Сл. гласник РС“, бр. 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 61/2007 и 

5/2009) члан 22. мења се и гласи: 

„Резидент Републике Србије који наследи или на поклон прими предмет опорезивања из 

члана 14. став 3. овог закона који се налази у иностранству, а на тај предмет држава на чијој се 

територији налази наплаћује порез у случају преноса ствари и права за случај смрти, односно у 

случају поклона, има право на порески кредит у висини пореза плаћеног у тој држави на те 

предмете, али не преко износа пореза који је у Републици Србији дужан да плати на предмете 

из члана 14. став 3. овог закона. 

Ако држава из става 1. овог члана порез у случају преноса ствари и права за случај смрти 

наплаћује као порез на заоставштину, резидент Републике Србије има право да као порески 

кредит употреби сразмеран део у иностранству плаћеног пореза, који одговара вредности 

предмета опорезивања из члана 14. став 3. овог закона, у односу на укупну вредност 

заоставштине, утврђену одлуком иностраног органа који је утврдио такав порез“. 

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 

Члан 15, став 2. Закона о порезима на имовину прописује да је „обвезник пореза на наслеђе и поклон који наследи 

или на поклон прими предмет опорезивања из члана 14. став 3. овог закона резидент Републике Србије за предмет који 

се налази на територији Републике Србије, или у иностранству.“ 

У пракси се може десити да друге државе наплаћују нерезидентима, па самим тим и резидентима Републике 

Србије, порез на наслеђе и поклон на ствари и права које се налазе у иностранству. 

 Тренутно не постоји пропис који би омогућио резидентима да умање своју обавезу у Републици Србији, за износ 

пореза плаћеног за исте ствари и права у иностранству, што може довести до двоструког опорезивања резидената. 

 

ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ - УШТЕДЕ 

Онемогућавање двоструког опорезивања резидената када је исти платио порез на наслеђе или поклон у 

иностранству. 

 

ПРЕГЛЕД ОДРЕДБИ ЗАКОНА О ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ ЧИЈА СЕ ИЗМЕНА ПРЕДЛАЖЕ 

Члан 22 

Порез на наслеђе, односно на поклон, обрачунат на пореску основицу из члана 16. став 3. овог закона, умањује се за 

износ плаћеног пореза на наслеђе, односно на поклон, обрачунатог на основицу коју чини збир тржишних вредности 

претходно наслеђених непокретности, права или ствари, односно примљених поклона од истог оставиоца, односно 

поклонодавца. 

РЕЗИДЕНТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ КОЈИ НАСЛЕДИ ИЛИ НА ПОКЛОН ПРИМИ ПРЕДМЕТ ОПОРЕЗИВАЊА ИЗ 

ЧЛАНА 14. СТАВ 3. ОВОГ ЗАКОНА КОЈИ СЕ НАЛАЗИ У ИНОСТРАНСТВУ, А НА ТАЈ ПРЕДМЕТ ДРЖАВА НА 

ЧИЈОЈ СЕ ТЕРИТОРИЈИ НАЛАЗИ НАПЛАЋУЈЕ ПОРЕЗ У СЛУЧАЈУ ПРЕНОСА СТВАРИ И ПРАВА ЗА СЛУЧАЈ 

СМРТИ, ОДНОСНО У СЛУЧАЈУ ПОКЛОНА, ИМА ПРАВО НА ПОРЕСКИ КРЕДИТ У ВИСИНИ ПОРЕЗА 

ПЛАЋЕНОГ У ТОЈ ДРЖАВИ НА ТЕ ПРЕДМЕТЕ, АЛИ НЕ ПРЕКО ИЗНОСА ПОРЕЗА КОЈИ ЈЕ У РЕПУБЛИЦИ 

СРБИЈИ ДУЖАН ДА ПЛАТИ НА ПРЕДМЕТЕ ИЗ ЧЛАНА 14. СТАВ 3. ОВОГ ЗАКОНА. 

АКО ДРЖАВА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ПОРЕЗ У СЛУЧАЈУ ПРЕНОСА СТВАРИ И ПРАВА ЗА СЛУЧАЈ 

СМРТИ НАПЛАЋУЈЕ КАО ПОРЕЗ НА ЗАОСТАВШТИНУ, РЕЗИДЕНТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ИМА ПРАВО ДА КАО 

ПОРЕСКИ КРЕДИТ УПОТРЕБИ СРАЗМЕРАН ДЕО У ИНОСТРАНСТВУ ПЛАЋЕНОГ ПОРЕЗА, КОЈИ ОДГОВАРА 

ВРЕДНОСТИ ПРЕДМЕТА ОПОРЕЗИВАЊА ИЗ ЧЛАНА 14. СТАВ 3. ОВОГ ЗАКОНА, У ОДНОСУ НА УКУПНУ 

ВРЕДНОСТ ЗАОСТАВШТИНЕ, УТВРЂЕНУ ОДЛУКОМ ИНОСТРАНОГ ОРГАНА КОЈИ ЈЕ УТВРДИО ТАКАВ 

ПОРЕЗ. 



 


