
НАЦРТ ЗАКОНА  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О  

ПОРЕЗУ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА 

 

Члан 1. 

 У Закону о порезу на добит правних лица („Службени гласник РС”, бр. 

25/01, 80/02, 80/02-др. закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11 и 119/12), члан 1. мења се и 

гласи:  

 

„Члан 1. 

Порески обвезник пореза на добит правних лица (у даљем тексту: порески 

обвезник) је привредно друштво, односно предузеће, односно друго правно лице 

које је основано ради обављања делатности у циљу стицања добити.  

Порески обвезник је и задруга која остварује приходе продајом производа на 

тржишту или вршењем услуга уз накнаду. 

Порески обвезник је, у складу са овим законом, и друго правно лице које се 

не сматра правним лицем из ст. 1. и 2. овог члана, ако остварује приходе продајом 

производа на тржишту или вршењем услуга уз накнаду.” 

 

Члан 2. 

У члану 3. став 1. после речи: „на територији Републике” додају се речи: „на 

начин прописан овим законом, уколико међународним уговором о избегавању 

двоструког опорезивања није друкчије уређено.” 

 

Члан 3.  

У члану 5. после става 2. додаје се нови став 3, који гласи:  

„Порески биланс и пореску пријаву из става 1, односно евиденцију из става 

2. овог члана подноси и нерезидентни обвезник који делатност на територији 

Републике обавља преко сталне пословне јединице која се сагласно међународном 

уговору о избегавању двоструког опорезивања не сматра сталном пословном 

јединицом.” 

У досадашњем ставу 3. који постаје став 4. после речи „става 1. овог члана 

и“ додају се речи „садржај и“.  

 

Члан 4. 

У члану 6. став 4. брише се. 

 

Члан 5. 

 У члану 15. став 1.  проценат: „3,5%” замењује се процентом: „5%”. 

У ставу 3. после речи: „културе” додају се запета и речи: „укључујући и 

кинематографску продукцију,” а прoценат: „3,5%” замењује се процентом: „5%”.  

Став 9. мења се и гласи:  

„Ближе прописе о томе шта се у смислу овог закона сматра улагањем у 

области културе доноси министар финансија, по прибављеном мишљењу министра 

надлежног за послове културе. ” 
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Члан 6. 

У члану 16. став 1. тачка 3) мења се и гласи:  

„3) да порески обвезник пружи доказе да су потраживања утужена, односно 

да је покренут извршни поступак ради наплате потраживања, или да су 

потраживања пријављена у ликвидационом или стечајном поступку над 

дужником.” 

У ставу 2. после речи: „одредбама” дојају се речи: „става 1. ”. 

У ставу 7. после речи: „из става 6. овог члана” додају се речи: „и члана 22а 

овог закона”. 

У ставу 8. после речи: „повуче тужбу,” додају се речи: „предлог за 

извршење,” а после речи: „повлачења тужбе,” додају се речи: „предлога за 

извршење,”. 

У ставу 9. речи: „из ст. 1, 2, 3. и 7. овог члана” бришу се.  

 

Члан 7. 

После члана 16. додаје се члан 16а, који гласи: 

 

„Члан 16а 

Губитак од продаје потраживања признаје се као расход у износу који је 

исказан у билансу успеха обвезника, који је сачињен у складу са МРС, односно 

МСФИ и прописима којима се уређује рачуноводство и ревизија, односно у складу 

са начином признавања, мерења и процењивања прихода и расхода који прописује 

министар финансија за обвезнике који не примењују МРС, односно МСФИ. 

На исправку вредности потраживања која је у складу са чл. 16. и 22а овог 

закона била призната као расход не примењују се одребе члана 16. став 1. тачка 3) 

и став 2. овог закона у пореском периоду у којем је извршена продаја 

потраживања.”  

 

Члан 8.  

У члану 25а после става 1. додаје се нови став 2, који гласи:  

„Приходи настали у вези са расходима који у пореском периоду нису били 

признати у складу са чланом 7а овог закона, не улазе у пореску основицу у 

пореском периоду у ком су исказани.” 

У досадашњем ставу 2, који постаје став 3, речи: „из става 1.” замењују се 

речима: „из ст. 1. и 2.”.  

  

Члан 9.  

У члану 27. став 1. тачка 2) речи: „која је користио за обављање делатности” 

бришу се.  

После става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 

„Капиталним добитком сматра се и приход који оствари нерезидентни 

обвезник од продаје имовине из става 1. тач. 1), 3) и 4) овог члана, као и од продаје 

непокретности на територији Републике коју није користио за обављање 

делатности.”  

У досадашњем ставу 2, који постаје став 3, речи: „из става 1.” замењују се 

речима: „из ст. 1. и 2.”.  
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У досадашњем ставу 3, који постаје став 4, речи: „из става 2.” замењују се 

речима: „из става 3.”.  

 

Члан 10. 

 Члан 40. мења се и гласи:  

 

„Члан 40. 

Уколико међународним уговором о избегавању двоструког опорезивања 

није друкчије уређено, порез по одбитку по стопи од 20% обрачунава се и плаћа на 

приходе које оствари нерезидентни обвезник од резидентног правног лица по 

основу: 

1) дивиденди и удела у добити у правном лицу, укључујући и дивиденду из 

члана 35. овог закона;  

2) накнада по основу ауторског и сродних права и права индустријске 

својине (у даљем тексту: ауторска накнада);  

3) камата; 

4) накнада по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари 

на територији Републике. 

Порез по одбитку из става 1. овог члана обрачунава се и плаћа и на приходе 

нерезидентног обвезника по основу извођења естрадног, забавног, уметничког, 

спортског или сличног програма у Републици, који нису опорезовани као доходак 

физичког лица (извођача, музичара, спортисте и сл.) у складу са прописима којима 

се уређује опорезивање дохотка грађана.  

Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, на приходе које оствари нерезидентно 

правно лице из јурисдикције са преференцијалним пореским системом по основу 

ауторских накнада, камата, накнада по основу закупа и подзакупа непокретности и 

покретних ствари као и накнада по основу услуга, без обзира на место њиховог 

пружања или коришћења, обрачунава се и плаћа порез по одбитку по стопи од 25%.

 Порез по одбитку из ст. 1. и 3. овог члана не плаћа се на приходе које 

оствари нерезидентни обвезник, односно нерезидентно правно лице из 

јурисдикције са преференцијалним пореским системом, од камата по основу 

дужничких хартија од вредности чији је издавалац, у складу са законом, Република, 

аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе или Народна банка Србије. 

На приходе које оствари нерезидентни обвезник од резидентног правног 

лица, другог нерезидентног обвезника, физичког лица, нерезидентног или 

резидентног или од отвореног инвестиционог фонда, на територији Републике, по 

основу капиталних добитака насталих у складу са одредбама чл. 27. до 29. овог 

закона, обрачунава се и плаћа порез по стопи од 20% ако међународним уговором о 

избегавању двоструког опорезивања није друкчије уређено. 

Порез по решењу обрачунава се и плаћа и на приходе из става 1. тачка 4) 

овог члана које нерезидентни обвезник остварује од лица које није дужно да 

обрачунава, обуставља и плаћа порез по одбитку.  

Нерезидентни обвезник - прималац прихода из ст. 5. и 6 овог члана, дужан је 

да надлежном пореском органу, у општини на чијој територији се налази 

непокретност, односно седиште привредног друштва у којем нерезидентни 

обвезник има удео или хартије од вредности који су предмет продаје, преко 
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пореског пуномоћника одређеног у складу са прописима којима се уређује порески 

поступак и пореска администрација, поднесе пореску пријаву у року од 30 дана од 

дана остваривања прихода, на основу које надлежни порески орган доноси решење.

 Садржај пореске пријаве из става 7. овог члана ближе уређује министар 

финансија. 

Порез по одбитку из ст. 1. и 2. овог члана и порез по решењу из ст. 5. и 6. 

овог члана не обрачунава се и не плаћа ако се приход из ст. 1, 2, 5. и 6. овог члана 

исплаћује сталној пословној јединици нерезидентног обвезника из члана 4. овог 

закона.  

Уколико резидентно правно лице исплаћује приходе сталној пословној 

јединици нерезидентног правног лица из јурисдикције са преференцијалним 

пореским системом, оно је дужно да обрачуна и уплати порез по одбитку у складу 

са одредбама става 1. тачка 1) и става 3. овог члана. 

У случају примене става 10. овог члана приходи на које се примењују 

одредбе става 1. тачка 1) и става 3. овог члана као и расходи са њима повезани не 

узимају се у обзир за потребе утврђивања пореске основице сталне пословне 

јединице нерезидентног правног лица из јурисдикције са преференцијалним 

пореским системом.” 

 

Члан 11.  

 Члан 44. мења се и гласи:  

 

„Члан 44. 

Плаћања пореза на добит ослобађа се недобитна организација за порески 

период у којем остварени вишак прихода над расходима није већи од 400.000 

динара, под условом да: 

1) не расподељује остварени вишак својим оснивачима, члановима, 

директорима, запосленима или са њима повезаним лицима; 

2) годишњи износ личних примања која исплаћује запосленима, 

директорима и са њима повезаним лицима није већи од двоструког износа просечне 

годишње зараде по запосленом у Републици у години за коју се утврђује право на 

пореско ослобођење, према подацима републичког органа надлежног за послове 

статистике;  

3) не расподељује имовину у корист својих оснивача, чланова, директора, 

запослених или са њима повезаних лица; 

4) да нема монополски или доминантан положај на тржишту у смислу 

закона којим се уређује заштита конкуренције. 

Недобитна организација у смислу овог закона је правно лице – обвезник из 

члана 1. став 3. овог закона које није основано ради остваривања добити, већ је у 

складу са законом основано ради постизања других циљева утврђених у његовим 

општим актима. 

Облик организовања обвезника из члана 1. став 3. овог закона (установа, 

удружење и слично) није опредељујући за стицање статуса недобитне организације 

у смислу овог закона.  
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Недобитна организација дужна је да обезбеди и искаже, односно евидентира 

податке о насталим приходима и расходима и да у пореском билансу посебно 

искаже приходе остварене на тржишту и са њима повезане расходе. 

Повезаним лицима се сматра лице из члана 59. овог закона. 

Садржај пореског биланса и начин вођења евиденције о приходима и 

расходима из става 4. овог члана прописује министар финансија. 

Недобитна организација нема право на остале пореске подстицаје из овог 

закона.”  

 

Члан 12. 

 Члан 48. мења се и гласи:  

 

„Члан 48. 

Обвезнику који изврши улагања у некретнине, постројења, опрему или 

биолошка средства (у даљем тексту: основна средства) у сопственом власништву 

на територији Републике за обављање претежне делатности и делатности уписаних 

у оснивачки акт обвезника, односно наведених у другом акту обвезника којим се 

одређују делатности које обвезник обавља, као и по основу улагања у развој као 

нематеријалну имовину, признаје се право на порески кредит у висини од 20% 

извршеног улагања, с тим што порески кредит не може бити већи од 33% 

обрачунатог пореза у години у којој је извршено улагање. 

Под улагањима у развој као нематеријалну имовину из става 1. овог члана 

подразумева се примена резултата истраживања или другог знања ради производње 

нових значајније побољшаних материјала, уређаја, производа, процеса, система или 

услуга пре приступања комерцијалној производњи или коришћењу (у даљем 

тексту: улагања у развој).  

Изузетно од става 1. овог члана, обвезнику који је према закону којим се 

уређује рачуноводство и ревизија разврстан у мало правно лице признаје се право 

на порески кредит у висини од 40% извршеног улагања, с тим што порески кредит 

не може бити већи од 70% обрачунатог пореза у години у којој је извршено 

улагање. 

Право на порески кредит из ст. 1. и 3. овог члана по основу улагања у развој 

признаје се у пореском периоду у којем су испуњени услови за признавање таквих 

улагања као нематеријалних улагања у складу са МРС, односно МСФИ и 

прописима којима се уређује рачуноводство и ревизија. 

Неискоришћени део пореског кредита може се пренети на рачун пореза на 

добит из будућих обрачунских периода, највише до лимита од 33%, односно 70% 

обрачунатог пореза у том пореском периоду, али не дуже од десет година.  

У свакој од година периода из става 5. овог члана прво се примењује 

порески кредит по основу улагања из те године, а затим се, до лимита од 33%, 

односно 70% обрачунатог пореза у том пореском периоду, примењују пренети 

порески кредити по редоследу улагања. 

Основним средствима из става 1. овог члана не сматрају се: ваздухоплови и 

пловни објекти који се не користе за обављање делатности; путнички аутомобили, 

осим аутомобила за такси превоз, rent-a-car, обуку возача и специјалних путничких 

аутомобила са уграђеним уређајима за болеснике; намештај, осим намештаја за 
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опремање хотела, мотела, ресторана, омладинских, дечијих и радничких 

одмаралишта; теписи; уметничка дела ликовне и примењене уметности и украсни 

предмети за уређење простора; мобилни телефони; клима уређаји; опрема за видео 

надзор; огласна средства, као ни алат и инвентар са калкулативним отписом. 

У случају отуђења основних средстава, односно нематеријалне имовине 

настале улагањем у развој из става 1. овог члана пре истека рока од три године од 

дана набавке, односно признавања права на порески кредит за улагања у развој, 

осим услед статусних промена, обвезник губи право на порески кредит из ст. 1. и 3. 

овог члана.  

У случају из става 8. овог члана обвезник је дужан да у пореској пријави за 

порески период у којем је отуђио основна средства, односно нематеријалну 

имовину, обрачуна и плати валоризован износ пореза који би платио да није 

користио порески кредит. 

Валоризован износ пореза из става 9. овог члана обвезник утврђује 

применом индекса потрошачких цена према подацима републичког органа 

надлежног за послове статистике од дана подношења пореске пријаве за порески 

период у којем је остварио право на порески кредит до дана отуђења. 

У случају отуђења основних средстава, односно нематеријалне имовине 

настале улагањем у развој из ст. 1. и 3. овог члана након истека рока од три године 

од дана набавке, односно признавања права на порески кредит за улагања у развој 

пре истека рока из става 5. овог члана, обвезник нема право на даље коришћење 

неискоришћеног дела пореског кредита, почев од пореског периода у којем је 

извршио отуђење. 

У случају кад обвезник изврши улагање у основна средства из ст. 1. и 2. овог 

члана уплатом авансног рачуна, на основу оверене привремене ситуације и слично, 

а у наредном пореском периоду, због раскида уговора о набавци или у пореском 

периоду у којем оконча таква улагања у основна средства, не изврши пренос са 

основних средстава у припреми на основна средства која користи за обављање 

делатности, губи право на порески кредит и дужан је да обрачуна и плати порез 

који би платио да није користио порески кредит, валоризован сходном применом 

става 10. овог члана.”  

 

Члан 13. 

 У члану 50и став 3. речи: „став 5.” замењују се речима: „став 7.”.  

 

Члан 14. 

У члану 61. став 4. речи: „из става 1.” замењују се речима: „из става 3.”. 

 

Члан 15.  

 У члану 66. став 3. брише се. 

 Досадашњи став 4. постаје став 3. 

 

Члан 16.  

У члану 70а став 1. речи: „став 6.” замењују се речима: „став 7.”. 
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Члан 17. 

 У члану 112. став 1. тачка 1) брише се. 

 Тачка 4) брише се. 

 У тачки 8) речи: „члан 66. ст. 2. и 3.” замењују се речима: „члан 66. став 2.”. 

  

Члан 18. 

Одредбе овог закона примењиваће се на утврђивање, обрачунавање и 

плаћање пореске обавезе почев за 2013. годину, а одредбе чл. 9, 10. и 16. овог 

закона примењиваће се од наредног дана од дана ступања на снагу овог закона. 

 

Члан 19. 

 Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”.  
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VII         ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ, ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ 

 

Члан 1. 

 

Порески обвезник пореза на добит правних лица (у даљем тексту: порески 

обвезник) је привредно друштво, односно предузеће организовано у једном од 

следећих облика: 

 

1) акционарско друштво; 

 

2) друштво са ограниченом одговорношћу; 

 

3) ортачко друштво; 

 

4) командитно друштво; 

 

5) друштвено предузеће; 

 

6) јавно предузеће.; 

Порески обвезник је и задруга која остварује приходе продајом производа на 

тржишту или вршењем услуга уз накнаду. 

Порески обвезник је, у складу са овим законом, и друго правно лице које 

није организовано у смислу ст. 1. и 2. овог члана (у даљем тексту: друго правно 

лице), а које приходе остварује претежно продајом производа на тржишту или 

вршењем услуга уз накнаду. Претежно оствареним приходима од продаје 

производа на тржишту или вршења услуга уз накнаду, у смислу овог закона, 

сматрају се приходи остварени у пореском периоду у износу већем од 80% од 

укупно остварених прихода обвезника, исказаних у финансијским извештајима.  

Порески обвезник је, у складу са овим законом, и друго правно лице које се 

не сматра правним лицем из ст. 1. до 3. овог члана (у даљем тексту: недобитна 

организација), ако остварује приходе продајом производа на тржишту или 

вршењем услуга уз накнаду. 

ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК ПОРЕЗА НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА (У ДАЉЕМ 

ТЕКСТУ: ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК) ЈЕ ПРИВРЕДНО ДРУШТВО, ОДНОСНО 

ПРЕДУЗЕЋЕ, ОДНОСНО ДРУГО ПРАВНО ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ ОСНОВАНО РАДИ 

ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ У ЦИЉУ СТИЦАЊА ДОБИТИ.    

ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК ЈЕ И ЗАДРУГА КОЈА ОСТВАРУЈЕ ПРИХОДЕ 

ПРОДАЈОМ ПРОИЗВОДА НА ТРЖИШТУ ИЛИ ВРШЕЊЕМ УСЛУГА УЗ 

НАКНАДУ. 

ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК ЈЕ, У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ, И ДРУГО 

ПРАВНО ЛИЦЕ КОЈЕ СЕ НЕ СМАТРА ПРАВНИМ ЛИЦЕМ ИЗ СТ. 1. И 2. ОВОГ 

ЧЛАНА, АКО ОСТВАРУЈЕ ПРИХОДЕ ПРОДАЈОМ ПРОИЗВОДА НА ТРЖИШТУ 

ИЛИ ВРШЕЊЕМ УСЛУГА УЗ НАКНАДУ. 
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Члан 3. 

 

Нерезидент Републике (у даљем тексту: нерезидентни обвезник) подлеже 

опорезивању добити коју оствари пословањем преко сталне пословне јединице која 

се налази на територији Републике НА НАЧИН ПРОПИСАН ОВИМ ЗАКОНОМ, 

УКОЛИКО МЕЂУНАРОДНИМ УГОВОРОМ О ИЗБЕГАВАЊУ ДВОСТРУКОГ 

ОПОРЕЗИВАЊА НИЈЕ ДРУКЧИЈЕ УРЕЂЕНО. 

Нерезидентни обвезник је, у смислу овог закона, правно лице које је 

основано и има место стварне управе и контроле ван територије Републике. 

 

Члан 5. 

 

Нерезидентни обвезник који обавља делатност на територији Републике 

пословањем преко сталне пословне јединице која води пословне књиге у складу са 

прописима којима се уређује рачуноводство и ревизија (огранак и други 

организациони делови нерезидентног обвезника који обављају делатност), 

опорезиву добит утврђује у складу са овим законом и подноси за сталну пословну 

јединицу порески биланс као порески обвезник из члана 1. став 1. овог закона и 

пореску пријаву. 

Нерезидентни обвезник који обавља делатност преко сталне пословне 

јединице која не води пословне књиге у складу са прописима којима се уређује 

рачуноводство и ревизија, дужан је да води у тој сталној пословној јединици 

евиденцију којом се обухватају сви подаци о приходима и расходима, као и други 

подаци од значаја за утврђивање добити коју та јединица остварује пословањем на 

територији Републике. 

ПОРЕСКИ БИЛАНС И ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ ИЗ СТАВА 1, ОДНОСНО 

ЕВИДЕНЦИЈУ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА ПОДНОСИ И НЕРЕЗИДЕНТНИ 

ОБВЕЗНИК КОЈИ ДЕЛАТНОСТ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ ОБАВЉА 

ПРЕКО СТАЛНЕ ПОСЛОВНЕ ЈЕДИНИЦЕ КОЈА СЕ САГЛАСНО 

МЕЂУНАРОДНОМ УГОВОРУ О ИЗБЕГАВАЊУ ДВОСТРУКОГ 

ОПОРЕЗИВАЊА НЕ СМАТРА СТАЛНОМ ПОСЛОВНОМ ЈЕДИНИЦОМ.  

Садржај пореске пријаве из става 1. овог члана и САДРЖАЈ И начин вођења 

евиденције из става 2. овог члана прописује министар финансија. 

 

Члан 6. 

 

 Основица пореза на добит правних лица је опорезива добит. 

 Опорезива добит утврђује се у пореском билансу усклађивањем добити 

обвезника исказане у билансу успеха, који је сачињен у складу са међународним 

рачуноводственим стандардима (у даљем тексту: МРС), односно међународним 

стандардима финансијског извештавања (у даљем тексту: МСФИ) и прописима 

којима се уређује рачуноводство и ревизија, на начин утврђен овим законом. 

 Опорезива добит обвезника који, према прописима којима се уређује 

рачуноводство и ревизија, не примењује МРС, односно МСФИ, утврђује се у 

пореском билансу усклађивањем добити обвезника, исказане у складу са начином 
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признавања, мерења и процењивања прихода и расхода који прописује министар 

финансија, на начин утврђен овим законом. 

 Порески обвезник из члана 1. став 3. овог закона, који опорезиву добит 

утврђује на начин из става 2, односно става 3. овог члана, И дужан је да такав 

начин утврђивања опорезиве добити примењује најмање десет пореских периода, 

почев од периода у коме је остварио приходе претежно продајом производа на 

тржишту или вршењем услуга уз накнаду, сходно члану 1. став 3. овог закона.  

 

Члан 15. 

 

Издаци за здравствене, образовне, научне, хуманитарне, верске, заштиту 

човекове средине и спортске намене, као и давања учињена установама социјалне 

заштите основаним у складу са законом који уређује социјалну заштиту, признају 

се као расход у износу највише до 3,5% 5% од укупног прихода.  

Издаци из става 1. овог члана признају се као расход само ако су извршени 

лицима регистрованим за те намене у складу са посебним прописима, која наведена 

давања искључиво користе за обављање делатности из става 1. овог члана. 

Издаци за улагања у области културе, УКЉУЧУЈУЋИ И 

КИНЕМАТОГРАФСКУ ПРОДУКЦИЈУ, признају се као расход у износу највише 

до 3,5%  5% од укупног прихода. 

Чланарине коморама, савезима и удружењима признају се као расход у 

пореском билансу највише до 0,1% укупног прихода. 

Чланарине чија је висина прописана законом признају се као расход у 

износу који је прописан законом. 

Издаци за рекламу и пропаганду признају се као расход у износу до 10% од 

укупног прихода. 

Издаци за репрезентацију признају се као расход у износу до 0,5% од 

укупног прихода. 

Као расходи пропаганде у пореском билансу се признају само они поклони и 

други расходи који служе промоцији пословања пореског обвезника. 

Ближе прописе о томе шта се у смислу овог закона сматра улагањем у 

области културе доноси министар надлежан за послове културе, по прибављеном 

мишљењу министра финансија . 

БЛИЖЕ ПРОПИСЕ О ТОМЕ ШТА СЕ У СМИСЛУ ОВОГ ЗАКОНА 

СМАТРА УЛАГАЊЕМ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ДОНОСИ МИНИСТАР 

ФИНАНСИЈА, ПО ПРИБАВЉЕНОМ МИШЉЕЊУ МИНИСТРА НАДЛЕЖНОГ 

ЗА ПОСЛОВЕ КУЛТУРЕ. 

 

Члан 16. 

 

 На терет расхода признаје се отпис вредности појединачних потраживања 

која се у складу са прописима о рачуноводству и ревизији и МРС, односно МСФИ 

исказују као приход, осим потраживања из члана 7а тачка 2) овог закона, под 

условом:  

 1) да се несумњиво докаже да су та потраживања претходно била укључена 

у приходе обвезника; 
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 2) да су та потраживања у књигама пореског обвезника отписана као 

ненаплатива; 

 3) да порески обвезник пружи доказе о утужењу дужника или пријави 

потраживања у ликвидационом или стечајном поступку над дужником ДА 

ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК ПРУЖИ ДОКАЗЕ ДА СУ ПОТРАЖИВАЊА УТУЖЕНА, 

ОДНОСНО ДА ЈЕ ПОКРЕНУТ ИЗВРШНИ ПОСТУПАК РАДИ НАПЛАТЕ 

ПОТРАЖИВАЊА, ИЛИ ДА СУ ПОТРАЖИВАЊА ПРИЈАВЉЕНА У 

ЛИКВИДАЦИОНОМ ИЛИ СТЕЧАЈНОМ ПОСТУПКУ НАД ДУЖНИКОМ.  

 На терет расхода признаје се и отпис вредности појединачних потраживања 

која се у складу са прописима о рачуноводству и ревизији и МРС, односно МСФИ 

не исказују као приход, осим потраживања из члана 7а тачка 2) овог закона, 

уколико обвезник испуни услове прописане одредбама СТАВА 1. тач. 2) и 3) овог 

члана.  

 Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, на терет расхода признаје се отпис 

вредности појединачних потраживања, под условом да су та потраживања 

обухваћена финансијским реструктурирањем, спроведеним на начин прописан 

законом који уређује споразумно финансијско реструктурирање привредних 

друштава. 

 На терет расхода признаје се отпис вредности појединачних потраживања за 

која су испуњени услови из става 1. тач. 1) и 2), односно става 2. овог члана, под 

условом да су трошкови утужења појединачног дужника већи од укупног износа 

потраживања од тог дужника.  

 Под трошковима утужења у смислу става 4. овог члана сматрају се таксе и 

други јавни приходи који се плаћају за подношење тужбе у складу са законом 

којим се уређују судске таксе.  

 На терет расхода признаје се исправка вредности појединачних 

потраживања из ст. 1. и 2. овог члана, ако је од рока за њихову наплату, односно 

реализацију прошло најмање 60 дана.  

 За износ расхода по основу исправке вредности појединачних потраживања 

из става 6. овог члана И ЧЛАНА 22А ОВОГ ЗАКОНА, који су били признати у 

пореском билансу, увећавају се приходи у пореском билансу у пореском периоду у 

коме обвезник изврши отпис вредности истих потраживања, ако није кумулативно 

испунио услове из става 1, односно става 2. овог члана.  

 Сва отписана, исправљена и друга потраживања из ст. 1, 2, 3. и 6. овог члана 

која су призната као расход, а која се касније наплате или за која поверилац повуче 

тужбу, ПРЕДЛОГ ЗА ИЗВРШЕЊЕ, односно пријаву потраживања, у моменту 

наплате или повлачења тужбе, ПРЕДЛОГА ЗА ИЗВРШЕЊЕ, односно пријаве 

потраживања, улазе у приходе пореског обвезника.  

 Сва отписана, исправљена и друга потраживања из ст. 1, 2, 3. и 7. овог члана 

која нису призната као расход, а која се касније наплате, у моменту наплате не 

улазе у приходе пореског обвезника.  

 

Члан 16а 

 

ГУБИТАК ОД ПРОДАЈЕ ПОТРАЖИВАЊА ПРИЗНАЈЕ СЕ КАО РАСХОД 

У ИЗНОСУ КОЈИ ЈЕ ИСКАЗАН У БИЛАНСУ УСПЕХА ОБВЕЗНИКА, КОЈИ ЈЕ 



 12 

САЧИЊЕН У СКЛАДУ СА МРС, ОДНОСНО МСФИ И ПРОПИСИМА КОЈИМА 

СЕ УРЕЂУЈЕ РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА, ОДНОСНО У СКЛАДУ СА 

НАЧИНОМ ПРИЗНАВАЊА, МЕРЕЊА И ПРОЦЕЊИВАЊА ПРИХОДА И 

РАСХОДА КОЈИ ПРОПИСУЈЕ МИНИСТАР ФИНАНСИЈА ЗА ОБВЕЗНИКЕ 

КОЈИ НЕ ПРИМЕЊУЈУ МРС, ОДНОСНО МСФИ. 

НА ИСПРАВКУ ВРЕДНОСТИ ПОТРАЖИВАЊА КОЈА ЈЕ У СКЛАДУ СА 

ЧЛ. 16. И 22А ОВОГ ЗАКОНА БИЛА ПРИЗНАТА КАО РАСХОД НЕ 

ПРИМЕЊУЈУ СЕ ОДРЕБЕ ЧЛАНА 16. СТАВ 1. ТАЧКА 3) И СТАВ 2. ОВОГ 

ЗАКОНА У ПОРЕСКОМ ПЕРИОДУ У КОЈЕМ ЈЕ ИЗВРШЕНА ПРОДАЈА 

ПОТРАЖИВАЊА. 

 

25а 

 

 Приходи настали по основу неискоришћених дугорочних резервисања која 

нису била призната као расход у пореском периоду у ком су извршена, не улазе у 

пореску основицу у пореском периоду у ком су исказани. 

 ПРИХОДИ НАСТАЛИ У ВЕЗИ СА РАСХОДИМА КОЈИ У ПОРЕСКОМ 

ПЕРИОДУ НИСУ БИЛИ ПРИЗНАТИ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 7А ОВОГ 

ЗАКОНА, НЕ УЛАЗЕ У ПОРЕСКУ ОСНОВИЦУ У ПОРЕСКОМ ПЕРИОДУ У 

КОМ СУ ИСКАЗАНИ. 

 Министар финансија ближе уређује начин изузимања прихода из става 1. ИЗ 

СТ. 1. И 2. овог члана из пореске основице. 

 

Члан 27. 

 

Капиталним добитком сматра се приход који обвезник оствари продајом, 

односно другим преносом уз накнаду (у даљем тексту: продаја): 

1) непокретности које је користио као основно средство за обављање 

делатности;  

2) права индустријске својине која је користио за обављање делатности;  

3) удела у капиталу правних лица и акција и осталих хартија од вредности, 

које у складу са МРС, односно МСФИ представљају дугорочне финансијске 

пласмане, осим обвезница издатих у складу са прописима којима се уређује 

измирење обавезе Републике по основу зајма за привредни развој, девизне штедње 

грађана и дужничких хартија од вредности чији је издавалац, у складу са законом, 

Република, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе или Народна банка 

Србије;  

4) инвестиционе јединице откупљене од стране отвореног инвестиционог 

фонда, у складу са законом којим се уређују инвестициони фондови. 

КАПИТАЛНИМ ДОБИТКОМ СМАТРА СЕ И ПРИХОД КОЈИ ОСТВАРИ 

НЕРЕЗИДЕНТНИ ОБВЕЗНИК ОД ПРОДАЈЕ ИМОВИНЕ ИЗ СТАВА 1. ТАЧ. 1), 3) 

И 4) ОВОГ ЧЛАНА, КАО И ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ 

РЕПУБЛИКЕ КОЈУ НИЈЕ КОРИСТИО ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ. 

Капитални добитак представља разлику између продајне цене имовине из  

става 1. ИЗ СТ. 1. И 2. овог члана (у даљем тексту: имовина) и њене набавне цене, 

утврђене према одредбама овог закона. 
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Ако је разлика из става 2. ИЗ СТАВА 3. овог члана негативна, у питању је 

капитални губитак. 

Члан 40. 

 

Уколико међународним уговором о избегавању двоструког опорезивања 

није друкчије уређено, порез по одбитку по стопи од 20% обрачунава се и плаћа на 

приходе које оствари нерезидентно правно лице од резидентног правног лица по 

основу:  

1) дивиденди и удела у добити у правном лицу, укључујући и дивиденду из 

члана 35. овог закона;  

2) накнада по основу ауторског и сродних права и права индустријске 

својине (у даљем тексту: ауторска накнада);  

3) камата;  

4) накнада по основу закупа непокретности и покретних ствари на 

територији Републике.  

Порез по одбитку из става 1. овог члана обрачунава се и плаћа и на приходе 

нерезидентног правног лица по основу извођења естрадног, забавног, уметничког, 

спортског или сличног програма у Републици, који нису опорезовани као доходак 

физичког лица (извођача, музичара, спортисте и сл.), у складу са прописима којима 

се уређује опорезивање дохотка грађана.  

Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, на приходе које оствари нерезидентно 

правно лице из јурисдикције са преференцијалним пореским системом по основу 

ауторских накнада, камата, накнада по основу закупа непокретности и покретних 

ствари као и накнада по основу услуга, без обзира на место њиховог пружања или 

коришћења, обрачунава се и плаћа порез по одбитку по стопи од 25%.  

Порез по одбитку из ст. 1. и 3. овог члана не плаћа се на приходе које 

оствари нерезидентно правно лице, односно нерезидентно правно лице из 

јурисдикције са преференцијалним пореским системом, од камата по основу 

дужничких хартија од вредности чији је издавалац, у складу са Законом, 

Република, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе или Народна банка 

Србије.  

На приходе које оствари нерезидентно правно лице од резидентног правног 

лица, другог нерезидентног правног лица, физичког лица, нерезидентног или 

резидентног или од отвореног инвестиционог фонда, на територији Републике, по 

основу капиталних добитака насталих у складу са одредбама чл. 27. до 29. овог 

закона, обрачунава се и плаћа порез по стопи од 20% ако међународним уговором о 

избегавању двоструког опорезивања није друкчије уређено.  

Нерезидентно правно лице - прималац прихода, дужан је да надлежном 

пореском органу, у општини на чијој територији се налази непокретност, односно 

привредно друштво у којем нерезидентно правно лице има удео или хартије од 

вредности који су предмет продаје, преко пореског пуномоћника одређеног у 

складу са прописима којима се уређује порески поступак и пореска 

администрација, поднесе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања 

прихода из става 5. овог члана, на основу које надлежни порески орган доноси 

решење.  
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Садржај пореске пријаве из става 6. овог члана ближе уређује министар 

финансија.  

Порез по одбитку из ст. 1. и 2. овог члана и порез по решењу из става 6. овог 

члана не обрачунава се и не плаћа ако се приход из ст. 1, 2. и 5. овог члана 

исплаћује сталној пословној јединици нерезидентног обвезника из члана 4. овог 

закона.  

Уколико резидентно правно лице исплаћује приходе сталној пословној 

јединици нерезидентног правног лица из јурисдикције са преференцијалним 

пореским системом, оно је дужно да обрачуна и уплати порез по одбитку у складу 

са одредбама става 1. тачка 1) и става 3. овог члана.  

У случају примене става 9. овог члана приходи на које се примењују 

одредбе става 1. тачка 1) и става 3. овог члана као и расходи са њима повезани не 

узимају се у обзир за потребе утврђивања пореске основице сталне пословне 

јединице нерезидентног правног лица из јурисдикције са преференцијалним 

пореским системом.  

 УКОЛИКО МЕЂУНАРОДНИМ УГОВОРОМ О ИЗБЕГАВАЊУ 

ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА НИЈЕ ДРУКЧИЈЕ УРЕЂЕНО, ПОРЕЗ ПО 

ОДБИТКУ ПО СТОПИ ОД 20% ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА НА ПРИХОДЕ 

КОЈЕ ОСТВАРИ НЕРЕЗИДЕНТНИ ОБВЕЗНИК ОД РЕЗИДЕНТНОГ ПРАВНОГ 

ЛИЦА ПО ОСНОВУ:  

 1) ДИВИДЕНДИ И УДЕЛА У ДОБИТИ У ПРАВНОМ ЛИЦУ, 

УКЉУЧУЈУЋИ И ДИВИДЕНДУ ИЗ ЧЛАНА 35. ОВОГ ЗАКОНА;  

 2) НАКНАДА ПО ОСНОВУ АУТОРСКОГ И СРОДНИХ ПРАВА И ПРАВА 

ИНДУСТРИЈСКЕ СВОЈИНЕ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: АУТОРСКА НАКНАДА);  

 3) КАМАТА;  

 4) НАКНАДА ПО ОСНОВУ ЗАКУПА И ПОДЗАКУПА НЕПОКРЕТНОСТИ 

И ПОКРЕТНИХ СТВАРИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ.  

 ПОРЕЗ ПО ОДБИТКУ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ОБРАЧУНАВА СЕ И 

ПЛАЋА И НА ПРИХОДЕ НЕРЕЗИДEНТНОГ ОБВЕЗНИКА ПО ОСНОВУ 

ИЗВОЂЕЊА ЕСТРАДНОГ, ЗАБАВНОГ, УМЕТНИЧКОГ, СПОРТСКОГ ИЛИ 

СЛИЧНОГ ПРОГРАМА У РЕПУБЛИЦИ, КОЈИ НИСУ ОПОРЕЗОВАНИ КАО 

ДОХОДАК ФИЗИЧКОГ ЛИЦА (ИЗВОЂАЧА, МУЗИЧАРА, СПОРТИСТЕ И СЛ.) 

У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ ОПОРЕЗИВАЊЕ 

ДОХОТКА ГРАЂАНА.  

 ИЗУЗЕТНО ОД СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА, НА ПРИХОДЕ КОЈЕ ОСТВАРИ 

НЕРЕЗИДЕНТНО ПРАВНО ЛИЦЕ ИЗ ЈУРИСДИКЦИЈЕ СА 

ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНИМ ПОРЕСКИМ СИСТЕМОМ ПО ОСНОВУ АУТОРСКИХ 

НАКНАДА, КАМАТА, НАКНАДА ПО ОСНОВУ ЗАКУПА И ПОДЗАКУПА 

НЕПОКРЕТНОСТИ И ПОКРЕТНИХ СТВАРИ КАО И НАКНАДА ПО ОСНОВУ 

УСЛУГА, БЕЗ ОБЗИРА НА МЕСТО ЊИХОВОГ ПРУЖАЊА ИЛИ КОРИШЋЕЊА, 

ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПОРЕЗ ПО ОДБИТКУ ПО СТОПИ ОД 25%.  

 ПОРЕЗ ПО ОДБИТКУ ИЗ СТ. 1. И 3. ОВОГ ЧЛАНА НЕ ПЛАЋА СЕ НА 

ПРИХОДЕ КОЈЕ ОСТВАРИ НЕРЕЗИДЕНТНИ ОБВЕЗНИК, ОДНОСНО 

НЕРЕЗИДЕНТНО ПРАВНО ЛИЦЕ ИЗ ЈУРИСДИКЦИЈЕ СА 

ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНИМ ПОРЕСКИМ СИСТЕМОМ, ОД КАМАТА ПО ОСНОВУ 

ДУЖНИЧКИХ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ ЧИЈИ ЈЕ ИЗДАВАЛАЦ, У СКЛАДУ 
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СА ЗАКОНОМ, РЕПУБЛИКА, АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА, ЈЕДИНИЦА 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ИЛИ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ. 

НА ПРИХОДЕ КОЈЕ ОСТВАРИ НЕРЕЗИДЕНТНИ ОБВЕЗНИК ОД 

РЕЗИДЕНТНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА, ДРУГОГ НЕРЕЗИДЕНТНОГ ОБВЕЗНИКА, 

ФИЗИЧКОГ ЛИЦА, НЕРЕЗИДЕНТНОГ ИЛИ РЕЗИДЕНТНОГ ИЛИ ОД 

ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА, НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ, ПО 

ОСНОВУ КАПИТАЛНИХ ДОБИТАКА НАСТАЛИХ У СКЛАДУ СА 

ОДРЕДБАМА ЧЛ. 27. ДО 29. ОВОГ ЗАКОНА, ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА 

ПОРЕЗ РЕШЕЊУ ПО СТОПИ ОД 20% АКО МЕЂУНАРОДНИМ УГОВОРОМ О 

ИЗБЕГАВАЊУ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА НИЈЕ ДРУКЧИЈЕ УРЕЂЕНО.  

ПОРЕЗ ПО РЕШЕЊУ ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА И НА ПРИХОДЕ ИЗ 

СТАВА 1. ТАЧКА 4) ОВОГ ЧЛАНА КОЈЕ НЕРЕЗИДЕНТНИ ОБВЕЗНИК 

ОСТВАРУЈЕ ОД ЛИЦА КОЈЕ НИЈЕ ДУЖНО ДА ОБРАЧУНАВА, ОБУСТАВЉА 

И ПЛАЋА ПОРЕЗ ПО ОДБИТКУ.  

 НЕРЕЗИДЕНТНИ ОБВЕЗНИК - ПРИМАЛАЦ ПРИХОДА ИЗ СТ. 5. И 6 

ОВОГ ЧЛАНА, ДУЖАН ЈЕ ДА НАДЛЕЖНОМ ПОРЕСКОМ ОРГАНУ У 

ОПШТИНИ НА ЧИЈОЈ ТЕРИТОРИЈИ СЕ НАЛАЗИ НЕПОКРЕТНОСТ, 

ОДНОСНО СЕДИШТЕ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА У КОЈЕМ НЕРЕЗИДЕНТНИ 

ОБВЕЗНИК ИМА УДЕО ИЛИ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ 

ПРОДАЈЕ, ПРЕКО ПОРЕСКОГ ПУНОМОЋНИКА ОДРЕЂЕНОГ У СКЛАДУ СА 

ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ ПОРЕСКИ ПОСТУПАК И ПОРЕСКА 

АДМИНИСТРАЦИЈА, ПОДНЕСЕ ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ У РОКУ ОД 30 ДАНА ОД 

ДАНА ОСТВАРИВАЊА ПРИХОДА, НА ОСНОВУ КОЈЕ НАДЛЕЖНИ ПОРЕСКИ 

ОРГАН ДОНОСИ РЕШЕЊЕ.  

 САДРЖАЈ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ИЗ СТАВА 7. ОВОГ ЧЛАНА БЛИЖЕ 

УРЕЂУЈЕ МИНИСТАР ФИНАНСИЈА.  

 ПОРЕЗ ПО ОДБИТКУ ИЗ СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА И ПОРЕЗ ПО 

РЕШЕЊУ ИЗ СТ. 5 И 6. ОВОГ ЧЛАНА НЕ ОБРАЧУНАВА СЕ И НЕ ПЛАЋА АКО 

СЕ ПРИХОД ИЗ СТ. 1, 2, 5. И 6. ОВОГ ЧЛАНА ИСПЛАЋУЈЕ СТАЛНОЈ 

ПОСЛОВНОЈ ЈЕДИНИЦИ НЕРЕЗИДЕНТНОГ ОБВЕЗНИКА ИЗ ЧЛАНА 4. ОВОГ 

ЗАКОНА.  

 УКОЛИКО РЕЗИДЕНТНО ПРАВНО ЛИЦЕ ИСПЛАЋУЈЕ ПРИХОДЕ 

СТАЛНОЈ ПОСЛОВНОЈ ЈЕДИНИЦИ НЕРЕЗИДЕНТНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА ИЗ 

ЈУРИСДИКЦИЈЕ СА ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНИМ ПОРЕСКИМ СИСТЕМОМ, ОНО ЈЕ 

ДУЖНО ДА ОБРАЧУНА И УПЛАТИ ПОРЕЗ ПО ОДБИТКУ У СКЛАДУ СА 

ОДРЕДБАМА СТАВА 1. ТАЧКА 1) И СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА.  

 У СЛУЧАЈУ ПРИМЕНЕ СТАВА 10. ОВОГ ЧЛАНА ПРИХОДИ НА КОЈЕ 

СЕ ПРИМЕЊУЈУ ОДРЕДБЕ СТАВА 1. ТАЧКА 1) И СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА 

КАО И РАСХОДИ СА ЊИМА ПОВЕЗАНИ НЕ УЗИМАЈУ СЕ У ОБЗИР ЗА 

ПОТРЕБЕ УТВРЂИВАЊА ПОРЕСКЕ ОСНОВИЦЕ СТАЛНЕ ПОСЛОВНЕ 

ЈЕДИНИЦЕ НЕРЕЗИДЕНТНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА ИЗ ЈУРИСДИКЦИЈЕ СА 

ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНИМ ПОРЕСКИМ СИСТЕМОМ.  
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Члан 44. 

 

Ослобађа се плаћања пореза на добит правних лица недобитна организација 

из члана 1. став 4. овог закона која у години за коју се одобрава право на 

ослобођење оствари вишак прихода над расходима до 400.000 динара, под 

следећим условима:  

1) да недобитна организација не расподељује тако остварени вишак својим 

оснивачима, члановима, директорима, запосленима или са њима повезаним 

лицима; 

2) да лична примања која недобитна организација исплаћује запосленима, 

директорима и са њима повезаним лицима не прелазе износ двоструког просека за 

делатност у којој је недобитна организација разврстана; 

3) да недобитна организација не расподељује имовину у корист својих 

оснивача, чланова, директора, запослених или са њима повезаних лица. 

Право на ослобођење нема недобитна организација која оствари вишак 

прихода над расходима већи од 400.000 динара, као ни недобитна организација која 

има монополски или доминантан положај на тржишту у смислу закона којим се 

уређује сузбијање монополског или доминантног положаја. 

Недобитна организација дужна је да обезбеди и искаже, односно евидентира 

податке о насталим приходима и расходима и да у пореском билансу посебно 

искаже приходе остварене на тржишту и са њима повезане расходе. 

Повезаним лицима се сматра лице из члана 59. овог закона.  

Садржај пореског биланса и начин вођења евиденције о приходима и 

расходима из става 3. овог члана прописује министар финансија. 

Недобитна организација из члана 1. став 4. овог закона не остварује право на 

остале пореске подстицаје из овог закона.  

 ПЛАЋАЊА ПОРЕЗА НА ДОБИТ ОСЛОБАЂА СЕ НЕДОБИТНА 

ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПОРЕСКИ ПЕРИОД У КОЈЕМ ОСТВАРЕНИ ВИШАК 

ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА НИЈЕ ВЕЋИ ОД 400.000 ДИНАРА, ПОД 

УСЛОВОМ ДА: 

 1) НЕ РАСПОДЕЉУЈЕ ОСТВАРЕНИ ВИШАК СВОЈИМ ОСНИВАЧИМА, 

ЧЛАНОВИМА, ДИРЕКТОРИМА, ЗАПОСЛЕНИМА ИЛИ СА ЊИМА 

ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА; 

 2) ГОДИШЊИ ИЗНОС ЛИЧНИХ ПРИМАЊА КОЈА ИСПЛАЋУЈЕ 

ЗАПОСЛЕНИМА, ДИРЕКТОРИМА И СА ЊИМА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА НИЈЕ 

ВЕЋИ ОД ДВОСТРУКОГ ИЗНОСА ПРОСЕЧНЕ ГОДИШЊЕ ЗАРАДЕ ПО 

ЗАПОСЛЕНОМ У РЕПУБЛИЦИ У ГОДИНИ ЗА КОЈУ СЕ УТВРЂУЈЕ ПРАВО НА 

ПОРЕСКО ОСЛОБОЂЕЊЕ, ПРЕМА ПОДАЦИМА РЕПУБЛИЧКОГ ОРГАНА 

НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ СТАТИСТИКЕ;  

 3) НЕ РАСПОДЕЉУЈЕ ИМОВИНУ У КОРИСТ СВОЈИХ ОСНИВАЧА, 

ЧЛАНОВА, ДИРЕКТОРА, ЗАПОСЛЕНИХ ИЛИ СА ЊИМА ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА; 

4) ДА НЕМА МОНОПОЛСКИ ИЛИ ДОМИНАНТАН ПОЛОЖАЈ НА 

ТРЖИШТУ У СМИСЛУ ЗАКОНА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ЗАШТИТА 

КОНКУРЕНЦИЈЕ. 

 НЕДОБИТНА ОРГАНИЗАЦИЈА У СМИСЛУ ОВОГ ЗАКОНА ЈЕ ПРАВНО 

ЛИЦЕ – ОБВЕЗНИК ИЗ ЧЛАНА 1. СТАВ 3. ОВОГ ЗАКОНА КОЈЕ НИЈЕ 
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ОСНОВАНО РАДИ ОСТВАРИВАЊА ДОБИТИ, ВЕЋ ЈЕ У СКЛАДУ СА 

ЗАКОНОМ ОСНОВАНО РАДИ ПОСТИЗАЊА ДРУГИХ ЦИЉЕВА УТВРЂЕНИХ 

У ЊЕГОВИМ ОПШТИМ АКТИМА. 

 ОБЛИК ОРГАНИЗОВАЊА ОБВЕЗНИКА ИЗ ЧЛАНА 1. СТАВ 3. ОВОГ 

ЗАКОНА (УСТАНОВА, УДРУЖЕЊЕ И СЛИЧНО) НИЈЕ ОПРЕДЕЉУЈУЋИ ЗА 

СТИЦАЊЕ СТАТУСА НЕДОБИТНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У СМИСЛУ ОВОГ 

ЗАКОНА.  

 НЕДОБИТНА ОРГАНИЗАЦИЈА ДУЖНА ЈЕ ДА ОБЕЗБЕДИ И ИСКАЖЕ, 

ОДНОСНО ЕВИДЕНТИРА ПОДАТКЕ О НАСТАЛИМ ПРИХОДИМА И 

РАСХОДИМА И ДА У ПОРЕСКОМ БИЛАНСУ ПОСЕБНО ИСКАЖЕ ПРИХОДЕ 

ОСТВАРЕНЕ НА ТРЖИШТУ И СА ЊИМА ПОВЕЗАНЕ РАСХОДЕ. 

 ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА СЕ СМАТРА ЛИЦЕ ИЗ ЧЛАНА 59. ОВОГ 

ЗАКОНА.  

 САДРЖАЈ ПОРЕСКОГ БИЛАНСА И НАЧИН ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ О 

ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА ПРОПИСУЈЕ 

МИНИСТАР ФИНАНСИЈА. 

 НЕДОБИТНА ОРГАНИЗАЦИЈА НЕМА ПРАВО НА ОСТАЛЕ ПОРЕСКЕ 

ПОДСТИЦАЈЕ ИЗ ОВОГ ЗАКОНА.  

 

Члан 48. 

 

 Обвезнику који изврши улагања у некретнине, постројења, опрему или 

биолошка средства (у даљем тексту: основна средства) у сопственом власништву  

за обављање претежне делатности и делатности уписаних у оснивачки акт 

обвезника, односно наведених у другом акту обвезника, којим се одређују 

делатности које обвезник обавља, признаје се право на порески кредит у висини од 

20% извршеног улагања, с тим што не може бити већи од 33% обрачунатог пореза 

у години у којој је извршено улагање.  

 Изузетно од става 1. овог члана, обвезнику који је према закону којим се 

уређује рачуноводство и ревизија разврстан у мало правно лице признаје се право 

на порески кредит у висини од 40% извршеног улагања у основна средства за 

обављање претежне делатности и делатности уписаних у оснивачки акт обвезника, 

односно наведених у другом акту обвезника, којим се одређују делатности које 

обвезник обавља, с тим што не може бити већи од 70% обрачунатог пореза у 

години у којој је извршено улагање. 

  Неискоришћени део пореског кредита може се пренети на рачун пореза на 

добит из будућих обрачунских периода, највише до лимита од 33%, односно 70% 

обрачунатог пореза у том пореском периоду, али не дуже од десет година.  

 У свакој од година периода из става 3. овог члана прво се примењује 

порески кредит по основу улагања из те године, а затим се, до лимита од 33%, 

односно 70% обрачунатог пореза у том пореском периоду, примењују пренети 

порески кредити по редоследу улагања.  

 Основним средствима из ст. 1. и 2. овог члана не сматрају се: ваздухоплови 

и пловни објекти који се не користе за обављање делатности, путнички 

аутомобили, осим аутомобила за такси превоз, rent-a-car, обуку возача и 

специјалних путничких аутомобила са уграђеним уређајима за болеснике; 
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намештај, осим намештаја за опремање хотела, мотела, ресторана, омладинских, 

дечијих и радничких одмаралишта; теписи; уметничка дела ликовне и примењене 

уметности и украсни предмети за уређење простора, мобилни телефони, клима 

уређаји, опрема за видео надзор, огласна средства, као ни алат и инвентар са 

калкулативним отписом.  

 У случају отуђења основних средстава из ст. 1. и 2.  овог члана пре истека 

рока од три године од дана набавке, осим услед статусних промена, порески 

обвезник губи право на порески кредит из ст. 1. и 2. овог члана и дужан је да даном 

подношења пореске пријаве за наредни порески период, у тој пореској пријави 

обрачуна као и да плати порез који би платио да није користио порески кредит, 

валоризован од дана подношења пореске пријаве за порески период у коме је 

остварио право на порески кредит, до дана отуђења, индексом потрошачких цена 

према подацима републичког органа надлежног за послове статистике. 

 У случају отуђења основних средстава из ст. 1. и 2. овог члана након истека 

рока од три године од дана набавке, а пре истека рока из става 3. овог члана, 

обвезник нема право на даље коришћење неискоришћеног дела пореског кредита, 

почев од пореског периода у коме је извршио отуђење. 

 У случају кад обвезник изврши улагање у основна средства из ст. 1. и 2.   

овог члана уплатом авансног рачуна, на основу оверене привремене ситуације и 

слично, а у наредном пореском периоду, због раскида уговора о набавци или у 

пореском периоду у коме оконча таква улагања у основна средства, не изврши 

пренос са основних средстава у припреми на прибављена основна средства која 

користи за обављање делатности, односно не евидентира та основна средства у 

пословним књигама, губи право на порески кредит и дужан је да даном подношења 

пореске пријаве за наредни порески период, у тој пореској пријави обрачуна као и 

да плати порез који би платио да није користио порески кредит, валоризован од 

дана подношења пореске пријаве за порески период у коме је остварио право на 

порески кредит, до дана подношења пореске пријаве за наредни порески период, 

индексом потрошачких цена према подацима републичког органа надлежног за 

послове статистике. 

 У случају из става 6. овог члана, порески обвезник је дужан да отуђење 

основних средстава пријави надлежном пореском органу у року од пет дана од дана 

отуђења тих средстава. 

 ОБВЕЗНИКУ КОЈИ ИЗВРШИ УЛАГАЊА У НЕКРЕТНИНЕ, 

ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМУ ИЛИ БИОЛОШКА СРЕДСТВА (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: 

ОСНОВНА СРЕДСТВА) У СОПСТВЕНОМ ВЛАСНИШТВУ НА ТЕРИТОРИЈИ 

РЕПУБЛИКЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРЕТЕЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ДЕЛАТНОСТИ 

УПИСАНИХ У ОСНИВАЧКИ АКТ ОБВЕЗНИКА, ОДНОСНО НАВЕДЕНИХ У 

ДРУГОМ АКТУ ОБВЕЗНИКА КОЈИМ СЕ ОДРЕЂУЈУ ДЕЛАТНОСТИ КОЈЕ 

ОБВЕЗНИК ОБАВЉА, КАО И ПО ОСНОВУ УЛАГАЊА У РАЗВОЈ КАО 

НЕМАТЕРИЈАЛНУ ИМОВИНУ, ПРИЗНАЈЕ СЕ ПРАВО НА ПОРЕСКИ КРЕДИТ 

У ВИСИНИ ОД 20% ИЗВРШЕНОГ УЛАГАЊА, С ТИМ ШТО ПОРЕСКИ КРЕДИТ 

НЕ МОЖЕ БИТИ ВЕЋИ ОД 33% ОБРАЧУНАТОГ ПОРЕЗА У ГОДИНИ У КОЈОЈ 

ЈЕ ИЗВРШЕНО УЛАГАЊЕ. 

ПОД УЛАГАЊИМА У РАЗВОЈ КАО НЕМАТЕРИЈАЛНУ ИМОВИНУ ИЗ 

СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ПОДРАЗУМЕВА СЕ ПРИМЕНА РЕЗУЛТАТА 
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ИСТРАЖИВАЊА ИЛИ ДРУГОГ ЗНАЊА РАДИ ПРОИЗВОДЊЕ НОВИХ 

ЗНАЧАЈНИЈЕ ПОБОЉШАНИХ МАТЕРИЈАЛА, УРЕЂАЈА, ПРОИЗВОДА, 

ПРОЦЕСА, СИСТЕМА ИЛИ УСЛУГА ПРЕ ПРИСТУПАЊА КОМЕРЦИЈАЛНОЈ 

ПРОИЗВОДЊИ ИЛИ КОРИШЋЕЊУ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: УЛАГАЊА У 

РАЗВОЈ).  

 ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, ОБВЕЗНИКУ КОЈИ ЈЕ ПРЕМА 

ЗАКОНУ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА РАЗВРСТАН У 

МАЛО ПРАВНО ЛИЦЕ ПРИЗНАЈЕ СЕ ПРАВО НА ПОРЕСКИ КРЕДИТ У 

ВИСИНИ ОД 40% ИЗВРШЕНОГ УЛАГАЊА, С ТИМ ШТО ПОРЕСКИ КРЕДИТ 

НЕ МОЖЕ БИТИ ВЕЋИ ОД 70% ОБРАЧУНАТОГ ПОРЕЗА У ГОДИНИ У КОЈОЈ 

ЈЕ ИЗВРШЕНО УЛАГАЊЕ. 

 ПРАВО НА ПОРЕСКИ КРЕДИТ ИЗ СТ. 1. И 3. ОВОГ ЧЛАНА ПО 

ОСНОВУ УЛАГАЊА У РАЗВОЈ ПРИЗНАЈЕ СЕ У ПОРЕСКОМ ПЕРИОДУ У 

КОЈЕМ СУ ИСПУЊЕНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ТАКВИХ УЛАГАЊА КАО 

НЕМАТЕРИЈАЛНИХ УЛАГАЊА У СКЛАДУ СА МРС, ОДНОСНО МСФИ И 

ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА.  

 НЕИСКОРИШЋЕНИ ДЕО ПОРЕСКОГ КРЕДИТА МОЖЕ СЕ ПРЕНЕТИ 

НА РАЧУН ПОРЕЗА НА ДОБИТ ИЗ БУДУЋИХ ОБРАЧУНСКИХ ПЕРИОДА, 

НАЈВИШЕ ДО ЛИМИТА ОД 33%, ОДНОСНО 70% ОБРАЧУНАТОГ ПОРЕЗА У 

ТОМ ПОРЕСКОМ ПЕРИОДУ, АЛИ НЕ ДУЖЕ ОД ДЕСЕТ ГОДИНА.  

 У СВАКОЈ ОД ГОДИНА ПЕРИОДА ИЗ СТАВА 5. ОВОГ ЧЛАНА ПРВО 

СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ПОРЕСКИ КРЕДИТ ПО ОСНОВУ УЛАГАЊА ИЗ ТЕ ГОДИНЕ, 

А ЗАТИМ СЕ, ДО ЛИМИТА ОД 33%, ОДНОСНО 70% ОБРАЧУНАТОГ ПОРЕЗА 

У ТОМ ПОРЕСКОМ ПЕРИОДУ, ПРИМЕЊУЈУ ПРЕНЕТИ ПОРЕСКИ КРЕДИТИ 

ПО РЕДОСЛЕДУ УЛАГАЊА.  

 ОСНОВНИМ СРЕДСТВИМА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА НЕ СМАТРАЈУ 

СЕ: ВАЗДУХОПЛОВИ И ПЛОВНИ ОБЈЕКТИ КОЈИ СЕ НЕ КОРИСТЕ ЗА 

ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ; ПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛИ, ОСИМ 

АУТОМОБИЛА ЗА ТАКСИ ПРЕВОЗ, RENT-A-CAR, ОБУКУ ВОЗАЧА И 

СПЕЦИЈАЛНИХ ПУТНИЧКИХ АУТОМОБИЛА СА УГРАЂЕНИМ УРЕЂАЈИМА 

ЗА БОЛЕСНИКЕ; НАМЕШТАЈ, ОСИМ НАМЕШТАЈА ЗА ОПРЕМАЊЕ ХОТЕЛА, 

МОТЕЛА, РЕСТОРАНА, ОМЛАДИНСКИХ, ДЕЧИЈИХ И РАДНИЧКИХ 

ОДМАРАЛИШТА; ТЕПИСИ; УМЕТНИЧКА ДЕЛА ЛИКОВНЕ И ПРИМЕЊЕНЕ 

УМЕТНОСТИ И УКРАСНИ ПРЕДМЕТИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА; МОБИЛНИ 

ТЕЛЕФОНИ; КЛИМА УРЕЂАЈИ; ОПРЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР; ОГЛАСНА 

СРЕДСТВА, КАО НИ АЛАТ И ИНВЕНТАР СА КАЛКУЛАТИВНИМ ОТПИСОМ.  

 У СЛУЧАЈУ ОТУЂЕЊА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА, ОДНОСНО 

НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ НАСТАЛЕ УЛАГАЊЕМ У РАЗВОЈ ИЗ СТАВА 1. 

ОВОГ ЧЛАНА ПРЕ ИСТЕКА РОКА ОД ТРИ ГОДИНЕ ОД ДАНА НАБАВКЕ, 

ОДНОСНО ПРИЗНАВАЊА ПРАВА НА ПОРЕСКИ КРЕДИТ ЗА УЛАГАЊА У 

РАЗВОЈ, ОСИМ УСЛЕД СТАТУСНИХ ПРОМЕНА, ОБВЕЗНИК ГУБИ ПРАВО 

НА ПОРЕСКИ КРЕДИТ ИЗ СТ. 1. И 3. ОВОГ ЧЛАНА.  

У СЛУЧАЈУ ИЗ СТАВА 8. ОВОГ ЧЛАНА ОБВЕЗНИК ЈЕ ДУЖАН ДА У 

ПОРЕСКОЈ ПРИЈАВИ ЗА ПОРЕСКИ ПЕРИОД У КОЈЕМ ЈЕ ОТУЂИО ОСНОВНА 

СРЕДСТВА, ОДНОСНО НЕМАТЕРИЈАЛНУ ИМОВИНУ, ОБРАЧУНА И ПЛАТИ 
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ВАЛОРИЗОВАН ИЗНОС ПОРЕЗА КОЈИ БИ ПЛАТИО ДА НИЈЕ КОРИСТИО 

ПОРЕСКИ КРЕДИТ.  

ВАЛОРИЗОВАН ИЗНОС ПОРЕЗА ИЗ СТАВА 9. ОВОГ ЧЛАНА 

ОБВЕЗНИК УТВРЂУЈЕ ПРИМЕНОМ ИНДЕКСА ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА 

ПРЕМА ПОДАЦИМА РЕПУБЛИЧКОГ ОРГАНА НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ 

СТАТИСТИКЕ ОД ДАНА ПОДНОШЕЊА ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ЗА ПОРЕСКИ 

ПЕРИОД У КОЈЕМ ЈЕ ОСТВАРИО ПРАВО НА ПОРЕСКИ КРЕДИТ ДО ДАНА 

ОТУЂЕЊА. 

 У СЛУЧАЈУ ОТУЂЕЊА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА, ОДНОСНО 

НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ НАСТАЛЕ УЛАГАЊЕМ У РАЗВОЈ ИЗ СТ. 1. И 3. 

ОВОГ ЧЛАНА НАКОН ИСТЕКА РОКА ОД ТРИ ГОДИНЕ ОД ДАНА НАБАВКЕ, 

ОДНОСНО ПРИЗНАВАЊА ПРАВА НА ПОРЕСКИ КРЕДИТ ЗА УЛАГАЊА У 

РАЗВОЈ ПРЕ ИСТЕКА РОКА ИЗ СТАВА 5. ОВОГ ЧЛАНА, ОБВЕЗНИК НЕМА 

ПРАВО НА ДАЉЕ КОРИШЋЕЊЕ НЕИСКОРИШЋЕНОГ ДЕЛА ПОРЕСКОГ 

КРЕДИТА, ПОЧЕВ ОД ПОРЕСКОГ ПЕРИОДА У КОЈЕМ ЈЕ ИЗВРШИО 

ОТУЂЕЊЕ. 

 У СЛУЧАЈУ КАД ОБВЕЗНИК ИЗВРШИ УЛАГАЊЕ У ОСНОВНА 

СРЕДСТВА ИЗ СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА УПЛАТОМ АВАНСНОГ РАЧУНА, НА 

ОСНОВУ ОВЕРЕНЕ ПРИВРЕМЕНЕ СИТУАЦИЈЕ И СЛИЧНО, А У НАРЕДНОМ 

ПОРЕСКОМ ПЕРИОДУ, ЗБОГ РАСКИДА УГОВОРА О НАБАВЦИ ИЛИ У 

ПОРЕСКОМ ПЕРИОДУ У КОЈЕМ ОКОНЧА ТАКВА УЛАГАЊА У ОСНОВНА 

СРЕДСТВА, НЕ ИЗВРШИ ПРЕНОС СА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА У 

ПРИПРЕМИ НА ОСНОВНА СРЕДСТВА КОЈА КОРИСТИ ЗА ОБАВЉАЊЕ 

ДЕЛАТНОСТИ, ГУБИ ПРАВО НА ПОРЕСКИ КРЕДИТ И ДУЖАН ЈЕ ДА 

ОБРАЧУНА И ПЛАТИ ПОРЕЗ КОЈИ БИ ПЛАТИО ДА НИЈЕ КОРИСТИО 

ПОРЕСКИ КРЕДИТ, ВАЛОРИЗОВАН СХОДНОМ ПРИМЕНОМ СТАВА 10. 

ОВОГ ЧЛАНА.  

 

Члан 50и 

 

 Право на порески кредит из члана 48. овог закона и на подстицаје код 

улагања из члана 50а овог закона, не остварује се за набавку опреме већ коришћене 

у Републици.   

 Порески подстицаји из става 1. овог члана не могу се пренети на друго 

правно лице, које није стекло право на њихово коришћење у смислу овог закона, ни 

у случају када друго правно лице учествује у статусној промени са обвезником који 

користи наведене пореске подстицаје. 

 Право на подстицаје код улагања из члана 50а овог закона не остварује се за 

основна средства која се не сматрају основним средствима у складу са чланом 48. 

став 5. СТАВ 7. овог закона.  

 

Члан 61. 

 

 Код утврђивања цене трансакције по принципу „ван дохвата руке”, користе 

се следеће методе:  

 1) метода упоредиве цене на тржишту;  
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 2) метода цене коштања увећане за уобичајену зараду (метода трошкова 

увећаних за бруто маржу);  

 3) метода препродајне цене;  

 4) метода трансакционе нето марже;  

 5) метода поделе добити;  

 6) било која друга метода којом је могуће утврдити цену трансакције по 

принципу „ван дохвата руке”, под условом да примена метода претходно 

наведених у овом ставу није могућа или да је та друга метода примеренија 

околностима случаја од метода претходно наведених у овом ставу.  

 Приликом утврђивања цене трансакције по принципу „ван дохвата руке” 

користи се она метода која највише одговара околностима случаја, при чему је 

могуће користити и комбинацију више метода када је то потребно.  

 За потребе утврђивања износа камате која би се по принципу „ван дохвата 

руке” обрачунавала на зајмове, односно кредите између повезаних лица, министар 

финансија може прописати износе каматних стопа за које ће се сматрати да су у 

складу са принципом „ван дохвата руке”.  

  Порески обвезник има право да уместо износа каматне стопе из става 1. ИЗ 

СТАВА 3. овог члана за потребе утврђивања износа каматне стопе која би се по 

принципу „ван дохвата руке” обрачунавала на зајам односно кредит са повезаним 

лицима, примени општа правила о утврђивању цене трансакције по принципу „ван 

дохвата руке” из чл. 60. и 61. ст. 1. и 2. овог закона.  

  Порески обвезник који се одлучи да искористи право предвиђено у ставу 4. 

овог члана, дужан је да општа правила о утврђивању цене трансакције по принципу 

„ван дохвата руке” из чл. 60. и 61. ст. 1. и 2. овог закона примени на све зајмове, 

односно кредите са повезаним лицима.  

  Уколико порески обвезник одлучи да искористи право предвиђено у ставу 

4. овог члана, пореска управа, за потребе утврђивања износа камате која би се по 

принципу „ван дохвата руке” обрачунавала на зајмове, односно кредите између тог 

обвезника и са њима повезаних лица није везана износима каматних стопа из става 

3. овог члана.  

 

Члан 66. 

 

Порески обвезник је дужан да у пореској пријави обрачуна порез на добит за 

порески период за који се пријава подноси. 

Ако је обвезник пореза у виду аконтације платио мање пореза него што је 

био дужан да плати по обавези обрачунатој у пореској пријави, дужан је да разлику 

уплати најкасније до подношења пореске пријаве. 

Уз пореску пријаву порески обвезник је дужан да поднесе доказ о уплати 

разлике пореза из става 2. овог члана. 

Ако је обвезник пореза у виду аконтације платио више пореза него што је 

био дужан да плати по обавези обрачунатој у пореској пријави, више плаћени порез 

урачунава се као аконтација за наредни период или се обвезнику враћа на његов 

захтев. 
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Члан 70а 

Решење по поднетој пореској пријави из члана 40. став 6. СТАВ 7. овог 

закона надлежни порески орган доноси у року од 15 дана од дана пријема пријаве.  

Порез утврђен решењем надлежног пореског органа из члана 70. став 2. овог 

закона и става 1. овог члана, порески обвезник је дужан да уплати у року од 15 дана 

од дана када му је решење достављено. 

 

Члан 112. 

 

 Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај 

обвезник:  

1) ако не обрачуна и не уплати порез по одбитку (члан 40. ст. 1. и 2.); 

 2) брисана („Сл. гласник РС”, бр. 18/10)  

 3) ако у пореском билансу не искаже посебно вредност трансакција са 

повезаним лицима по трансферним ценама (члан 60. ст. 1. и 2.) ;  

 4) ако пореском органу не достави биланс успеха, биланс стања и другу 

прописану, односно тражену документацију (члан 63. став 2);  

 5) ако у прописаном року не поднесе порески биланс или ако у пореском 

билансу поднесе нетачне податке, што је за последицу могло да има смањење 

пореске основице или неосновано остваривање права на пореске подстицаје или 

ако не поднесе остала прописана документа (чл. 34, 63. и 70.);  

 6) ако по отпочињању обављања делатности у прописаном року не да 

процену прихода, расхода и добити за пословну годину и не обрачуна аконтацију 

пореза на добит (члан 64. став 2.);  

 7) ако не изврши уплату месечне аконтације у прописаном року (члан 67. ст. 

2. и 3. и члан 68. став 2.);  

 8) ако у прописаном року не изврши уплату разлике пореза обрачунатог у 

пореској пријави и уплаћених месечних аконтација пореза (члан 38. став 5. и члан 

66. ст. 2. и 3 ЧЛАН 66. СТАВ 2.);  

 9) ако у прописаном року не изврши уплату пореза по решењу надлежног 

пореског органа (члан 70а став 2.);  

 10) ако пропусти да приложи или допуни документацију из члана 60. став 3. 

овог закона у року који му је остављен опоменом из члана 112а овог закона.  

 За радње из става 1. овог члана одговорно лице у правном лицу казниће се за 

прекршај новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара. 

 


