
НАЦРТ ЗАКОНА 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА  

О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ 
 

Члан 1.  
У  Закону о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник 

РС”, бр. 80/02, 84/02-исправка, 23/03-исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-др. закон, 62/06-
др. закон, 61/07, 20/09, 72/09-др. закон, 53/10, 101/11,  2/12-исправка, 93/12, 47/13 и 
108/13), у члану 2. став 2. мења се и гласи:  

„Овај закон примењује се и на камате по основу доспелог, а неплаћеног пореза, и 
трошкове поступка принудне наплате пореза (у даљем тексту: споредна пореска давања).”  

 
Члан 2.  

 У члану 2а став 2. речи: „покретања, вођења и изрицања казни у првостепеном 
прекршајном поступку у вези са јавним приходима из става 1. овог члана” замењују се 
речима: „издавања прекршајног налога”, а после речи: „за пореске прекршаје” додају се 
речи: „надлежном прекршајном суду,”. 
 

Члан 3.  
 У члану 7. став 1. тач. 1) и 2), на оба места, реч: „порескопрекршајном” замењује се 
речима: „прекршајном, предистражном”. 
 У ставу 3. реч: „порескопрекршајном” замењује се речима: „прекршајном, 
предистражном”. 
 У ставу 6. тачка 3) реч: „порескопрекршајног” замењује се речима: „прекршајног, 
предистражног”. 

Став 7. мења се и гласи:  
„Пореска управа квартално, са пресеком стања на последњи дан у последњем 

месецу квартала, објављује на својој интернет страни списак пореских дужника, и то 500 
правних лица и 500 предузетника са највећим пореским дугом, чиме обавеза чувања 
службене тајне није повређена.” 
 

Члан 4.  
 У члану 10. став 2. тачка 1) реч: „наплаћеног” замењује се речју: „плаћеног”. 

У тачки 4) реч: „уплаћени” замењује се речју: „плаћени”.  
У ставу 3. реч: „наплаћеног” замењује се речју: „плаћеног”. 
Додају се ст. 6. и 7, који гласе: 
„Ако порески обвезик предаје документ на језику и писму који код пореског органа 

нису у службеној употреби у складу са законом којим се уређују службена употреба језика 
и писама, порески орган ће одредити рок у којем ће порески обвезник доставити оверени 
превод на српски језик.  

Ако порески обвезник у остављеном року не достави оверени превод из става 6. 
овог члана, сматра се да документ није ни поднет.” 

 
Члан 5.  

 У члану 11. став 1. мења се и гласи: 
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 „Пореска управа у оквиру послова државне управе, води првостепени и 
другостепени порески поступак, јединствени регистар пореских обвезника и пореско 
рачуноводство, процењује тржишну вредност непокретности у складу са законом, открива 
пореска кривична дела и прекршаје и њихове извршиоце, надлежном прекршајном суду 
подноси захтеве за покретање прекршајног поступка за пореске прекршаје, прекршаје 
прописане законом који уређује фискалне касе, прекршаје из области мењачког пословања 
и других послова сходно закону којим је уређено девизно пословање, као и прекршаје из 
области игара на срећу, издаје прекршајне налоге и обавља друге послове одређене овим 
законом.” 
 

Члан 6.  
 У члану 18. додаје се став 4, који гласи:  

„Износ утврђеног пореза из става 1. овог члана сматра се дугованим порезом.” 
 

Члан 7.  
 У члану 19. став 2. мења се и гласи: 

„Пореску обавезу: 
1) испуњава порески обвезник непосредно; 
2) испуњава друго лице, када је овим законом или другим пореским законом 

прописано да је одговорно за испуњење пореске обавезе пореског обвезника; 
3) може да испуни друго лице које према пореском закону није одговорно за 

испуњење пореске обавезе.” 
 

Члан 8.  
 У члану 23. став 2. речи: „отписује се” замењују се речју: „престаје”. 
  

Члан 9.  
 У члану 26. став 2. мења се и гласи: 

„Не може се доделити ПИБ: 
1) правном лицу чији оснивач - правно лице, предузетник или физичко лице има 

доспеле а неизмерене обавезе по основу јавних прихода настале у вези са обављањем 
делатности; 

2) као и правном лицу чији је оснивач физичко лице које је истовремено оснивач и 
другог привредног субјекта који има неизмирених обавеза по основу јавних прихода у 
вези са обављањем делатности; 

3) правном лицу насталом статусном променом издвајања уз оснивање, односно 
мешовитог издвајања у складу са законом којим се уређују привредна друштва, ако 
правно лице које је предмет поделе има неизмерене обавезе по основу јавних прихода. 
 У ставу 8. после речи: „отклањања тих сметњи” додају се запета и речи: „а 
примерак решења доставља банци и организацији надлежној за принудну наплату из 
новчаних средстава на рачуну обвезника”. 

У ставу 11. речи: „статуса пореског обвезника” замењују се речима: „постојања, 
односно смрти тог лица”. 

У ставу 14. после речи: „из става 13. овог члана,” додају се речи: „као и у другим 
случајевима одузимања ПИБ,”. 
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После става 14. додаје се нови став 15, који гласи: 
„При оснивању привредих субјеката у поступку статусне промене код које 

привредни субјект наставља да постоји примењују се одредбе ст. 2. и 3. овог члана.” 
Досадашњи ст. 15-17. постају ст. 16-18. 

 
Члан 10.  

 У члану 27. став 2. тачка 4) речи: „(осим резидентног предузетника) које остварује 
приходе или поседује имовину који подлежу опорезивању” бришу се. 

 
Члан 11. 

 У члану 28. став 8. брише се. 
 Досадашњи ст. 9. и 10. постају ст. 8. и 9. 
 

Члан 12. 
 У члану 29. ст. 3-7. мењају се и гласе: 
 „Орган који води евиденције о месту пребивалишта, односно боравишта физичког 
лица, дужан је да у року од пет дана од дана пријаве или одјаве пребивалишта, односно 
боравишта достави податке Пореској управи о: јединственом матичном броју грађана, 
евиденционом броју за странце, имену, презимену, шифри општине пребивалишта, 
односно боравишта, адреси пребивалишта, односно боравишта, месту рођења и статусу 
лица. 

Орган који води евиденције о рођењу или смрти физичког лица, дужан је да у року 
од пет дана од дана рођења или смрти, односно проглашења несталог лица за умрло, о 
томе достави податке Пореској управи. 

Подаци из ст. 1-4. овог члана достављају се у електронском облику. 
Поступак достављања података из става 3. овог члана споразумно ће својим актом 

ближе уредити министар надлежан за послове финансија и министар надлежан за послове 
вођења евиденције из става 3. овог члана. 

Орган, организација или друго лице надлежно за упис у прописани регистар лица 
која обављају одређену делатност не може брисати лице из прописаног регистра без 
доказа о престанку пореских обавеза, односно брисању из евиденције прописане пореским 
законом који издаје надлежни порески орган, не старијег од пет дана у моменту 
подношења захтева за брисање из прописаног регистра.” 

Додају се ст. 8-12, који гласе:  
 „Изузетно од става 7. овог члана, орган, организација или друго лице надлежно за 
упис у прописани регистар лица која обављају одређену делатност, ради остваривања 
права на пензију у складу са законом којим се уређују пензијско и инвалидско осигурање, 
може брисати пореског обвезника - предузетника из прописаног регистра без доказа о 
престанку пореских обавеза по основу доприноса за обавезно пензијско и инвалидско 
осигурање. 

Суд, односно друго лице са јавним овлашћењем за оверу потписа уговарача на 
уговору дужно је да, у складу са пореским законом, достави Пореској управи, односно 
надлежном органу јединице локалне самоуправе документ о преносу права (уговор, 
правоснажно решење, одлука и др.). 
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Агенција за привредне регистре не може извршити брисање привредног субјекта из 
прописаног регистра, регистровати статусне промене и вршити промене података који се 
односе на оснивача, односно члана, назив, седиште, улог и облик организовања у периоду 
од добијања обавештења Пореске управе да ће се код привредног субјекта вршити пореска 
контрола до добијања обавештења да је пореска контрола завршена. 

Акт којим се уређују начин и поступак достављања и садржина обавештења из 
става 10. овог члана доноси директор Пореске управе. 

У погледу заштите података о личности Пореска управа дужна је да поступа на 
исти начин као и орган који јој је те податке доставио.ˮ 

 
Члан 13.  

 После члана 30а додаје се члан 30б, који гласи: 
 

„Члан 30б 
 Банка је дужна да Пореској управи достави у електронском облику податке о: 

1) извршеним платним налозима за исплату, односно налозима за пренос по 
исплатиоцима прихода и шифрама плаћања до 5-ог у месецу за претходни месец; 

2) уплаћеним новчаним средствима на девизне рачуне физичких лица, у року од 30 
дана од дана уплате; 

3) о уплатама на рачун обвезника пореза на доходак грађана по основу прихода од 
самосталних делатности у календарском месецу, у року од 15 дана по истеку календарског 
месеца. 

Врсте шифри плаћања за које се достављају подаци из става 1. тачка 1) овог члана и 
начин и поступак достављања података из става 1. овог члана ближе уређује министар. 

У погледу заштите података о личности Пореска управа дужна је да поступа на 
исти начин као и орган који јој је те податке доставио.” 
  

Члан 14.  
 Члан 36. мења се и гласи: 
 

„Члан 36. 
Порески акт доставља се пореском обвезнику слањем препоручене пошиљке, 

обичне пошиљке или преко службеног лица пореског органа. 
Ако се достављање пореског акта врши слањем препоручене пошиљке, порески акт 

сматра се достављеним даном уручења, а ако уручење није било могуће, порески акт 
сматра се достављеним 15-ог дана од дана предаје пореског акта пошти. 

Ако се достављање пореског акта врши слањем обичне пошиљке, порески акт 
сматра се достављеним по истеку рока од 15 дана од дана предаје пореског акта пошти. 

Достављање пореског акта пореском обвезнику правном лицу и предузетнику врши 
се на адресу његовог седишта уписану у прописаном регистру, односно на посебну адресу 
за пријем поште која је регистрована код Агенције за привредне регистре.  

Достављање пореског акта пореском обвезнику физичком лицу врши се на адресу 
његовог пребивалишта, односно боравишта.  

Порески акт сматра се достављеним пореском обвезнику када се уручи пореском 
обвезнику, његовом законском заступнику, његовом пуномоћнику, његовом пореском 
пуномоћнику или његовом заступнику по службеној дужности. 
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Ако је порески обвезник правно лице, порески акт сматра се достављеним и када се 
уручи лицу запосленом код правног лица.  

Ако је порески обвезник физичко лице, укључујући и предузетника, порески акт 
сматра се достављеним и када се уручи пунолетном члану његовог домаћинства у смислу 
закона којим се уређује порез на доходак грађана, односно лицу запосленом код 
предузетника. 

Достављање се, у смислу овог закона, сматра уредним и када лица из ст. 6-8. овог 
члана одбију да приме порески акт или одбију да потпишу пријем пореског акта, ако лице 
које врши достављање о томе сачини службену белешку. 

У случају када се порески акт сматра достављеним 15-ог дана од дана предаје 
пореског акта пошти у смислу става 2. овог члана, односно када се достављање врши у 
складу са ставом 3. овог члана, Пореска управа до 5-ог у месецу за претходни месец 
објављује на интернет страни ПИБ пореског обвезника коме је достављање извршено, као 
и број пореског акта чије је достављање извршено. 

Порески акт може се доставити и електронском поштом ако се порески обвезник 
сагласи са тим начином достављања.  

Одредбе овог члана сходно се примењују и на достављање пореског акта другом 
учеснику у пореском поступку. 

Директор Пореске управе ближе уређује на који ће се начин из ст. 1-10. овог члана 
вршити достављање појединих аката.” 

 
Члан 15.  

 У члану 38. став 5. речи: „у року прописаном пореским законом Пореској управи у 
месту у којем је поднета пријава за регистрацију, осим ако је пореским законом друкчије 
уређено” замењују се речима: „у року од 15 дана од дана настанка пореске обавезе 
Пореској управи, осим ако није друкчије прописано овим или другим пореским законом”. 

Ст. 8. и 9. мењају се и гласе: 
 „Пореска пријава подноси се искључиво у електронском облику за порезе који се 
плаћају по одбитку у складу са законом којим се уређује порез на доходак грађана и 
законом којим се уређују доприноси за обавезно социјално осигурање (у даљем тексту: 
порез по одбитку), као и: 

1) од 1. јула 2014. године, за порез на додату вредност; 
2) од 1. октобра 2014. године, за порез на добит правних лица; 
3) од 1. јануара 2015. године, за акцизе и за порез на приход од самосталних 

делатности за предузетнике који воде пословне књиге; 
4) од 1. априла 2015. године, за годишњи порез на доходак грађана; 
5) од 1. октобра 2015. године, за све остале пореске облике. 
Пореску пријаву подноси Пореска управа уместо пореског обвезника у случају када 

порески обвезник пропусти да је поднесе по налогу контроле, односно по службеној 
дужности, као и у другим случајевима прописаним овим законом.” 
 

Члан 16. 
 У члану 40. став 6. брише се. 
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Члан 17.  
 У члану 41. став 1. речи: „порезе који се плаћају по одбитку (у даљем тексту: порез 
по одбитку)” замењују се речима: „порез по одбитку”. 

 
Члан 18.  

 У члану 45. став 1. после речи: „од значаја за опорезивање” додају се запета и речи: 
„као и за утврђивање чињеничног стања у контроли мењачког и девизног пословања и 
игара на срећу”. 
 

Члан 19. 
            У члану 62. став 2. речи: „обавља евидентирање износа утврђеног пореза” замењују 
се речима: „евидентира износ утврђеног пореза на основу”. 
            Тачка 1) мења се и гласи:  
            „1) поднете пореске пријаве, укључујући и измењену пореску пријаву, односно 
пореске пријаве поднете по налазу контроле или по службеној дужности;ˮ. 
            У тачки 2) речи: „по достави пореском обвезнику” замењују се речју: 
„достављеног”. 
            У подтачки (1) после речи: „пореској пријави” додају се речи: „и када пореска 
пријава није поднета”. 
 У тачки 3) речи: „даном одређеним јавним огласом” замењују се речима: „јавног 
огласа”. 
            Додају се ст. 3. и 4, који гласе: 
            „Ако се у поступку контроле покренутом по захтеву пореског обвезника, односно 
по службеној дужности утврди да је грешком евидентиран нетачан износ пореза и 
споредних пореских давања, Пореска управа врши исправку у својим евиденцијама. 
            Начин и поступак исправке из става 3. овог члана уређују се актом министра.” 
 

Члан 20.  
 У члану 68. додају се ст. 4-6, који гласе:  

„Ако порески обвезник поднесе захтев за плаћање пореза путем прекњижавања, 
даном плаћања пореза сматра се: 

1) дан на који је доспео порез који се плаћа путем прекњижавања, ако на тај дан 
постоји више плаћени порез по другом основу, или 

2) дан на који је порез по другом основу плаћен у износу већем од дугованог, ако је 
порез који се плаћа путем прекњижавања раније доспео. 

Дан плаћања пореза из става 4. овог члана одређује се на основу чињеничног стања 
на дан одлучивања по захтеву. 

Дан на који је порез на додату вредност плаћен у износу већем од дугованог у 
смислу става 4. овог члана је дан на који порески обвезник има право да поднесе захтев за 
повраћај неискоришћеног износа пореског кредита у складу са законом који се уређује 
порез на додату вредност.”  

 
Члан 21.  

У члану 70. став 1. реч: „доспелих” замењује се речју: „дугованог”. 
Став 2. мења се и гласи: 
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„Распоред уплаћеног износа врши се по следећем редоследу: 
1) трошкови наплате; 
2) камата; 
3) износ главне пореске обавезе.ˮ 
Став 6. мења се и гласи:  
„У случају из става 5. овог члана, на захтев пореског обвезника: 
1) намирује се дуговани порез по другом основу;  
2) врши се повраћај, ако нема доспелих обавеза по другом основу.” 
Додаје се став 7, који гласи: 

 „Захтевом из става 6. овог члана не сматра се опредељење пореског обвезника да 
му се изврши повраћај пореза на додату вредност из пореске пријаве за порез на додату 
вредност.” 

 
Члан 22. 

 У члану 71. став 3. речи: „e-mailom” замењују се речима: „електронском поштом”. 
  

Члан 23. 
 У наслову изнад члана 73. речи: „пореског дугаˮ  замењују се речима: „дугованог 
порезаˮ. 
 У члану 73. став 1. речи: „пореског дуга, под условом да плаћање пореског дуга на 
дан доспелостиˮ замењују се речима: „дугованог пореза, независно од доспелости, под 
условом да плаћање дугованог порезаˮ. 

У ставу 3. речи: „пореског дуга” замењују се речима: „дугованог пореза”. 
Став 4. мења се и гласи: 
„Одлуком из става 3. овог члана може се одобрити једнократно одлагање или 

плаћање дугованог пореза на рате, али најдуже до 24 месеца, уз могућност коришћења 
одложеног плаћања за првих 12 месеци, при чему износ најмање рате не може бити мањи 
од 50% износа највеће рате.” 

У ставу 7. речи: „пореског дугаˮ , на три места, замењују се речима: „дугованог 
порезаˮ. 

Став 8. брише се. 
 

Члан 24.  
У наслову изнад члана 74. речи: „пореског дугаˮ  замењују се речима: „дугованог 

порезаˮ. 
У ставу 1. речи: „пореског дугаˮ замењују се речима: „дугованог порезаˮ .  

 У ставу 2. тачка 4) речи: „чија вредност не може бити мања од 150% висине 
пореског дуга чија се наплата обезбеђујеˮ замењују се речима: „на којој нема терета;”. 

Ст. 3-7. мењају се и гласе: 
„Ако се дуговани порез обезбеђује средствима из става 2. тач. 1), 2) и 4) овог члана, 

средства обезбеђења не могу бити мања од 120% висине дугованог пореза чија се наплата 
обезбеђује. 
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У поступку одлучивања о одлагању плаћања дугованог пореза из члана 73. став 3. 
овог закона, Пореска управа одлучује из којих од предложених, односно од других, 
пореском обвезнику доступних средстава обезбеђења, из става 2. овог члана, ће се 
најефикасније наплатити дуговани порез и о томе обавештава пореског обвезника. 

Доказ да је обезбедио средства обезбеђења из става 4. овог члана порески обвезник 
доставља Пореској управи као услов за потписивање споразума, односно доношење 
решења из члана 73. став 6. овог закона. 

Изузетно од ст. 1-5. овог члана, од пореског обвезника не захтева се испуњење 
услова које је прописала Влада актом из члана 73. став 2. овог закона, као ни давање 
средстава обезбеђења наплате – ако дуговани порез из члана 73. став 3. овог закона, по 
основу свих јавних прихода које наплаћује Пореска управа, на дан подношења захтева за 
одлагање његовог плаћања, износи, и то: 

1) за правно лице - до 1.000.000 динара; 
2) за предузетника - до 200.000 динара; 
3) за физичко лице - до 100.000 динара. 
Ако се порески обвезник не придржава рокова из споразума, односно решења о 

одлагању плаћања дугованог пореза, или уколико у периоду за који је одложено плаћање 
дугованог пореза не измири текућу обавезу, Пореска управа ће по службеној дужности 
поништити споразум, односно укинути решење и доспели, а неплаћени порески дуг, 
водећи рачуна о ефикасности наплате, наплатити: 

1) из средстава обезбеђења; 
2) у поступку принудне наплате над пореским обвезником.ˮ 
У ставу 9. речи: „пореског дуга,ˮ замењују се речима: „дугованог пореза, или 

уколико за време одлагања плаћања дугованог пореза не измири текућу обавезу,ˮ. 
У ставу 10. речи: „пореског дугаˮ замењују се речима: „дугованог порезаˮ. 

  
Члан 25.  

 Члан 74а мења се и гласи:  
 

„Члан 74а 
 Изузетно од члана 73. став 4. овог закона, надлежни орган може, на захтев 

пореског обвезника за давање сагласности на предложени план реорганизације у смислу 
закона којим се уређује стечај, дати сагласност на одлагање плаћања пореског дуга, чије је 
измиривање саставни део овог плана, у једнаким ратама до 60 месеци, уз могућност 
коришћења одложеног плаћања за првих 12 месеци. 

Сагласност за одлагање плаћања пореског дуга у складу са ставом 1. овог члана 
даје лице из члана 73. став 3. овог закона.” 
  

Члан 26.  
 У члану 75. став 5. мења се и гласи: 

„Обрачунски период је период од првог дана доцње до дана плаћања током којег се 
камата евидентира сваког последњег радног дана у календарском месецу.ˮ 

У ставу 9. речи: „измењено или укинуто” замењују се речима: „или измењено”. 



 9 

Додаје се став 12, који гласи: 
„Министар ближе уређује начин евидентирања камате актом којим се уређују 

садржина, поступак и начин вођења пореског рачуноводства.” 
 

Члан 27.  
 У члану 76. став 1. после речи: „плаћањеˮ речи: „пореског дуга” замењују се 
речима: „дугованог пореза”. 
 Став 2. брише се. 

 
Члан 28.  

 У члану 78. став 1. тачка 2) тачка на крају замењује се тачком и запетом. 
Додаје се тачка 3), која гласи: 
„3) увећање целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате за 5% на 

дан почетка поступка принудне наплате (у даљем тексту: увећање пореског дуга).” 
Додаје се став 2, који гласи: 
„Износ увећања пореског дуга је приход буџета Републике, осим износа увећања 

пореског дуга који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединице 
локалне самоуправе који припада буџету јединице локалне самоуправе.ˮ 
 

Члан 29.  
 У члану 79. став 1. тачка 1) реч: „противˮ брише се. 

У тачки 2) број: „74а” брише се. 
У ставу 2. број: „74а” брише се. 
У ставу 4. речи: „ни на посебну таксу из члана 83. став 1. овог закона”  замењују се 

речима: „ни на увећање пореског дуга”. 
 

Члан 30.  
 У члану 80. став 1. тачка 2) речи: „посебну таксу из члана 83. став 1. овог закона” 

замењују се речима: „износ увећања пореског дуга.” 
 

Члан 31.  
У наслову изнад члана 83. речи: „и трошкови првостепеног пореског прекршајног 

поступкаˮ бришу се. 
У члану 83. став 1. брише се. 
Досадашњи став 2. постаје став 1. 
У досадашњем ставу 3, који постаје став 2, речи: „става 2.” замењују се речима: 

„става 1.”. 
У досадашњем ставу 4, који постаје став 3, речи: „једнократне таксе и” бришу се, а 

речи: „ст. 1. и 2.” замењују се речима: „става 1.”. 
У досадашњем ставу 5, који постаје став 4, речи: „става 2.” замењују се речима: 

„става 1.”. 
Досадашњи ст. 6. и 7. бришу се.  
 

Члан 32. 
 У члану 112. став 1. после речи: „правно лицеˮ запета и речи: „односно 
предузетникˮ бришу се. 
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Члан 33.  

У члану 114а, на три места, после речи: „на повраћај,ˮ додају се речи: „порески 
кредит,ˮ, а речи: „по другом основу” бришу се. 

 
Члан 34.  

 У наслову изнад члана 114б речи: „за пореске прекршајеˮ бришу се. 
 У члану 114б став 1. мења се и гласи: 
„Прекршајни поступак за који у складу са законом захтев за покретање подноси 

Пореска управа не може се покренути ни водити ако протекне пет година од дана када је 
прекршај учињен.ˮ 

У ставу 2. реч: „пореског” брише се. 
 

Члан 35.  
У члану 114д после речи: „споредних пореских давања” додају се запета и речи: 

„односно радњом пореског обвезника предузетом у циљу остваривања права на повраћај, 
порески кредит, рефакцију и рефундацију, као и намирење доспелих обавеза путем 
прекњижавања и повраћај споредних пореских давања”. 

У ставу 2. речи: „законом одређени” бришу се. 
 

Члан 36.  
 У члану 114ж, на оба места, после речи: „повраћај,ˮ додају се речи: „порески 

кредит,ˮ, а речи: „по другом основу” бришу се. 
 

Члан 37.  
 После члана 114ж додаје се наслов изнад члана и члан 114з, који гласе: 
 

„Застој застарелости права на утврђивање и наплату пореза  
и споредних пореских давања 

 
Члан 114з 

Застарелост права Пореске управе на утврђивање и наплату пореза и споредних 
пореских давања не тече:  

1) за време од покретања управног спора до правоснажности судске одлуке; 
2) за време када је другим законом прописано да се порески поступак не може 

отпочети, односно да се започети порески поступак прекида. 
Време трајања застоја застарелости из става 1. овог члана не рачуна се у рок за 

застарелост.” 
 

                                                          Члан 38.   
Наслов изнад члана 115а и члан 115а бришу се. 

 
Члан 39.  

 У члану 122. став 2. реч: „триˮ замењује се речју: „петˮ. 
 У ставу 3. реч: „триˮ  замењује се речју: „петˮ, а после речи: „записникаˮ додају се 
речи: „у складу са закономˮ. 
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 У ставу 5. речи: „којим се порез по одбитку утврђује збирно на нивоу исплатиоца 
прихода,” бришу се, реч: „појединачну” брише се, а после речи: „утврђене неправилности” 
додају се речи: „ако је пореска пријава основ за евидентирање износа утврђеног пореза из 
члана 62. став 2. тачка 1) овог закона ”.  

Додаје се став 6, који гласи: 
„Ако порески обвезник не поднесе пореску пријаву по налогу из решења из става 5. 

овог члана, Пореска управа подноси пореску пријаву уместо пореског обвезника.” 
 

Члан 40.  
 У члану 123. после става 2. додаје се нови став 3, који гласи: 

„Поједине радње у оквиру одређених поступака теренске контроле прописаних 
овом законом обавља порески контролор.” 
 Досадашњи став 3. постаје став 4.  

 
Члан 41.  

У члану 124. став 2. речи: „порески инспектор отпочиње” замењују се речима: „као 
и контроле мењачког пословања, контроле приређивања игара на срећу и контроле 
евидентирања промета преко фискалних каса,” а после речи: „поступак теренске 
контроле” додају се речи: „отпочиње се”. 

У ставу 3. речи: „Пре почетка теренске контроле, порески” замењују се речју: 
„Порески”, а после речи: „пореском обвезнику” додају се запета и речи: „а порески 
контролор службену легитимацију или решење о овлашћењу”. 
 

Члан 42. 
 У члану 125. став 5. мења се и гласи: 

 „Изузетно од става 1. овог члана, по одобрењу суда порески инспектор има право 
да уђе и у стан пореског обвезника, ради вршења контроле.ˮ 

 
Члан 43. 

 У члану 128. став 3. реч: „триˮ замењује се речју: „петˮ. 
У ставу 4. реч: „петˮ замењује се речју: „осамˮ. 
 

Члан 44.  
У члану 129. став 1. речи: „које обвезник сам вршиˮ бришу се. 
У ставу 3. речи: „којим се порез по одбитку утврђује збирно на нивоу исплатиоца 

прихода,” бришу се, реч: „појединачну” брише се, а после речи: „утврђене неправилности” 
додају се речи: „ако је пореска пријава основ за евидентирање износа утврђеног пореза из 
члана 62. став 2. тачка 1) овог закона”.  

Додаје се став 4, који гласи: 
„Ако порески обвезник не поднесе пореску пријаву по налогу из решења из става 3. 

овог члана, Пореска управа подноси пореску пријаву уместо пореског обвезника.” 
 

Члан 45.  
У наслову испод Главе треће А, после речи: „мењачког” додају се речи: „и 

девизног”. 
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Члан 46.  
 Наслов изнад члана и члан 129д мењају се и гласе: 
 

„Контрола мењачког и девизног пословања 
 

Члан 129д 
 Пореска управа врши контролу мењачког пословања код: 

1) банака; 
2) резидената привредних субјеката који мењачке послове обављају на основу 

посебног закона којим се уређује њихова делатност;  
3) резидената – правних лица и предузетника који имају овлашћење за обављање 

мењачких послова издато од стране Пореске управе (у даљем тексту: овлашћени мењач). 
Пореска управа врши контролу девизног пословања код пореских обвезника - 

резидената и нерезидента, у складу са овим законом. 
Контрола из ст. 1. и 2. овог члана је поступак провере и утврђивања законитости и 

правилности обављања мењачких и девизних послова сходно прописима којима се уређује 
девизно пословање.  

У поступку контроле мењачког и девизног пословања Пореска управа обавља:  
1) канцеларијску контролу овлашћених мењача;  
2) теренску контролу.  
На поступак контроле мењачког и девизног пословања, мере које се предузимају у 

току и после обављене контроле, као и на поступак по правним лековима, сходно се 
примењују одредбе овог закона које се однoсе на пореску контролу.” 
 

Члан 47.  
 Наслов изнад члана и члан 129ђ мењају се и гласе: 

 
„Канцеларијска и теренска контрола мењачког пословања 

 
Члан 129ђ 

Канцеларијска контрола мењачког пословања представља контролу података које 
су овлашћени мењачи дужни да достављају Народној банци Србије или банци, а којима 
Пореска управа располаже у складу са прописима, и контролу документације коју је 
овлашћени мењач дужан да доставља Пореској управи. 

Канцеларијска контрола мењачког пословања врши се и ради провере испуњености 
услова за обављање мењачких послова, као и у поступку одузимања овлашћења за 
обављање мењачких послова. 

Овлашћени мењач учествује у поступку канцеларијске контроле у смислу члана 
121. овог закона, осим када се поступак одузимања овлашћења покреће на његов захтев. 

У току теренске контроле мењачког пословања порески инспектор може, уз 
потврду, привремено одузети ефективни страни новац, чекове, динаре, предмете, исправе 
и документацију, ако постоји основана сумња да су употребљени или били намењени или 
настали извршењем кривичног дела или прекршаја. 

Ефективни страни новац и чекове из става 4. овог члана порески инспектор дужан 
је да депонује на наменски рачун Пореске управе који се води код Народне банке Србије 
или у депо код Народне банке Србије, а динаре из става 4. овог члана на наменски рачун 
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Пореске управе који се води код министарства надлежног за послове финансија, у року од 
два радна дана од дана њиховог одузимања.ˮ 
  

Члан 48.  
 У члану 129е став 1. после речи: „налаже банци,” додају се речи: „резиденту 
привредном субјекту који мењачке послове обавља на основу посебног закона којим се 
уређује његова делатност,”. 
 

Члан 49.  
 У члану 129ж став 1. после речи: „Банка,” додају се речи: „резидент привредни 
субјект који мењачке послове обавља на основу посебног закона којим се уређује његова 
делатност,”. 

Члан 50.  
У члану 129з став 4. после речи: после речи: „банка,” додају се речи: „резидент 

привредни субјект који мењачке послове обавља на основу посебног закона којим се 
уређује његова делатност,”.  

У ставу 8. после речи: „Ако банка,” додају се речи: „резидент привредни субјект 
који мењачке послове обавља на основу посебног закона којим се уређује његова 
делатност,”. 

 
Члан 51.  

             У члану 129л став 1. речи: „сав ефективни страни новац продао банци, односно 
банкама са којима има закључен уговор, а динаре добијене продајом ефективног страног 
новца и сву готовину у динарима уплатио на свој текући рачун” замењују се речима: 
„поступио у складу са прописима који регулишу мењачко пословање”. 

Додаје се став 4, који гласи: 
„Овлашћење за обављање мењачких послова престаје да производи правно дејство 

даном којим овлашћени мењач престаје са радом у складу са прописима који уређују 
привредна друштва и поступак регистрације.” 

 
Члан 52.  

 Члан 129р мења се и гласи:  
 

„Члан 129р 
Пореска управа врши теренску контролу над приређивањем игара на срећу у складу 

са овим законом, и представља поступак провере и утврђивања законитости и 
правилности приређивања игара на срећу сходно прописима којима се уређује 
приређивање игара на срећу. 

На поступак теренске контроле приређивања игара на срећу, мере које се 
предузимају у току и после обављене контроле, као и на поступак по правним лековима, 
сходно се примењују одредбе овог закона које се однoсе на пореску контролу. 

У поступку теренске контроле, порески инспектор има овлашћење да присуствује 
отварању, обрачунавању и затварању столова и аутомата за игре на срећу, као и дневном 
обрачуну благајне, у играчницама, у просторијама са аутоматима, односно уплатно 
исплатним местима. 
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Ако у вршењу послова теренске контроле порески инспектор утврди да се 
приређивање игара на срећу врши без одобрења Пореске управе, односно супротно 
одредбама закона који регулише област игара на срећу, без одлагања ће донети решење о 
привременом затварању објекта, односно просторија у којима се врши приређивање и 
привременом одузимању опреме и предмета који су употребљени или су могли бити 
употребљени за приређивање игара на срећу. 

Порески инспектор је дужан да у року од 30 дана од дана доношења решења из 
става 4. овог члана, поднесе кривичну пријаву против лица од кога је привремено одузета 
опрема и предмети.  

Након окончања кривичног поступка Пореска управа одлучиће о привремено 
одузетој опреми и предметима. 

Ако се у поступку теренске контроле приређивача игара на срећу утврди држање и 
коришћење непријављених аутомата, столова, уплатно исплатних места које служе 
приређивању посебних игара на срећу клађења, опреме која служи за приређивање игара 
на срећу преко средстава електронске комуникакције, порески инспектор ће предузети 
мере из ст. 4 - 6. овог члана.  

Решење из ст. 4. и 6. овог члана је коначно. 
Трошкове извршења решења из ст. 4. и 6. овог члана у целости сноси порески 

обвезник.ˮ 
 

Члан 53.  
У члану 131. став 1. тачка на крају замењује се тачком и запетом и додаје тачка 5), 

која гласи: 
„5) приређује игра без претходно прибављеног мишљења министарства надлежног 

за послове финансија, а у складу са прописима који регулишу област игара на срећу.ˮ  
Додаје се став 3, који гласи:  
„Ако порески обвезник врши продају акцизних производа који нису обележени на 

прописани начин, може се изрећи заштитна мера - забране обављања делатности за правно 
лице, односно предузетника у трајању од три месеца до једне године.ˮ 
 

Члан 54. 
 У члану 134. став 4. речи: „у складу са одредбама члана 138.” замењују се речима: 
„на основу кривичне пријаве из члана 137. став 1.”. 
 У ставу 7. речи: „у складу са одредбама члана 138.” замењују се речима: „на основу 
кривичне пријаве из члана 137. став 1.”. 

У ставу 8. после речи: „порески обвезникˮ до дају се р ечи: „о д којег су ствар и 
одузетеˮ. 

 
Члан 55. 

Наслов изнад члана и члан 134а мењају се и гласе: 
 

„Обележавање непокретности у току принудне наплате  
и када је изречена мера забране вршења делатности 
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Члан 134а 

 Непокретности обвезника који су предмет принудне наплате, односно објекти у 
којима је забрањено обављање делатности у складу са чланом 131. овог закона видно се 
означавају ознаком Пореске управе. 

Начин означавања, садржину и изглед ознаке из става 1. овог члана, ближе уређује 
министар.” 

 
Члан 56. 

У члану 135. став 3. реч: „предкривичном” замењује се речју: „предистражном”. 
У ставу 4. реч: „принудно” замењује се речју: „привремено”, а реч: „одлуке” 

замењује се речју: „наредбе”. 
 

Члан 57. 
Наслов изнад члана и члан 138. бришу се. 

  
Члан 58. 

 У члану 139. ст. 2. и 3. бришу се. 
 Досадашњи став 4. постаје став 2.  

 
Члан 59. 

 У члану 159. после речи: „обвезницима пореза на имовину,ˮ  речи: „као иˮ бришу 
се, а после речи: „утврђивање пореза на имовину” додају се запета и речи: „као и податке 
о наплати тог пореза, а по захтеву Пореске управе и податке о утврђивању и наплати 
осталих изворних прихода јединице локалне самоуправе”. 
 Додаје се став 2, који гласи: 
 „Начин и поступак достављања података из става 1. овог члана ближе уређује 
директор Пореске управе.ˮ 

 
Члан 60. 

 У члану 159а став 1. речи: „код исплатиоца прихода - резидента,” бришу се. 
 У ставу 2. речи: „код иностраног исплатиоца прихода,” бришу се. 
 У ставу 4. речи: „Потврде из ст. 1. и 2.” замењују се речима: „Потврду из става 2.”. 

 
Члан 61. 

 У члану 160. став 1. тачка 5а) брише се. 
 Тачка 6) мења се и гласи: 

„6) издаје прекршајне налоге, односно надлежном прекршајном суду подноси 
захтеве за покретање прекршајног поступка за пореске прекршаје, прекршаје прописане 
законом који уређује фискалне касе, прекршаје из области мењачког пословања и других 
послова сходно закону којим је уређено девизно пословање, као и прекршаје из области 
игара на срећу;”. 

 
Члан 62. 

 У наслову изнад члана 165. реч: „порескопрекршајном” замењује се речју: 
„прекршајном”. 
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 У члану 165. став 2. мења се и гласи: 
„Пореска управа издаје прекршајне налоге сходном применом закона којим се 

уређују прекршаји.” 
 

Члан 63. 
 У члану 173а став 1. речи: „од 500.000 до 3.000.000” замењују се речима: „од 
750.000 до 1.500.000”, а речи: „од три месеца до три године” замењују се речима: „од шест 
месеци до пет година”. 
 У ставу 2. речи: „преко 3.000.000 до 10.000.000” замењују се речима: „већи од 
1.500.000 а мањи од 7.500.000”, а речи: „од шест месеци до пет година” замењују се 
речима: „од једне до осам година”. 
 У ставу 3 .  р ечи: „од 10.000.000” замењују се речима: „од 7.500.000”, а речи: „од 
једне” замењују се речима: „од две”. 

 
Члан 64. 

 Члан 176а мења се и гласи: 
„Ко складишти, односно смешта добра или дозволи складиштење, односно 

смештање добара за која не поседује прописану документацију о пореклу, казниће се 
затвором од три месеца до три године и новчаном казном. 

За кривично дело из става 1. овог члана одговорном лицу у правном лицу и 
предузетнику изриче се и мера безбедности забране вршења позива, делатности или 
дужности у трајању од једне до пет година. 

Роба из става 1. овог члана одузеће се.ˮ 
 

Члан 65. 
 Члан 176б мења се и гласи: 

„Порески прекршаји су прекршаји одредби прописаних пореским законима (у 
даљем тексту: општи порески прекршаји правних лица и предузетника) и прекршаји 
одредби прописаних искључиво овим законом (у даљем тексту: посебни порески 
прекршаји). 
 За утврђивање прекршајне одговорности у складу са овим законом, правним лицем 
сматра се и лице из члана 27. став 2. тачка 2) овог закона, а предузетником и физичко лице 
које је обвезник пореза на додату вредност.ˮ  

 
Члан 66. 

 Наднаслов, наслов изнад члана и члан 177. мењају се и гласе: 
 

„1) Општи порески прекршаји правних лица и предузетника 
 

Неподношење и неблаговремено подношење пореске пријаве,  
необрачунавање, неплаћање и неблаговремено плаћање пореза 
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Члан 177. 
Порески обвезник - правно лице или предузетник који не поднесе пореску пријаву, 

не обрачуна и не плати порез, казниће се за прекршај новчаном казном у висини од 30% 
до 100% износа дугованог пореза утврђеног у поступку пореске контроле, а не мање од 
500.000 динара за правно лице, односно 100.000 динара за предузетника. 

Порески обвезник - правно лице или предузетник који не поднесе пореску пријаву, 
а обрачуна али не плати порез казниће се за прекршај новчаном казном у висини од 20% 
до 75% износа дугованог пореза утврђеног у пореској контроли, а не мање од 400.000 
динара за правно лице, односно 80.000 динара за предузетника. 

Порески обвезник - правно лице или предузетник који поднесе пореску пријаву, 
али не плати порез казниће се за прекршај новчаном казном у висини од 10% до 50% 
износа дугованог пореза утврђеног у пореској контроли, а не мање од 250.000 динара за 
правно лице, односно 50.000 динара за предузетника. 

Порески обвезник - правно лице који не поднесе пореску пријаву, али плати порез у 
законом прописаном року, казниће се за прекршај новчаном казном у висини од 100.000 
до 2.000.000 динара, а предузетник новчаном казном у висини од 50.000 до 500.000 
динара. 

Порески обвезник - правно лице или предузетник који не поднесе пореску пријаву 
у случајевима када је законом прописано да се не спроводи самоопорезивање, или по 
налогу контроле, казниће се за прекршај новчаном казном из става 1. овог члана. 

За прекршаје из ст. 1. до 5. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара. 

Порески обвезник - правно лице који неблаговремено поднесе пореску пријаву и не 
плати порез у законом прописаном року, казниће се за прекршај новчаном казном у 
износу од 150.000 динара.  

Порески обвезник - правно лице који неблаговремено поднесе пореску пријаву, а 
плати порез у законом прописаном року, казниће се за прекршај новчаном казном у 
износу од 100.000 динара.  

Порески обвезник - правно лице који благовремено поднесе пореску пријаву, а не 
плати порез у законом прописаном року, казниће се за прекршај новчаном казном у 
износу од 100.000 динара.  

За прекршај из става 7. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у 
износу од 75.000 динара. 

За прекршај из ст. 8. и 9. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у 
износу од 50.000 динара. 

Порески обвезник – правно лице или предузетник који не изврши уплату пореза 
утврђеног решењем Пореске управе казниће се новчаном казном из става 1. овог члана. 

Порески обвезник – правно лице који по истеку прописаног рока изврши уплату 
пореза утврђеног решењем Пореске управе казниће се новчаном казном у износу од 
100.000 динара. 
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За прекршај из става 13. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у 
износу од 50.000 динара. 

Порески обвезник - правно лице или предузетник који Пореској управи не поднесе 
информативну пореску пријаву казниће се за прекршај новчаном казном у висини од 3% 
укупног прихода оствареног за претходну пословну годину, а ако у њој не наведе потпуне 
податке новчаном казном у висини од 100.000 до 2.000.000 динара.ˮ 
 

Члан 67. 
 Наслов изнад члана и члан 178. мењају се и гласе: 
 

„Пријављивање мањих износа пореза  
и давање нетачних података у пореској пријави 

 
Члан 178. 

Ако је износ пореза утврђен у пореској пријави мањи од износа који је требало 
утврдити у складу са законом, порески обвезник - правно лице или предузетник казниће се 
за прекршај новчаном казном у висини од 30% разлике ова два износа. 

Порески обвезник - правно лице или предузетник који у пореској пријави да 
нетачне податке што је за последицу имало или могло да има утврђивање мањег износа 
пореза, казниће се за прекршај новчаном казном у висини од 30% разлике износа пореза 
који је утврђен или требао да буде утврђен у складу са законом и износа пореза који је 
утврђен или требао да буде утврђен према подацима из пореске пријаве. 

За прекршај из ст. 1. и 2. овог члана, казниће се правно лице новчаном казном 
најмање у износу од 200.000 динара, а предузетник најмање у износу од 100.000 динара. 

За прекршај из ст. 1. и 2. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара. 

Ако разлика из ст. 1. и 2. овог члана износи до 5% износа који је утврђен или је 
требало да буде утврђен, порески обвезник - правно лице казниће се новчаном казном у 
висини од 100.000 динара, а порески обвезник – предузетник новчаном казном у висини 
од 50.000 динара.ˮ 

 
Члан 68. 

 Наслов изнад члана и члан 178а мењају се и гласе: 
 

„Недостављање документације уз пореску пријаву,  
евиденционих пријава и захтева, обавештења,  

докумената и других података 
 

Члан 178а 
Порески обвезник – правно лице казниће се за прекршај новчаном казном у износу 

од 100.000 до 2.000.000 динара ако Пореској управи: 
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1) уз пореску пријаву не достави прописану документацију, или 
2) не поднесе евиденциону пријаву, односно захтев за брисање из евиденције, или 
3) не достави обавештење, документ или друге податке прописане пореским 

законом. 
 За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у 
износу од 50.000 до 500.000 динара. 

Порески обвезник – правно лице који по истеку прописаног рока достави 
документа, односно податке из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у износу 
од 100.000 динара. 

За прекршај из става 3. овог чана казниће се предузетник новчаном казном у износу 
од 50.000 динара. 
 За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном у износу од 10.000 до 100.000 динара, а за прекршај из става 3. овог 
члана новчаном казном у износу од 10.000 динара.ˮ 

 
Члан 69. 

 Наслов изнад члана и члан 178б мењају се и гласе: 
 

„Поступање супротно правилима пословања  
прописаних пореским законом 

 
Члан 178б 

Порески обвезник – правно лице који не води, односно не чува евиденције, односно 
пословне књиге, не врши попис, односно плаћања преко текућег рачуна, не закључи 
уговор, односно не достави документацију, податке или обавештења трећим лицима, 
прописаним пореским законом казниће се за прекршај новчаном казном у износу од 
100.000 до 2.000.000 динара. 
 За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у 
износу од 50.000 до 500.000 динара. 
 Изузетно од ст.1 и 2. овог члана порески обвезник који не изврши попис акцизног 
производа у складу са пореским законом казниће се за прекршај новчаном казном у 
висини троструке вредности укупног промета тог акцизног производа који је остварио у 
претходних шест месеци.  

Порески обвезник – правно лице који не пријави, не објави или не истакне 
малопродајне цене у складу са пореским законом, односно који продаје производе по 
ценама супротно пореском закону казниће се за прекршај новчаном казном у износу од 
100.000 до 2.000.000 динара. 
 Порески обвезник – правно лице који искаже порез у рачуну супротно пореском 
закону казниће се за прекршај новчаном казном у износу од 100.000 до 2.000.000 динара. 
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 За прекршај из ст. 4. и 5. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у 
износу од 50.000 до 500.000 динара. 
 За прекршај из ст. 1, 3, 4.и 5. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном у износу од 10.000 до 100.000 динара.ˮ 
 

Члан 70. 
 Наслов изнад члана 179. мења се и гласи: 

 
„2) Посебни порески прекршајиˮ 

 
У члану 179. став 1. број: „1.000.000ˮ замењује се бројем: „2.000.000ˮ. 

 Тачка 2в) брише се. 
Тачка 3а) мења се и гласи: 

 „3а) лицу за које је платио порез по одбитку не изда потврду која садржи податке о 
плаћеном порезу по одбитку најкасније до 31. јануара године која следи години у којој је 
плаћен порез по одбитку (члан 41. став 11);”. 
 У ставу 2. број: „50.000ˮ замењује се бројем: „100.000ˮ. 
 У ставу 3. број: „400.000ˮ замењује се бројем: „500.000ˮ. 
 У ставу 4. број: „500.000ˮ замењује се бројем: „1.000.000ˮ. 
 У ставу 5. речи: „5.000 до 30.000ˮ замењују се речима: „10.000 до 50.000ˮ.  
 У ставу 6. број: „200.000ˮ замењује се бројем: „250.000ˮ. 
 У ставу 7. број: „300.000ˮ замењује се бројем: „500.000ˮ. 
 У ставу 8. речи: „5.000 до 10.000ˮ замењују се речима: „10.000 до 20.000ˮ. 
 У ставу 9. речи: „12.500 до 100.000ˮ замењују се речима: „15.000 до 150.000ˮ. 
 Став 10 мења се и гласи:  

Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај орган, 
организација или друго лице надлежно за упис у прописани регистар лица која обављају 
одређену делатност ако изврши брисање лица без доказа о престанку пореских обавеза, 
односно брисању из евиденције прописане пореским законом који издаје надлежни 
порески орган, осим за лица из члана 29. став 8. овог закона (члан 29. став 7).ˮ 

После става 10. додаје се нови став 11, који гласи: 
„Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај Агенција 

за привредне регистре ако изврши брисање привредног субјекта из прописаног регистра, 
региструје статусне промене, односно врши промене података који се односе на оснивача, 
односно члана, назив, седиште, улог и облик организовањау периоду од добијања 
обавештења Пореске управе да ће се код привредног субјекта вршити пореска контрола до 
добијања обавештења да је пореска контрола завршена (члан 29. став 10).ˮ 

У досадашњем ставу 11, који постаје став 12, број: „1.000.000ˮ замењује се бројем: 
„2.000.000ˮ. 

Додаје се став 13, који гласи: 
„Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај банка 

која Пореској управи не достави у електронском облику податке о извршеним платним 
налозима за исплату, односно налозима за пренос по исплатиоцима прихода и шифрама 
плаћања до 5-ог у месецу за претходни месец, однодно уплаћеним новчаним средствима 
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на девизне рачуне физичких лица, у року од 30 дана од дана уплате или о уплатама на 
рачун обвезника пореза на доходак грађана по основу прихода од самосталних делатности 
у календарском месецу, у року од 15 дана по истеку календарског месеца (члан 30б став 
1).ˮ 

У досадашњем ставу 12, који постаје став 14, број: „1.000.000ˮ замењује се бројем: 
„2.000.000ˮ. 
 

Члан 71. 
 У члану 180. став 1. речи: „5.000 до 100.000ˮ замењују се речима: „15.000 до 
150.000ˮ. 
 Тачка 2) брише се. 
 Додаје се став 2, који гласи: 

„Порески обвезник из става 1. овог члана који не изврши уплату пореза утврђеног у 
пореској пријави, односно решењем Пореске управе казниће се новчаном казном у износу 
од 50% утврђеног пореза, а не мање од 50.000 динара (члан 25. тачка 6).ˮ 

 
Члан 72. 

 У члану 181. став 1. број: „5.000ˮ замењује се бројем: „10.000ˮ. 
После тачке 1) додаје се тачка 1а), која гласи: 

 „1а) органу који води евиденције о месту пребивалишта, односно боравишта 
физичког лица, ако Пореској управи у предвиђеном року не достави прописане податке 
(члан 29. став 3);”. 
 Тачка 2) мења се и гласи: 
 „2) органу који води евиденције о рођењу или смрти физичког лица, у прописаном 
року не обавести Пореску управу о подацима везаним за рођење или смрт, односно 
проглашење несталог лица за умрло (члан 29. став 4);”. 

У тачки 2а) речи: „став 14” замењују се речима: „ст. 8. и 14”. 
Тачка 2г) мења се и гласи: 
„2г) органу, организацији или другом лицу надлежном за упис у прописани 

регистар лица која обављају одређену делатност, ако изврши брисање лица без доказа о 
престанку пореских обавеза, односно брисању из евиденције прописане пореским законом 
који издаје надлежни порески орган, осим за лица из члана 29. став 8. овог закона (члан 
29. став 7);ˮ. 

После тачке 2г) додају се тач. 2д) и 2ђ), које гласе: 
„2д) суду, односно у другом лицу са јавним овлашћењем за оверу потписа 

уговарача на уговору ако, у складу са пореским законом, не достави Пореској управи, 
односно надлежном органу јединице локалне самоуправе документ о преносу права (члан 
29. став 9); 

2ђ) Агенцији за привредне регистре ако изврши брисање привредног субјекта из 
прописаног регистра, региструје статусне промене, односно врши промене података који 
се односе на оснивача, односно члана, назив, седиште, улог и облик организовањау 
периоду од добијања обавештења Пореске управе да ће се код привредног субјекта 
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вршити пореска контрола до добијања обавештења да је пореска контрола завршена (члан 
29. став 10);ˮ. 

 После тачке 3а) додаје тачка 3б), која гласи: 
 „3 б) банци које Пореској управи не достави у електронском облику податке о 
извршеним платним налозима за исплату, односно налозима за пренос по исплатиоцима 
прихода и шифрама плаћања до 5-ог у месецу за претходни месец, односно о уплаћеним 
новчаним средствима на девизне рачуне физичких лица, у року од 30 дана од дана уплате 
или о уплатама на рачун обвезника пореза на доходак грађана по основу прихода од 
самосталних делатности у календарском месецу, у року од 15 дана по истеку календарског 
месеца (члан 30б);”. 
 У тачки 11а) после речи: „у електронском обликуˮ додају се запета и речи: „на 
прописани начинˮ , а после речи: „утврђивање пореза на имовину” додају се речи: „и 
податке о наплати тог пореза, а по захтеву Пореске управе и податке о утврђивању и 
наплати осталих изворних прихода јединице локалне самоуправе”. 
 После тачке 11а) додаје тачка 11б), која гласи: 

„11б) државном органу и организацији, ако на захтев органа јединице локалне 
самоуправе, у року од 30 дана од дана пријема захтева, не достави податке којима 
располаже вршећи послове из своје надлежности, а који су од значаја за утврђивање 
изворних прихода јединице локалне самоуправе, односно које за те податке јединици 
локалне самоуправе наплати таксу или други трошак (члан 159б);”. 

 
Члан 73. 

 У члану 181а став 1. тачка 4) речи: „став 4.” замењују се речима: „став 3”. 
 У ставу 2. број: „10.000ˮ замењује се бројем: „50.000ˮ. 
 У ставу 3. број: „5.000ˮ замењује се бројем: „15.000ˮ. 

 
Члан 74. 

 У члану 181б став 1. мења се и гласи: 
„Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај Државна 

лутрија Србије, односно правно лице, које се не одазове на позив Пореске управе, 
непосредно или преко пуномоћника, за учествовање у поступку канцеларијске контроле, 
односно не пружи потребна објашњења и документацију у року који одреди Пореска 
управа (члан 129о).ˮ 

У ставу 2. број: „5.000ˮ замењује се бројем: „15.000ˮ. 
 

Члан 75. 
 У члану 182б став 1. речи: „(самоопорезивање), који се сматрају пореским 
прекршајем из члана 177, члана 179. став 1. тач. 2б) и 3) и став 3. у вези са ставом 1. тачка 
3) тог члана, као и члана 180. тач. 5) и 6) овог закона, неће се подносити захтев за 
покретање прекршајног поступка, односно покретати и водити прекршајни поступак, нити 
ће му се изрећи казна за прекршајˮ замењују се речима: „који се сматрају пореским 
прекршајем из члана 177, члана 179. став 1. тач. 2б) и 3) и став 3. у вези са ставом 1. тачка 
3) тог члана, као и члана 180. тач. 5) и 6) овог закона, неће се подносити захтев за 
покретање прекршајног поступка,ˮ. 
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 У ставу 2. речи: „односно покретати и водити прекршајни поступак, нити ће му се 
изрећи казна за прекршај” бришу се. 
 

Члан 76. 
Контролу умањења нето прихода запослених у јавном сектору у складу са законом 

којим се уређује умањење нето прихода у јавном сектору, Пореска управа врши за 
приходе исплаћене до дана престанка важења тог закона. 
 

Члан 77. 
Орган који води евиденције о месту пребивалишта, односно боравишта физичког 

лица, дужан је да у ро ку о д пет дана о д дана ступања на снагу овог закона, Пореској 
управи достави податке из члана 12. став. 1. овог закона, са стањем на дан ступања на 
снагу овог закона. 

 
Члан 78. 

До почетка подношења пореских пријава у електронском облику у складу са 
чланом 15. став 2. овог закона, велики порески обвезници подносе пореске пријаве у 
електронском облику у складу са чланом 38. став 8. Закона о пореском поступку и 
пореској администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02-исправка, 23/03-
исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-др. закон, 62/06-др. закон, 61/07, 20/09, 72/09-др. закон, 
53/10, 101/11, 2/12-исправка, 93/12, 47/13 и 108/13). 

Одредбе члана 15. став 3, члана 39. ст. 3. и 4. и члана 44. ст. 2. и 3. овог закона 
примењиваће се почев од дана подношења пореске пријаве у електронском облику складу 
са чланом 15. став 2. овог закона. 
 

Члан 79. 
 За исплате прихода извршене у 2014. години порески обвезник, односно порески 
платац дужан је да Пореској управи у електронском облику поднесе појединачну пореску 
пријаву прописану чланом 41. Закона о пореском поступку и пореској администрацији 
(„Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02-исправка, 23/03-исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 
85/05-др. закон, 62/06-др. закон, 61/07, 20/09, 72/09-др. закон, 53/10, 101/11, 2/12-исправка 
и 93/12), најкасније закључно са 31. јануаром 2015. године.  
 

Члан 80. 
 По захтевима за одлагање плаћања пореског дуга по којима не буде правоснажно 
одлучено до дана ступања на снагу овог закона, надлежни орган одлучиће у складу са 
Законом о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС”, бр. 
80/02, 84/02-исправка, 23/03-исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-др. закон, 62/06-др. закон, 
61/07, 20/09, 72/09-др. закон, 53/10, 101/11, 2/12-исправка, 93/12, 47/13 и 108/13), осим 
одредби о висини каматне стопе. 
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 Порески обвезници који су до дана ступања на снагу овог закона стекли право на 
одлагање плаћања пореског дуга по одредбама Закона о пореском поступку и пореској 
администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02-исправка, 23/03-исправка, 
70/03, 55/04, 61/05, 85/05-др. закон, 62/06-др. закон, 61/07, 20/09, 72/09-др. закон, 53/10, 
101/11, 2/12-исправка, 93/12, 47/13 и 108/13), то право остварују у складу са тим законом.  
 

Члан 81. 
 По захтевима за плаћање пореза путем прекњижавања по којима не буде 
правоснажно одлучено до дана ступања на снагу овог закона, надлежни орган одлучиће у 
складу са овим законом. 

 
Члан 82. 

 Прекршајни поступци започети до дана почетка примене Закона о прекршајима 
(„Службени гласник РСˮ, број 65/13) окончаће се по одредбама Закона о пореском 
поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02-исправка, 
23/03-исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-др. закон, 62/06-др. закон, 61/07, 20/09, 72/09-др. 
закон, 53/10, 101/11, 2/12-исправка, 93/12, 47/13 и 108/13). 
 

Члан 83. 
Распоред уплаћеног износа по основу доспелих пореза и споредних пореских 

давања закључно са 31. децембром 2014. године, извршиће се применом одредбе члана 70. 
став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС”, 
бр. 80/02, 84/02-исправка, 23/03-исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-др. закон, 62/06-др. 
закон, 61/07, 20/09, 72/09-др. закон, 53/10, 101/11, 2/12-исправка, 93/12, 47/13 и 108/13). 

 
Члан 84. 

 Акта из члана 12. став 4, члана 14. став 13, члана 19. став 7. и члана 55. став 2. овог 
закона донеће се у року од месец дана од дана ступања на снагу овог закона. 
 Акта из члана 12. став 9, члана 13. став 2. и члана 59. став 2. овог закона донеће се у 
року од три месеца дана од дана ступања на снагу овог закона. 

Акт из члана 26. став 3. овог закона донеће се закључно са 30. новембром 2014. 
године. 

Члан 85. 
 Одредбе члана 13. став 1. овог закона примењиваће се по истеку 30-ог дана од дана 
ступања на снагу акта из члана 13. став 2. овог закона. 
 Одредба члана 14. став 11. овог закона примењиваће се по истеку три месеца од 
дана ступања на снагу овог закона. 
  

Члан 86. 
 Даном почетка примене овог закона престају да важе:  
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1)  чл. 60. и 60а Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 
84/04 , 86/04 - исправка, 61/05 , 61/07, 93/12 и 108/13); 

2) чл. 41, 41а, 42, 43, 44. и 45. Закона о акцизама („Службени гласник РС”, бр. 
22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - др. закон, 61/07, 5/09, 
31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 6/02 - усклађ. дин. изн., 43/12 - одлука, 76/12 - одлука, 93/12, 
119/12, 8/13 - усклађ. дин. изн. и 47/13); 

3) члан 44. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС”, бр. 80/02, 80/02 
- др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 - одлука УС и 47/13); 

4) чл. 112. и 113. Закона о порезу на добит правних лица („Службени гласник РС”, 
бр. 25/01, 80/02 - др. закон, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13); 

5) чл. 166, 167. и 168. Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”,  
бр. 24/01, 80/02, 80/02-др. закон, 135/04, 62/06, 65/06-исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 
91/11-ус, 93/12, 114/12-ус, 47/13, 48/13-исправка, 108/13 и 57/14); 

6) чл. 72, 72а, 72б, 73, 74. и 74а Закона о доприносима за обавезно социјално 
осигурање („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 
108/13 и 57/14); 

7) члан 28. Закона о  порезима на употребу, држање и ношење добара („Службени 
гласник РС”, бр. 26/01, 80/02, 43/04, 132/04 - др. пропис, 112/05 - др. пропис, 114/06 - др. 
пропис, 118/07 - др. пропис, 114/08 - др. пропис, 31/09, 106/09 - др. пропис, 95/10 - др. 
пропис, 101/10, 24/11, 100/11 - др. пропис, 120/12 - др. пропис и 113/13 - др. пропис); 

8) члан 12. Закона о порезу на премије неживотних осигурања („Службени гласник 
РС”, број 135/04). 
 

Члан 87. 
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”. 
 
 



 
 

VIII.  ОДРЕДБЕ ЗАКОНА   
КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ, ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ 

 
Члан 2. 

Овај закон примењује се на све јавне приходе које наплаћује Пореска управа, 
ако другим пореским законом није друкчије уређено (у даљем тексту: порез). 

ОВАЈ ЗАКОН ПРИМЕЊУЈЕ СЕ И НА КАМАТЕ ПО ОСНОВУ ДОСПЕЛОГ, А 
НЕПЛАЋЕНОГ ПОРЕЗА, И ТРОШКОВЕ ПОСТУПКА ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ 
ПОРЕЗА (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: СПОРЕДНА ПОРЕСКА ДАВАЊА). 

Овај закон примењује се и на новчане казне, камате по основу доспелог, а 
неплаћеног пореза, трошкове поступка принудне наплате пореза и трошкове 
првостепеног пореског прекршајног поступка за који је надлежна Пореска управа (у 
даљем тексту: споредна пореска давања). 

 
Члан 2а 

Овај закон примењује се и на изворне јавне приходе јединица локалне 
самоуправе које те јединице утврђују, наплаћују и контролишу у јавноправном односу, 
као и на споредна пореска давања по тим основама. 

Код утврђивања, наплате и контроле јавних прихода и споредних пореских 
давања из става 1. овог члана, покретања, вођења и изрицања казни у првостепеном 
прекршајном поступку у вези са јавним приходима из става 1. овог члана,

1) идентификацију и регистрацију пореских обвезника; 

 ИЗДАВАЊА 
ПРЕКРШАЈНОГ НАЛОГА, као и код подношења захтева за покретање прекршајног 
поступка за пореске прекршаје НАДЛЕЖНОМ ПРЕКРШАЈНОМ СУДУ, надлежни 
орган јединице локалне самоуправе има права и обавезе које по овом закону има 
Пореска управа, осим права и обавеза које се односе на: 

2) процену пореске основице методом парификације и методом унакрсне 
процене; 

3) откривање пореских кривичних дела; 
4) одлучивање по правним лековима уложеним против пореских управних аката 

које донесу организационе јединице Пореске управе, односно против пореских 
управних аката које од 1. јануара 2013. године донесу јединице локалних самоуправа у 
пореском поступку за изворне јавне приходе из става 1. овог члана; 

4а) (брисана); 
5) (брисана);  
6) остала права и обавезе Пореске управе садржане у одредбама члана 160. тач. 

1а), 7б), 9), 11б), 12) и 13а)-13д), чл. 161, 164. и 167-171. овог закона. 
 

Члан 7. 
Службеном тајном у пореском поступку (у даљем тексту: службена тајна), у 

смислу овог закона, сматрају се и чувају као службена тајна: 
1) сваки документ, информација, податак или друга чињеница о пореском 

о бвезнику до  ко јих  су службена лица и сва друга лица ко ја учествују у пореском 
поступку дошла у пореском, порескопрекршајном

2) подаци о техничким проналасцима или патентима, као и сви други подаци о 
технолошким поступцима које примењује порески обвезник, до којих су службена 
лица и сва друга лица која учествују у пореском поступку дошла у пореском, 

 ПРЕКРШАЈНОМ, 
ПРЕДИСТРАЖНОМ или судском поступку; 

порескопрекршајном ПРЕКРШАЈНОМ, ПРЕДИСТРАЖНОМ или судском поступку. 
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Повреда службене тајне угрожава интерес пореских обвезника и јавни интерес 
Републике, који претежу над интересом за приступ информацијама од јавног значаја 
које представљају службену тајну, а због чијег би одавања могле наступити тешке 
правне или друге последице по интересе заштићене овим законом. 

Службену тајну дужна су да чувају сва службена лица и друга лица која 
учествују у пореском, порескопрекршајном

Обавеза чувања службене тајне односи се и на лица из става 1. овог члана када 
им престане радни однос, односно својство у којем су дошли до сазнања о 
документима, чињеницама, односно подацима из става 1. овог члана. 

 ПРЕКРШАЈНОМ, ПРЕДИСТРАЖНОМ и 
судском поступку. 

Обавеза чувања службене тајне је повређена ако се документи, чињенице, 
односно подаци из става 1. овог члана неовлашћено користе или објаве. 

Обавеза чувања службене тајне није повређена: 
1) радњом са којом се порески обвезник писмено сагласи; 
2) ако се одређени документ, чињеница, односно податак не могу повезати са 

одређеним пореским обвезником; 
3) ако се одређени документ, чињеница, односно податак износе током 

пореског, порескопрекршајног

4) ако се ради о пореском идентификационом броју (у даљем тексту: ПИБ) 
пореског обвезника; 

 ПРЕКРШАЈНОГ, ПРЕДИСТРАЖНОГ или судског 
поступка; 

5) ако се одређени документ, чињеница, односно податак користе од стране 
надлежног органа у поступку откривања кривичних дела или прекршаја; 

6) ако се одређени документ, чињеница, односно податак, у складу са одредбама 
члана 157. овог закона, достављају овлашћеном лицу пореског органа стране државе у 
поступку размене информација и пружања правне помоћи; 

7) ако се пореском јемцу омогући увид у податке о пореском обвезнику, битне 
за регулисање обавеза које проистичу из његовог односа према пореском обвезнику; 

8) ако су одређени документ, чињеница, односно податак у вези са постојањем 
пореског дуга. 

Пореска управа мора квартално, са пресеком стања на последњи дан у 
последњем месецу квартала, да на интернет страни Пореске управе објави обавештење 
о износу пореског дуга свих пореских обвезника, чиме обавеза чувања службене тајне 
није повређена

ПОРЕСКА УПРАВА КВАРТАЛНО, СА ПРЕСЕКОМ СТАЊА НА ПОСЛЕДЊИ 
ДАН У ПОСЛЕДЊЕМ МЕСЕЦУ КВАРТАЛА, ОБЈАВЉУЈЕ НА СВОЈОЈ ИНТЕРНЕТ 
СТРАНИ СПИСАК ПОРЕСКИХ ДУЖНИКА, И ТО 500 ПРАВНИХ ЛИЦА И 500 
ПРЕДУЗЕТНИКА СА НАЈВЕЋИМ ПОРЕСКИМ ДУГОМ, ЧИМЕ ОБАВЕЗА ЧУВАЊА 
СЛУЖБЕНЕ ТАЈНЕ НИЈЕ ПОВРЕЂЕНА. 

. 

 
Члан 10. 

Порескоправни однос је однос јавног права који обухвата права и обавезе у 
пореском поступку Пореске управе с једне и физичког, односно правног лица, с друге 
стране, којим се уређује: 

1) обавеза плаћања пореза, обавеза обезбеђења пореске обавезе и обавеза 
плаћања споредних пореских давања од стране физичког, односно правног лица и 
право Пореске управе да захтева испуњење ових обавеза; 

2) обавеза физичког, односно правног лица да, у складу са законом, утврди 
порез, односно, по одбитку, наплати порез у име пореског обвезника, води прописано 
рачуноводство, подноси пореске пријаве, доставља Пореској управи тражену 
документацију и податке, не обавља плаћања на начин друкчији од прописаног, 



3 
 

дозволи преглед свог пословања службеном лицу Пореске управе и друге законом 
утврђене обавезе чињења, нечињења или трпљења, у циљу благовременог и правилног 
плаћања пореза, као и право Пореске управе да захтева испуњење ових обавеза. 

У порескоправном односу из става 1. овог члана, физичко, односно правно лице 
има право: 

1) на повраћај више или погрешно наплаћеног

2) на пореску рефакцију, односно на рефундацију пореза у складу са пореским 
законом; 

 ПЛАЋЕНОГ пореза, односно 
споредних пореских давања, као и на повраћај пореза када је то другим пореским 
законом предвиђено; 

3) да користи порески кредит у односу на пореску обавезу, односно обавезу по 
основу споредних пореских давања; 

4) да користи више или погрешно уплаћени

Ако се лице из става 2. овог члана определи за повраћај више или погрешно 

 ПЛАЋЕНИ порез односно споредна 
пореска давања за намирење доспелих обавеза по другом основу, путем 
прекњижавања. 

наплаћеног

Порески кредит је износ за који се умањује пореска обавеза. 

 ПЛАЋЕНОГ пореза, односно споредних пореских давања, као и за 
рефакцију, односно рефундацију пореза, односно за намирење доспелих обавеза по 
другом основу путем прекњижавања пореза, Пореска управа има обавезу да по захтеву 
донесе решење без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, 
ако пореским законом није друкчије уређено. 

Друга права физичког, односно правног лица и обавезе Пореске управе из 
порескоправног односа уређени су овим законом. 

АКО ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК ПРЕДАЈЕ ДОКУМЕНТ НА ЈЕЗИКУ И ПИСМУ 
КОЈИ КОД ПОРЕСКОГ ОРГАНА НИСУ У СЛУЖБЕНОЈ УПОТРЕБИ У СКЛАДУ СА 
ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ СЛУЖБЕНА УПОТРЕБА ЈЕЗИКА И ПИСАМА, 
ПОРЕСКИ ОРГАН ЋЕ ОДРЕДИТИ РОК У КОЈЕМ ЋЕ ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК 
ДОСТАВИТИ ОВЕРЕНИ ПРЕВОД НА СРПСКИ ЈЕЗИК.  

АКО ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК У ОСТАВЉЕНОМ РОКУ НЕ ДОСТАВИ 
ОВЕРЕНИ ПРЕВОД ИЗ СТАВА 6. ОВОГ ЧЛАНА, СМАТРА СЕ ДА ДОКУМЕНТ 
НИЈЕ НИ ПОДНЕТ. 

 
Члан 11. 

ПОРЕСКА УПРАВА У ОКВИРУ ПОСЛОВА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ, ВОДИ 
ПРВОСТЕПЕНИ И ДРУГОСТЕПЕНИ ПОРЕСКИ ПОСТУПАК, ЈЕДИНСТВЕНИ 

Пореска управа у оквиру послова државне управе, води првостепени и 
другостепени порески поступак, јединствени регистар пореских обвезника и пореско 
рачуноводство, процењује тржишну вредност непокретности у складу са законом, 
контролише да ли је нето приход запослених у јавном сектору умањен у складу са 
законом којим се уређује умањење нето прихода у јавном сектору, подноси захтев за 
покретање прекршајног поступка уколико утврди да није извршено умањење нето 
прихода, односно да није плаћена разлика за уплату нето прихода, открива пореска 
кривична дела и прекршаје и њихове извршиоце, покреће, води и изриче казне у 
првостепеном прекршајном поступку за јавне приходе које наплаћује Пореска управа, а 
који нису у искључивој надлежности прекршајног суда, покреће, води и изриче казне 
за прекршаје из области мењачког пословања и других послова сходно закону којим је 
уређено девизно пословање, као и за прекршаје из области игара на срећу (у даљем 
тексту: порески прекршајни поступак), подноси захтеве за покретање пореског 
прекршајног поступка, који су у искључивој надлежности прекршајног суда и обавља 
друге послове одређене овим законом. 
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РЕГИСТАР ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА И ПОРЕСКО РАЧУНОВОДСТВО, 
ПРОЦЕЊУЈЕ ТРЖИШНУ ВРЕДНОСТ НЕПОКРЕТНОСТИ У СКЛАДУ СА 
ЗАКОНОМ, ОТКРИВА ПОРЕСКА КРИВИЧНА ДЕЛА И ПРЕКРШАЈЕ И ЊИХОВЕ 
ИЗВРШИОЦЕ, НАДЛЕЖНОМ ПРЕКРШАЈНОМ СУДУ ПОДНОСИ ЗАХТЕВЕ ЗА 
ПОКРЕТАЊЕ ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА ЗА ПОРЕСКЕ ПРЕКРШАЈЕ, 
ПРЕКРШАЈЕ ПРОПИСАНЕ ЗАКОНОМ КОЈИ УРЕЂУЈЕ ФИСКАЛНЕ КАСЕ, 
ПРЕКРШАЈЕ ИЗ ОБЛАСТИ МЕЊАЧКОГ ПОСЛОВАЊА И ДРУГИХ ПОСЛОВА 
СХОДНО ЗАКОНУ КОЈИМ ЈЕ УРЕЂЕНО ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ, КАО И 
ПРЕКРШАЈЕ ИЗ ОБЛАСТИ ИГАРА НА СРЕЋУ, ИЗДАЈЕ ПРЕКРШАЈНЕ НАЛОГЕ И 
ОБАВЉА ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ОДРЕЂЕНЕ ОВИМ ЗАКОНОМ. 

Пореска управа самостално извршава послове из става 1. овог члана на 
целокупној територији Републике Србије (у даљем тексту: Република) и организује се 
тако да обезбеђује функционално јединство у спровођењу пореских прописа. 

У циљу обезбеђења јединственог спровођења прописа из надлежности 
министарства надлежног за послове финансија, акти (објашњења, мишљења, 
инструкције, упутства и сл.) о примени тих прописа које даје министар надлежан за 
послове финансија, односно лице које он овласти, обавезујући су за поступање Пореске 
управе. 

Акти из става 3. овог члана објављују се на интернет странама министарства 
надлежног за послове финансија и Пореске управе. 

 
Члан 18. 

Обавеза плаћања пореза из члана 10. став 1. тачка 1) овог закона (у даљем 
тексту: пореска обавеза) представља дужност пореског обвезника да плати утврђени 
порез, под условима прописаним овим законом или другим пореским законом.  

Порески обвезник одговара за испуњење пореске обавезе од момента када су 
настале чињенице за које је пореским законом прописано да стварају пореску обавезу.  

Одредбе о пореској обавези примењују се и на обавезу плаћања споредних 
пореских давања, осим ако је овим законом друкчије прописано. 

ИЗНОС УТВРЂЕНОГ ПОРЕЗА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА СМАТРА СЕ 
ДУГОВАНИМ ПОРЕЗОМ. 

 
Члан 19. 

Испуњење пореске обавезе састоји се у плаћању, о доспелости, дугованог 
износа пореза. 

ПОРЕСКУ ОБАВЕЗУ: 

Пореску обавезу испуњава непосредно порески обвезник, осим у случају када је 
овим законом или другим пореским законом прописано да је друго лице одговорно за 
испуњење пореске обавезе пореског обвезника. 

1) ИСПУЊАВА ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК НЕПОСРЕДНО; 
2) ИСПУЊАВА ДРУГО ЛИЦЕ, КАДА ЈЕ ОВИМ ЗАКОНОМ ИЛИ ДРУГИМ 

ПОРЕСКИМ ЗАКОНОМ ПРОПИСАНО ДА ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА ИСПУЊЕЊЕ 
ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА; 

3) МОЖЕ ДА ИСПУНИ ДРУГО ЛИЦЕ КОЈЕ ПРЕМА ПОРЕСКОМ ЗАКОНУ 
НИЈЕ ОДГОВОРНО ЗА ИСПУЊЕЊЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ. 

Порески обвезници - правна лица, предузетници или физичка лица која 
обављају делатност, чији су рачуни у тренутку плаћања блокирани ради извршења 
принудне наплате код организације надлежне за принудну наплату, могу међусобне 
новчане обавезе измиривати и уговарањем промене повериоца, односно дужника у 
одређеном облигационом односу (асигнација, цесија и др.), искључиво ради испуњења 
обавеза по основу јавних прихода на које се примењује овај закон. 
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Члан 23. 

Пореска обавеза престаје: 
1) наплатом пореза; 
2) застарелошћу пореза; 
3) отписом пореза; 
4) на други законом прописани начин. 
Неплаћена пореска обавеза, пореског обвезника - правног лица над којим је 

правоснажним решењем закључен стечајни поступак банкротством, отписује се

 

 
ПРЕСТАЈЕ, осим ако је ради њене наплате уписано заложно право у јавним књигама 
или регистрима, односно ако је, поред пореског обвезника, друго лице одговорно за 
њено испуњење. 

Члан 26. 
У циљу идентификације пореских обвезника, Пореска управа додељује 

физичким лицима, предузетницима, правним лицима и сталним пословним јединицама 
нерезидентног правног лица ПИБ. 

НЕ МОЖЕ СЕ ДОДЕЛИТИ ПИБ: 

Не може се доделити ПИБ правном лицу чији оснивач - правно лице, 
предузетник или физичко лице има доспеле а неизмерене обавезе по основу јавних 
прихода настале у вези са обављањем делатности. 

1) ПРАВНОМ ЛИЦУ ЧИЈИ ОСНИВАЧ - ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК 
ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ИМА ДОСПЕЛЕ А НЕИЗМЕРЕНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ 
ЈАВНИХ ПРИХОДА НАСТАЛЕ У ВЕЗИ СА ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ; 

2) КАО И ПРАВНОМ ЛИЦУ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ 
ИСТОВРЕМЕНО ОСНИВАЧ И ДРУГОГ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА КОЈИ ИМА 
НЕИЗМИРЕНИХ ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ЈАВНИХ ПРИХОДА У ВЕЗИ СА 
ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ; 

3) ПРАВНОМ ЛИЦУ НАСТАЛОМ СТАТУСНОМ ПРОМЕНОМ ИЗДВАЈАЊА 
УЗ ОСНИВАЊЕ, ОДНОСНО МЕШОВИТОГ ИЗДВАЈАЊА У СКЛАДУ СА 
ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ ПРИВРЕДНА ДРУШТВА, АКО ПРАВНО ЛИЦЕ 
КОЈЕ ЈЕ ПРЕДМЕТ ПОДЕЛЕ ИМА НЕИЗМЕРЕНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЈАВНИХ 
ПРИХОДА. 

Изузетно од става 2. овог члана, Пореска управа доделиће ПИБ ако су доспеле а 
неизмирене обавезе по основу јавних прихода до 100.000 динара и уколико ове обавезе 
буду измирене у року од осам дана од дана подношења захтева за доделу ПИБ, односно 
у том року буде пружена неопозива банкарска гаранција или меница авалирана од 
стране пословне банке. 

Правним лицима, предузетницима и другим субјектима за чију регистрацију је 
надлежна Агенција за привредне регистре, ПИБ се додељује преко те Агенције, у року 
прописаном законом којим се уређује регистрација привредних субјеката. 

За субјекте из става 4. овог члана регистрациона пријава за доделу ПИБ подноси 
се преко Агенције за привредне регистре, у оквиру регистрационе пријаве оснивања. 

Приликом одлучивања по захтеву за доделу ПИБ из става 4. овог члана неће се 
утврђивати постојање сметњи за доделу ПИБ из става 2. овог члана. 

Уколико Пореска управа у року из става 4. овог члана, на основу података из 
своје евиденције и евиденције других надлежних органа утврди да пријава садржи 
податке који нису веродостојни или су против оснивача субјекта из тог става изречене 
заштитне мере, односно мере безбедности забране вршења делатности у прекршајном 
или кривичном поступку, донеће у том року решење о одбијању захтева за доделу 
ПИБ. 
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Ако Пореска управа у поступку контроле утврди да су у време доделе ПИБ 
постојале сметње за доделу ПИБ из ст. 2. и 7. овог члана, Пореска управа ће решењем 
привремено одузети додељени ПИБ - до отклањања тих сметњи, А ПРИМЕРАК 
РЕШЕЊА ДОСТАВЉА БАНЦИ И ОРГАНИЗАЦИЈИ НАДЛЕЖНОЈ ЗА ПРИНУДНУ 
НАПЛАТУ ИЗ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ОБВЕЗНИКА. 

Министар, у споразуму са министром надлежним за послове економије и 
регионалног развоја, ближе ће уредити садржину регистрационе пријаве из става 5. 
о во г члана,  као  и р о к,  начин и по ступак о длучивања по  захтеву за до делу ПИБ 
субјектима из става 4. овог члана. 

У свему осталом што није уређено одредбама овог члана у погледу доделе и 
одузимања ПИБ субјектима из става 4. овог члана, примењиваће се одредбе овог 
закона којим је уређена додела и одузимање ПИБ осталим субјектима. 

ПИБ је јединствени и једини број физичког лица, предузетника и правног лица 
за све јавне приходе и задржава се до престанка статуса пореског обвезника

ПИБ се користи у пореском поступку и обавезно се уноси у: 

 
ПОСТОЈАЊА, ОДНОСНО СМРТИ ТОГ ЛИЦА. 

1) акт који порески обвезник подноси Пореској управи, организацијама 
обавезног социјалног осигурања, другим државним органима и организацијама и 
органима територијалне аутономије и локалне самоуправе; 

2) акт који Пореска управа доставља пореском обвезнику; 
3) документ којим порески обвезник плаћа порез и споредна пореска давања; 
4) налог којим се банци налаже плаћање пореза и споредних пореских давања; 
5) акт који порески обвезник подноси органима и организацијама надлежним за 

вођење регистра и рачуна, у смислу чл. 29. и 30. овог закона. 
Ако порески обвезник не пријави све касније измене података у пријави за 

регистрацију, односно не поднесе документацију и пружи информације које захтева 
Пореска управа у року од пет дана од дана настанка измене података, односно од дана 
пријема захтева за достављање документације и информација, Пореска управа 
решењем одузима пореском обвезнику додељени ПИБ до испуњења обавезе из члана 
25. тач. 1) и 3) овог закона, а примерак решења доставља банци и организацији 
надлежној за принудну наплату из новчаних средстава на рачуну обвезника. 

У случају из става 13. овог члана, КАО И У ДРУГИМ СЛУЧАЈЕВИМА 
ОДУЗИМАЊА ПИБ, банка је дужна да обустави извршење налога пореског обвезника 
за пренос средстава са рачуна обвезника од момента пријема решења, осим у сврху 
измиривања обавеза по основу пореза и споредних пореских давања. 

ПРИ ОСНИВАЊУ ПРИВРЕДИХ СУБЈЕКАТА У ПОСТУПКУ СТАТУСНЕ 
ПРОМЕНЕ КОД КОЈЕ ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТ НАСТАВЉА ДА ПОСТОЈИ, 
ПРИМЕЊУЈУ СЕ ОДРЕДБЕ СТ. 2. И 3. ОВОГ ЧЛАНА. 

ПИБ су дужни да користе и органи и организације који, у складу са прописом, 
воде евиденцију о правним и физичким лицима и на основу те евиденције издају јавне 
исправе. 

Министар је овлашћен да пропише и друге акте од значаја за порески поступак у 
које се уноси ПИБ. 

По жалбама против решења о одбијању захтева за доделу ПИБ, односно о 
одузимању додељеног ПИБ, одлучује министар на предлог комисије коју образује за ту 
сврху. 

 
Члан 27. 

Регистрација пореских обвезника врши се код Пореске управе. 
ПИБ су дужни да имају: 
1) резидентно правно лице; 
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2) државни орган и организација, орган и организација територијалне 
аутономије или локалне самоуправе, без својства правног лица; 

3) резидентни предузетник; 
4) резидентно физичко лице (осим резидентног предузетника) које остварује 

приходе или поседује имовину који подлежу опорезивању
5) стална пословна јединица нерезидентног правног лица; 

; 

6) нерезидентно правно лице које одређује пуномоћника у складу са одредбом 
члана 14. став 2. овог закона; 

7) нерезидентно физичко лице које одређује пуномоћника у складу са одредбом 
члана 14. став 2. овог закона. 

Под сталном пословном јединицом нерезидентног правног лица из става 2. 
тачка 5) овог члана, сматра се стална пословна јединица нерезидентног правног лица 
дефинисана одредбама закона који уређује порез на добит правних лица. 

На сталну пословну јединицу из става 3. овог члана примењују се одредбе овог 
закона које се односе на правна лица, ако овим законом није друкчије уређено. 

Поступак, начин и рокови одређивања ПИБ-а, садржај и начин вођења 
јединственог регистра пореских обвезника, као и садржај и облик пријаве за 
регистрацију и доказа о извршеној регистрацији уређују се актом министра. 
 

Члан 28. 
Резидентно правно лице за чију регистрацију, односно упис у регистар, није 

надлежна Агенција за привредне регистре и орган или организација из члана 27. став 2. 
тачка 2) овог закона подносе пријаву за регистрацију Пореској управи према месту 
седишта. 

Стална пословна јединица нерезидентног правног лица подноси пријаву за 
регистрацију Пореској управи према месту седишта те сталне пословне јединице. 

Резидентни предузетник за чију регистрацију није надлежна Агенција за 
привредне регистре, подноси пријаву за регистрацију Пореској управи надлежној 
према седишту радње. 

Нерезидентно правно лице и нерезидентно физичко лице из члана 27. став 2. 
тач. 6) и 7) овог закона подносе пријаву за регистрацију седишту Пореске управе. 

Правна лица која су сврстана у велике пореске обвезнике (у даљем тексту: 
велики порески обвезници), воде се у регистру организационе јединице Пореске управе 
надлежне за велике пореске обвезнике. 

Критеријуме за одређивање великих пореских обвезника, на основу којих 
Пореска управа врши идентификацију и одређује статус великих пореских обвезника, 
као и врсте пореза за које организациона јединица из става 5. овог члана извршава 
послове из надлежности Пореске управе, на предлог директора Пореске управе, 
прописује министар. 

Правно лице, стална пословна јединица нерезидентног правног лица и 
предузетник, подносе пријаву за регистрацију у року од пет дана од дана уписа у 
судски или други регистар. 

По извршеној регистрацији, Пореска управа издаје пореском обвезнику доказ о 
извршеној регистрацији. 

Физичко лице подноси пријаву за регистрацију у року од пет дана од дана 
почетка остваривања прихода, односно стицања имовине, који подлежу опорезивању. 

Ако порески обвезник не поднесе пријаву за регистрацију, Пореска управа ће по 
службеној дужности доделити ПИБ, на основу расположивих података, односно 
фактичких околности. 
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Члан 29. 
Агенција за привредне регистре доставља обавештење Пореској управи о 

извршеном упису у Регистар привредних субјеката (оснивање, повезивање и престанак 
привредног субјекта, статусне промене и промене облика организовања тог субјекта, 
подаци о привредном субјекту од значаја за правни промет, подаци у вези са стечајним 
поступком и други подаци одређени законом), као и о сваком другом решењу којим се 
врше промене оснивача, облика организовања, назива, делатности, висине основног 
улога и места седишта, или којим се врши било која друга промена од значаја за 
утврђивање пореза. 

Суд, орган локалне самоуправе, адвокатска комора, професионална удружења, 
као и други орган или организација надлежни за упис у одговарајући регистар лица 
која обављају одређену делатност дужни су да, у року од пет дана од дана извршеног 
уписа, Пореској управи доставе обавештење о упису, поништавању уписа и брисању из 
регистра, као и о сваком другом решењу којим се врши промена од значаја за 
утврђивање пореза. 

Орган који води евиденције о месту пребивалишта, рођењу или смрти физичког 
лица, дужан је да у року од пет дана од дана пријаве или одјаве пребивалишта, рођења 
или смрти, односно проглашења несталог лица за умрло, обавести Пореску управу о 
подацима од значаја за утврђивање пореза. 

Обавештења из ст. 1. до 3. овог члана достављају се у електронском облику или 
омогућавањем директног приступа бази података. 

Поступак, садржај и начин достављања обавештења из ст. 1-3. овог члана ближе 
уређује министар. 

Орган, организација или друго лице надлежно за упис у прописани регистар 
лица која обављају одређену делатност не може брисати лице из прописаног регистра 
без доказа о престанку пореских обавеза, који издаје надлежни порески орган, не 
старијег од пет дана у моменту подношења захтева за брисање из прописаног регистра. 

ОРГАН КОЈИ ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈЕ О МЕСТУ ПРЕБИВАЛИШТА, ОДНОСНО 
БОРАВИШТА ФИЗИЧКОГ ЛИЦА, ДУЖАН ЈЕ ДА У РОКУ ОД ПЕТ ДАНА ОД 
ДАНА ПРИЈАВЕ ИЛИ ОДЈАВЕ ПРЕБИВАЛИШТА, ОДНОСНО БОРАВИШТА 
ДОСТАВИ ПОДАТКЕ ПОРЕСКОЈ УПРАВИ О: ЈЕДИНСТВЕНОМ МАТИЧНОМ 
БРОЈУ ГРАЂАНА, ЕВИДЕНЦИОНОМ БРОЈУ ЗА СТРАНЦЕ, ИМЕНУ, ПРЕЗИМЕНУ, 
ШИФРИ ОПШТИНЕ ПРЕБИВАЛИШТА, ОДНОСНО БОРАВИШТА, АДРЕСИ 
ПРЕБИВАЛИШТА, ОДНОСНО БОРАВИШТА, МЕСТУ РОЂЕЊА И СТАТУСУ 
ЛИЦА. 

У погледу заштите података о личности Пореска управа дужна је да поступа на 
исти начин као и орган који јој је те податке доставио. 

ОРГАН КОЈИ ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈЕ О РОЂЕЊУ ИЛИ СМРТИ ФИЗИЧКОГ 
ЛИЦА, ДУЖАН ЈЕ ДА У РОКУ ОД ПЕТ ДАНА ОД ДАНА РОЂЕЊА ИЛИ СМРТИ, 
ОДНОСНО ПРОГЛАШЕЊА НЕСТАЛОГ ЛИЦА ЗА УМРЛО, О ТОМЕ ДОСТАВИ 
ПОДАТКЕ ПОРЕСКОЈ УПРАВИ. 

ПОДАЦИ ИЗ СТ. 1-4. ОВОГ ЧЛАНА ДОСТАВЉАЈУ СЕ У ЕЛЕКТРОНСКОМ 
ОБЛИКУ. 

ПОСТУПАК ДОСТАВЉАЊА ПОДАТАКА ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА 
СПОРАЗУМНО ЋЕ СВОЈИМ АКТОМ БЛИЖЕ УРЕДИТИ МИНИСТАР НАДЛЕЖАН 
ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА И МИНИСТАР НАДЛЕЖАН ЗА ПОСЛОВЕ ВОЂЕЊА 
ЕВИДЕНЦИЈЕ ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА. 

ОРГАН, ОРГАНИЗАЦИЈА ИЛИ ДРУГО ЛИЦЕ НАДЛЕЖНО ЗА УПИС У 
ПРОПИСАНИ РЕГИСТАР ЛИЦА КОЈА ОБАВЉАЈУ ОДРЕЂЕНУ ДЕЛАТНОСТ НЕ 
МОЖЕ БРИСАТИ ЛИЦЕ ИЗ ПРОПИСАНОГ РЕГИСТРА БЕЗ ДОКАЗА О 
ПРЕСТАНКУ ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗА, ОДНОСНО БРИСАЊУ ИЗ ЕВИДЕНЦИЈЕ 
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ПРОПИСАНЕ ПОРЕСКИМ ЗАКОНОМ КОЈИ ИЗДАЈЕ НАДЛЕЖНИ ПОРЕСКИ 
ОРГАН, НЕ СТАРИЈЕГ ОД ПЕТ ДАНА У МОМЕНТУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА 
БРИСАЊЕ ИЗ ПРОПИСАНОГ РЕГИСТРА. 

ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 7. ОВОГ ЧЛАНА, ОРГАН, ОРГАНИЗАЦИЈА ИЛИ 
ДРУГО ЛИЦЕ НАДЛЕЖНО ЗА УПИС У ПРОПИСАНИ РЕГИСТАР ЛИЦА КОЈА 
ОБАВЉАЈУ ОДРЕЂЕНУ ДЕЛАТНОСТ, РАДИ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА 
ПЕНЗИЈУ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ ПЕНЗИЈСКО И 
ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ, МОЖЕ БРИСАТИ ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА - 
ПРЕДУЗЕТНИКА ИЗ ПРОПИСАНОГ РЕГИСТРА БЕЗ ДОКАЗА О ПРЕСТАНКУ 
ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ДОПРИНОСА ЗА ОБАВЕЗНО ПЕНЗИЈСКО И 
ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ. 

СУД, ОДНОСНО ДРУГО ЛИЦЕ СА ЈАВНИМ ОВЛАШЋЕЊЕМ ЗА ОВЕРУ 
ПОТПИСА УГОВАРАЧА НА УГОВОРУ ДУЖНО ЈЕ ДА, У СКЛАДУ СА 
ПОРЕСКИМ ЗАКОНОМ, ДОСТАВИ ПОРЕСКОЈ УПРАВИ, ОДНОСНО 
НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ДОКУМЕНТ О 
ПРЕНОСУ ПРАВА (УГОВОР, ПРАВОСНАЖНО РЕШЕЊЕ, ОДЛУКА И ДР.). 

АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ НЕ МОЖЕ ИЗВРШИТИ БРИСАЊЕ 
ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА ИЗ ПРОПИСАНОГ РЕГИСТРА, РЕГИСТРОВАТИ 
СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ И ВРШИТИ ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА 
ОСНИВАЧА, ОДНОСНО ЧЛАНА, НАЗИВ, СЕДИШТЕ, УЛОГ И ОБЛИК 
ОРГАНИЗОВАЊА У ПЕРИОДУ ОД ДОБИЈАЊА ОБАВЕШТЕЊА ПОРЕСКЕ 
УПРАВЕ ДА ЋЕ СЕ КОД ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА ВРШИТИ ПОРЕСКА 
КОНТРОЛА ДО ДОБИЈАЊА ОБАВЕШТЕЊА ДА ЈЕ ПОРЕСКА КОНТРОЛА 
ЗАВРШЕНА. 

АКТ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ НАЧИН И ПОСТУПАК ДОСТАВЉАЊА И 
САДРЖИНА ОБАВЕШТЕЊА ИЗ СТАВА 10. ОВОГ ЧЛАНА ДОНОСИ ДИРЕКТОР 
ПОРЕСКЕ УПРАВЕ. 

У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ ПОРЕСКА УПРАВА 
ДУЖНА ЈЕ ДА ПОСТУПА НА ИСТИ НАЧИН КАО И ОРГАН КОЈИ ЈОЈ ЈЕ ТЕ 
ПОДАТКЕ ДОСТАВИО. 

 
ЧЛАН 30Б 

БАНКА ЈЕ ДУЖНА ДА ПОРЕСКОЈ УПРАВИ ДОСТАВИ У ЕЛЕКТРОНСКОМ 
ОБЛИКУ ПОДАТКЕ О: 

1) ИЗВРШЕНИМ ПЛАТНИМ НАЛОЗИМА ЗА ИСПЛАТУ, ОДНОСНО 
НАЛОЗИМА ЗА ПРЕНОС ПО ИСПЛАТИОЦИМА ПРИХОДА И ШИФРАМА 
ПЛАЋАЊА ДО 5-ОГ У МЕСЕЦУ ЗА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ; 

2) УПЛАЋЕНИМ НОВЧАНИМ СРЕДСТВИМА НА ДЕВИЗНЕ РАЧУНЕ 
ФИЗИЧКИХ ЛИЦА, У РОКУ ОД 30 ДАНА ОД ДАНА УПЛАТЕ; 

3) О УПЛАТАМА НА РАЧУН ОБВЕЗНИКА ПОРЕЗА НА ДОХОДАК 
ГРАЂАНА ПО ОСНОВУ ПРИХОДА ОД САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ У 
КАЛЕНДАРСКОМ МЕСЕЦУ, У РОКУ ОД 15 ДАНА ПО ИСТЕКУ КАЛЕНДАРСКОГ 
МЕСЕЦА. 

ВРСТЕ ШИФРИ ПЛАЋАЊА ЗА КОЈЕ СЕ ДОСТАВЉАЈУ ПОДАЦИ ИЗ 
СТАВА 1. ТАЧКА 1) ОВОГ ЧЛАНА И НАЧИН И ПОСТУПАК ДОСТАВЉАЊА 
ПОДАТАКА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА БЛИЖЕ УРЕЂУЈЕ МИНИСТАР. 

У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ ПОРЕСКА УПРАВА 
ДУЖНА ЈЕ ДА ПОСТУПА НА ИСТИ НАЧИН КАО И ОРГАН КОЈИ ЈОЈ ЈЕ ТЕ 
ПОДАТКЕ ДОСТАВИО. 
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Члан 36. 
Порески акти у писаном облику достављају се поштом или лично. 
Ако се достављање пореског акта врши лично, порески акт сматра се 

достављеним даном пријема пореског акта од стране пореског обвезника или 
овлашћеног лица што се потврђује његовим потписом. 

Ако се достављање пореских аката врши преко поште порески акт сматра се 
достављеним по истеку рока од 15 дана од дана предаје пореског акта пошти на 
достављање. 

ПОРЕСКИ АКТ ДОСТАВЉА СЕ ПОРЕСКОМ ОБВЕЗНИКУ СЛАЊЕМ 
ПРЕПОРУЧЕНЕ ПОШИЉКЕ, ОБИЧНЕ ПОШИЉКЕ ИЛИ ПРЕКО СЛУЖБЕНОГ 
ЛИЦА ПОРЕСКОГ ОРГАНА. 

Одредбе ст. 1-3. овог члана, сходно се примењују и на достављање другим 
учесницима у пореском поступку. 

АКО СЕ ДОСТАВЉАЊЕ ПОРЕСКОГ АКТА ВРШИ СЛАЊЕМ 
ПРЕПОРУЧЕНЕ ПОШИЉКЕ, ПОРЕСКИ АКТ СМАТРА СЕ ДОСТАВЉЕНИМ 
ДАНОМ УРУЧЕЊА, А АКО УРУЧЕЊЕ НИЈЕ БИЛО МОГУЋЕ, ПОРЕСКИ АКТ 
СМАТРА СЕ ДОСТАВЉЕНИМ 15-ОГ ДАНА ОД ДАНА ПРЕДАЈЕ ПОРЕСКОГ АКТА 
ПОШТИ. 

АКО СЕ ДОСТАВЉАЊЕ ПОРЕСКОГ АКТА ВРШИ СЛАЊЕМ ОБИЧНЕ 
ПОШИЉКЕ, ПОРЕСКИ АКТ СМАТРА СЕ ДОСТАВЉЕНИМ ПО ИСТЕКУ РОКА ОД 
15 ДАНА ОД ДАНА ПРЕДАЈЕ ПОРЕСКОГ АКТА ПОШТИ. 

ДОСТАВЉАЊЕ ПОРЕСКОГ АКТА ПОРЕСКОМ ОБВЕЗНИКУ ПРАВНОМ 
ЛИЦУ И ПРЕДУЗЕТНИКУ ВРШИ СЕ НА АДРЕСУ ЊЕГОВОГ СЕДИШТА 
УПИСАНУ У ПРОПИСАНОМ РЕГИСТРУ, ОДНОСНО НА ПОСЕБНУ АДРЕСУ ЗА 
ПРИЈЕМ ПОШТЕ КОЈА ЈЕ РЕГИСТРОВАНА КОД АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ 
РЕГИСТРЕ.  

ДОСТАВЉАЊЕ ПОРЕСКОГ АКТА ПОРЕСКОМ ОБВЕЗНИКУ ФИЗИЧКОМ 
ЛИЦУ ВРШИ СЕ НА АДРЕСУ ЊЕГОВОГ ПРЕБИВАЛИШТА, ОДНОСНО 
БОРАВИШТА.  

ПОРЕСКИ АКТ СМАТРА СЕ ДОСТАВЉЕНИМ ПОРЕСКОМ ОБВЕЗНИКУ 
КАДА СЕ УРУЧИ ПОРЕСКОМ ОБВЕЗНИКУ, ЊЕГОВОМ ЗАКОНСКОМ 
ЗАСТУПНИКУ, ЊЕГОВОМ ПУНОМОЋНИКУ, ЊЕГОВОМ ПОРЕСКОМ 
ПУНОМОЋНИКУ ИЛИ ЊЕГОВОМ ЗАСТУПНИКУ ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ. 

АКО ЈЕ ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК ПРАВНО ЛИЦЕ, ПОРЕСКИ АКТ СМАТРА СЕ 
ДОСТАВЉЕНИМ И КАДА СЕ УРУЧИ ЛИЦУ ЗАПОСЛЕНОМ КОД ПРАВНОГ 
ЛИЦА.  

АКО ЈЕ ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК ФИЗИЧКО ЛИЦЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И 
ПРЕДУЗЕТНИКА, ПОРЕСКИ АКТ СМАТРА СЕ ДОСТАВЉЕНИМ И КАДА СЕ 
УРУЧИ ПУНОЛЕТНОМ ЧЛАНУ ЊЕГОВОГ ДОМАЋИНСТВА У СМИСЛУ ЗАКОНА 
КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА, ОДНОСНО ЛИЦУ 
ЗАПОСЛЕНОМ КОД ПРЕДУЗЕТНИКА. 

ДОСТАВЉАЊЕ СЕ, У СМИСЛУ ОВОГ ЗАКОНА, СМАТРА УРЕДНИМ И 
КАДА ЛИЦА ИЗ СТ. 6 - 8. ОВОГ ЧЛАНА ОДБИЈУ ДА ПРИМЕ ПОРЕСКИ АКТ ИЛИ 
ОДБИЈУ ДА ПОТПИШУ ПРИЈЕМ ПОРЕСКОГ АКТА, АКО ЛИЦЕ КОЈЕ ВРШИ 
ДОСТАВЉАЊЕ О ТОМЕ САЧИНИ СЛУЖБЕНУ БЕЛЕШКУ. 

У СЛУЧАЈУ КАДА СЕ ПОРЕСКИ АКТ СМАТРА ДОСТАВЉЕНИМ 15-ОГ 
ДАНА ОД ДАНА ПРЕДАЈЕ ПОРЕСКОГ АКТА ПОШТИ У СМИСЛУ СТАВА 2. 
ОВОГ ЧЛАНА, ОДНОСНО КАДА СЕ ДОСТАВЉАЊЕ ВРШИ У СКЛАДУ СА 
СТАВОМ 3. ОВОГ ЧЛАНА, ПОРЕСКА УПРАВА ДО 5-ОГ У МЕСЕЦУ ЗА 
ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ ОБЈАВЉУЈЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИ ПИБ ПОРЕСКОГ 
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ОБВЕЗНИКА КОМЕ ЈЕ ДОСТАВЉАЊЕ ИЗВРШЕНО, КАО И БРОЈ ПОРЕСКОГ 
АКТА ЧИЈЕ ЈЕ ДОСТАВЉАЊЕ ИЗВРШЕНО. 

ПОРЕСКИ АКТ МОЖЕ СЕ ДОСТАВИТИ И ЕЛЕКТРОНСКОМ ПОШТОМ 
АКО СЕ ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК САГЛАСИ СА ТИМ НАЧИНОМ ДОСТАВЉАЊА.  

ОДРЕДБЕ ОВОГ ЧЛАНА СХОДНО СЕ ПРИМЕЊУЈУ И НА ДОСТАВЉАЊЕ 
ПОРЕСКОГ АКТА ДРУГОМ УЧЕСНИКУ У ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ. 

ДИРЕКТОР ПОРЕСКЕ УПРАВЕ БЛИЖЕ УРЕЂУЈЕ НА КОЈИ ЋЕ СЕ НАЧИН 
ИЗ СТ. 1. ДО 10. ОВОГ ЧЛАНА ВРШИТИ ДОСТАВЉАЊЕ ПОЈЕДИНИХ АКАТА. 

 
Члан 38. 

Пореска пријава представља извештај пореског обвезника Пореској управи о 
оствареним приходима, извршеним расходима, добити, имовини, промету добара и 
услуга и другим трансакцијама од значаја за утврђивање пореза. 

Пореска пријава подноси се на обрасцу, који прописује министар, уз који се 
прилажу одговарајући докази. 

Порески обвезник, порески пуномоћник или друго лице које је порески 
обвезник овластио за подношење пореске пријаве, законски заступник и заступник по 
службеној дужности дужан је да потпише пореску пријаву, осим ако је друкчије 
уређено пореским прописом. 

Ако је пореску пријаву, односно неки њен део припремио порески саветник, и 
он је обавезан да потпише пореску пријаву, уз уношење свог ПИБ-а. 

Пореска пријава се подноси у року прописаном пореским законом Пореској 
управи у месту у којем је поднета пријава за регистрацију, осим ако је пореским 
законом друкчије уређено

Изузетно од става 5. овог члана, велики порески обвезници подносе пореску 
пријаву организационој јединици Пореске управе из члана 28. став 5. овог закона, за 
све врсте пореза за које та организациона јединица извршава послове из надлежности 
Пореске управе. 

 У РОКУ ОД 15 ДАНА ОД ДАНА НАСТАНКА ПОРЕСКЕ 
ОБАВЕЗЕ ПОРЕСКОЈ УПРАВИ, ОСИМ АКО НИЈЕ ДРУКЧИЈЕ ПРОПИСАНО 
ОВИМ ИЛИ ДРУГИМ ПОРЕСКИМ ЗАКОНОМ. 

Пореска пријава подноси се непосредно или путем поште, а може се послати и у 
електронском облику, на начин који пропише министар. 

Изузетно од става 7. овог члана, од 1. марта 2008. године велики порески 
обвезници су дужни да пореску пријаву, осим измењене пореске пријаве, подносе 
искључиво у електронском облику, ако овим законом није друкчије уређено. 

ПОРЕСКА ПРИЈАВА ПОДНОСИ СЕ ИСКЉУЧИВО У ЕЛЕКТРОНСКОМ 
ОБЛИКУ ЗА ПОРЕЗЕ КОЈИ СЕ ПЛАЋАЈУ ПО ОДБИТКУ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ 
КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА И ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ 
УРЕЂУЈУ ДОПРИНОСИ ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (У ДАЉЕМ 
ТЕКСТУ: ПОРЕЗ ПО ОДБИТКУ), КАО И: 

Од 1. јула 2014. године пореску пријаву, осим измењене пореске пријаве, дужни 
су да подносе искључиво у електронском облику и порески обвезници - правна лица 
која нису сврстана у велике пореске обвезнике и предузетници, ако овим законом није 
друкчије уређено. 

1) ОД 1. ЈУЛА 2014. ГОДИНЕ, ЗА ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ; 
2) ОД 1. ОКТОБРА 2014. ГОДИНЕ, ЗА ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА; 
3) ОД 1. ЈАНУАРА 2015. ГОДИНЕ, ЗА АКЦИЗЕ И ЗА ПОРЕЗ НА ПРИХОД ОД 

САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ 
КЊИГЕ; 

4) ОД 1. АПРИЛА 2015. ГОДИНЕ, ЗА ГОДИШЊИ ПОРЕЗ НА ДОХОДАК 
ГРАЂАНА; 
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5) ОД 1. ОКТОБРА 2015. ГОДИНЕ, ЗА СВЕ ОСТАЛЕ ПОРЕСКЕ ОБЛИКЕ. 
ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ ПОДНОСИ ПОРЕСКА УПРАВА УМЕСТО ПОРЕСКОГ 

ОБВЕЗНИКА У СЛУЧАЈУ КАДА ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК ПРОПУСТИ ДА ЈЕ 
ПОДНЕСЕ ПО НАЛОГУ КОНТРОЛЕ, ОДНОСНО ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ, 
КАО И У ДРУГИМ СЛУЧАЈЕВИМА ПРОПИСАНИМ ОВИМ ЗАКОНОМ. 
 

Члан 40. 
Ако порески обвезник установи да пореска пријава, коју је поднео Пореској 

управи, садржи грешку или пропуст, дужан је да одмах, а најкасније до истека рока 
застарелости, поднесе пореску пријаву у којој су грешка или пропуст отклоњени (у 
даљем тексту: измењена пореска пријава). 

Првобитно поднета пореска пријава не враћа се пореском обвезнику. 
Поднету пореску пријаву порески обвезник може да измени највише два пута 

подношењем измењене пореске пријаве. 
Под условом из ст. 1. и 3. овог члана, сматраће се да грешком или пропустом у 

првобитној пореској пријави из става 2. овог члана није учињено кривично дело или 
прекршај из овог закона. 

Изузетно од ст. 1. и 3. овог члана, порески обвезник не може поднети измењену 
пореску пријаву после покретања поступка пореске контроле за контролисани порески 
период, односно након доношења решења о утврђивању пореза из члана 54. став 2. 
тачка 2) подтачка (2) овог закона. 

 

Министар ближе уређује начин и поступак подношења измењене пореске 
пријаве у електронском облику. 

Члан 41. 
Пореска пријава за порезе који се плаћају по одбитку (у даљем тексту: порез по 

одбитку)

Појединачна пореска пријава садржи: 

 ПОРЕЗ ПО ОДБИТКУ је извештај који порески обвезник, односно порески 
платац, подноси Пореској управи (у даљем тексту: појединачна пореска пријава). 

1) збирне податке о обрачунатом порезу по одбитку од стране једног пореског 
плаца за све примаоце прихода; 

2) појединачне податке о обрачунатом порезу по одбитку од стране једног 
пореског плаца за сваког примаоца прихода. 

Појединачна пореска пријава подноси се пре сваке исплате прихода на који се 
обрачунава и плаћа порез по одбитку у складу са законом којим се уређује порез на 
доходак грађана, као и пре сваког плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање 
када се ти доприноси плаћају без исплате зараде, односно у другим случајевима када 
постоји обавеза обрачунавања и плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање у 
складу са законом којим се уређују доприноси за обавезно социјално осигурање. 

Изузетно од става 3. овог члана, код исплате камате на штедне улоге својим 
депонентима, банка је дужна да поднесе појединачну пореску пријаву, обрачуна и 
плати порез по одбитку на дан исплате камате, а најкасније првог наредног дана када 
ради платни промет, ако у моменту исплате камате платни промет није радио. 

Појединачна пореска пријава и измењена појединачна пореска пријава подносе 
се искључиво у електронском облику. 

Ако појединачна пореска пријава садржи недостатке у погледу формалне 
исправности и математичке тачности, Пореска управа у електронском облику 
обавештава подносиоца појединачне пореске пријаве о тим недостацима. 

Поновно достављање појединачне пореске пријаве са отклоњеним недостацима 
из става 6. овог члана, не сматра се подношењем измењене пореске пријаве. 
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Појединачна пореска пријава сматра се поднетом када Пореска управа потврди 
формалну исправност и математичку тачност исказаних података, додели број пријаве, 
број одобрења за плаћање укупног износа обавезе по том основу и у електронском 
облику достави те информације подносиоцу појединачне пореске пријаве. 

Појединачну пореску пријаву по службеној дужности подноси Пореска управа 
уместо пореског обвезника, односно пореског плаца, у случају када порески обвезник, 
односно порески платац пропусти да је поднесе у року прописаном законом којим се 
уређују доприноси за обавезно социјално осигурање. 

На захтев Пореске управе Централни регистар обавезног социјалног осигурања 
(у даљем тексту: Централни регистар), у електронском облику доставља Пореској 
управи податке потребне за утврђивање обавезе и подношење појединачне пореске 
пријаве по службеној дужности из става 9. овог члана, у року од три дана од дана 
достављања захтева. 

Порески платац из става 1. овог члана дужан је да лицу за које је платио порез 
по одбитку изда потврду која садржи податке о плаћеном порезу по одбитку најкасније 
до 31. јануара године која следи години у којој је плаћен порез по одбитку. 

Пореска управа је дужна да Централном регистру у електронском облику 
доставља појединачне податке о обрачунатим, односно плаћеним доприносима за 
обавезно социјално осигурање од стране једног пореског плаца за сваког примаоца 
прихода, као и збирне податке по исплатиоцима, на месечном нивоу, до краја текућег 
месеца за претходни месец за који је извршен обрачун, односно исплата. 

Акт за извршавање овог члана донеће министар. 
 

Члан 45. 
Порески обвезник и друга лица дужни су да, на захтев Пореске управе и у року 

који она одреди, пруже све расположиве информације, неопходне за утврђивање 
чињеничног стања од значаја за опорезивање, КАО И ЗА УТВРЂИВАЊЕ 
ЧИЊЕНИЧНОГ СТАЊА У КОНТРОЛИ МЕЊАЧКОГ И ДЕВИЗНОГ ПОСЛОВАЊА И 
ИГАРА НА СРЕЋУ. 

У захтеву за давање информација наводи се на кога се и на шта се оне односе, 
као и упозорење на последице ускраћивања давања информација, односно давања 
неистинитих информација. 

Захтев за давање информација Пореска управа је, на тражење пореског 
обвезника, односно другог лица из става 1. овог члана, дужна да достави у писменом 
облику. 

Порески обвезник и друго лице из става 1. овог члана дужни су да дају 
информације у писменом облику. 

Изузетно, Пореска управа ће наредити лицу дужном да испуни обавезу из става 
1. овог члана да то учини усмено, на службеном месту, ако информација није дата када 
је захтевана или је дата у писменом облику, а није разјаснила чињенично стање. 

О усменој информацији, датој на службеном месту, саставља се записник. 
Записник из става 6. овог члана садржи имена присутних лица, место, датум и 

садржину информације, а потписују га службено лице Пореске управе и лице које је 
дало информацију. 

Лицу које је дало усмену информацију издаје се, на лични захтев, копија 
записника. 

 
Члан 62. 

Ако је порез утврђен на начин из члана 54. став 2. овог закона, Пореска управа 
евидентира износ пореске обавезе за сваког пореског обвезника. 
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Пореска управа обавља евидентирање износа утврђеног пореза ЕВИДЕНТИРА 
ИЗНОС УТВРЂЕНОГ ПОРЕЗА НА ОСНОВУ: 

1) ПОДНЕТЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ИЗМЕЊЕНУ ПОРЕСКУ 
ПРИЈАВУ, ОДНОСНО ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ПОДНЕТЕ ПО НАЛАЗУ КОНТРОЛЕ 
ИЛИ ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ; 

1) по пријему пореске пријаве, односно измењене пореске пријаве; 

2) по достави пореском обвезнику 

(1) када је извршено усклађивање износа пореске обавезе исказане у непотпуној 
или нетачно попуњеној пореској пријави И КАДА ПОРЕСКА ПРИЈАВА НИЈЕ 
ПОДНЕТА; 

ДОСТАВЉЕНОГ решења о утврђивању 
пореза у случају: 

(2) када је законом прописано да се не спроводи самоопорезивање или када је 
законом прописано да се, и поред самоопорезивања, пореско решење мора донети; 

3) даном одређеним јавним огласом

АКО СЕ У ПОСТУПКУ КОНТРОЛЕ ПОКРЕНУТОМ ПО ЗАХТЕВУ 
ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА, ОДНОСНО ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ УТВРДИ ДА 
ЈЕ ГРЕШКОМ ЕВИДЕНТИРАН НЕТАЧАН ИЗНОС ПОРЕЗА И СПОРЕДНИХ 
ПОРЕСКИХ ДАВАЊА, ПОРЕСКА УПРАВА ВРШИ ИСПРАВКУ У СВОЈИМ 
ЕВИДЕНЦИЈАМА. 

 ЈАВНОГ ОГЛАСА из члана 56. став 3. овог 
закона. 

НАЧИН И ПОСТУПАК ИСПРАВКЕ ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА УРЕЂУЈУ 
СЕ АКТОМ МИНИСТРА. 

 
Члан 68. 

Дан плаћања пореза је дан када је:  
1) дуговани износ пореза и споредних пореских давања пореског дужника 

пренет на прописани уплатни рачун јавних прихода;  
2) брисана ("Службени гласник РС", бр. 61/07)  
3) дуговани износ уплаћен на пореској благајни;  
4) на прописани начин поништен, односно купљен вредносни папир из члана 67. 

став 3. овог закона;  
5) заплењени новац и приход од продаје покретних ствари и непокретности 

пренет на одговарајући рачун јавних прихода;  
6) донето решење Пореске управе о преносу ствари у својину Републике у 

складу са чланом 104. став 18. овог закона;  
7) донето решење Пореске управе о преносу непокретности у својину Републике 

у складу са чланом 110. став 5. овог закона;  
8) износ остварен продајом покретних ствари и непокретности у поступку 

принудне наплате пореза и споредних пореских давања уплаћен на прописани уплатни 
рачун јавних прихода.  

Даном намирења пореске обавезе путем компензације сматра се дан када је 
документ о компензацији реализован на начин и под условима из члана 67. став 4. 
тачка 1) овог закона.  

Даном намирења пореске обавезе путем конверзије пореског потраживања у 
трајни улог Републике у капиталу пореског обвезника сматра се дан када је Влада 
донела акт о конверзији.  
 АКО ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК ПОДНЕСЕ ЗАХТЕВ ЗА ПЛАЋАЊЕ ПОРЕЗА 
ПУТЕМ ПРЕКЊИЖАВАЊА, ДАНОМ ПЛАЋАЊА ПОРЕЗА СМАТРА СЕ: 

1) ДАН НА КОЈИ ЈЕ ДОСПЕО ПОРЕЗ КОЈИ СЕ ПЛАЋА ПУТЕМ 
ПРЕКЊИЖАВАЊА, АКО НА ТАЈ ДАН ПОСТОЈИ ВИШЕ ПЛАЋЕНИ ПОРЕЗ ПО 
ДРУГОМ ОСНОВУ, ИЛИ 
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2) ДАН НА КОЈИ ЈЕ ПОРЕЗ ПО ДРУГОМ ОСНОВУ ПЛАЋЕН У ИЗНОСУ 
ВЕЋЕМ ОД ДУГОВАНОГ, АКО ЈЕ ПОРЕЗ КОЈИ СЕ ПЛАЋА ПУТЕМ 
ПРЕКЊИЖАВАЊА РАНИЈЕ ДОСПЕО. 

ДАН ПЛАЋАЊА ПОРЕЗА ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА ОДРЕЂУЈЕ СЕ НА 
ОСНОВУ ЧИЊЕНИЧНОГ СТАЊА НА ДАН ОДЛУЧИВАЊА ПО ЗАХТЕВУ. 

ДАН НА КОЈИ ЈЕ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ПЛАЋЕН У ИЗНОСУ 
ВЕЋЕМ ОД ДУГОВАНОГ У СМИСЛУ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА ЈЕ ДАН НА КОЈИ 
ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК ИМА ПРАВО ДА ПОДНЕСЕ ЗАХТЕВ ЗА ПОВРАЋАЈ 
НЕИСКОРИШЋЕНОГ ИЗНОСА ПОРЕСКОГ КРЕДИТА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ 
КОЈИ СЕ УРЕЂУЈЕ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ. 

 
Члан 70.  

Порески обвезник одређује приликом уплате врсту доспелих ДУГОВАНОГ 
пореза које плаћа. 

Распоред уплаћеног износа врши се по следећем редоследу: 
1) износ главне пореске обавезе; 
2) камата; 
3) трошкови наплате; 

РАСПОРЕД УПЛАЋЕНОГ ИЗНОСА ВРШИ СЕ ПО СЛЕДЕЋЕМ РЕДОСЛЕДУ: 
4) казна. 

1) ТРОШКОВИ НАПЛАТЕ; 
2) КАМАТА; 
3) ИЗНОС ГЛАВНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ. 
Ако порески обвезник дугује плаћање више врста пореза, а уплаћени износ није 

довољан за плаћање укупног пореског дуга, поједине врсте пореза наплаћују се по 
редоследу њиховог доспевања. 

Код пореза из става 3. овог члана који доспевају истовремено, наплата се врши 
сразмерно учешћу појединог пореза у укупно доспелом пореском дугу. 

Ако је износ уплате по основу пореза већи од дугованог износа, износ преплате 
може да се користи за намирење обавеза по истом основу које касније доспевају. 

У СЛУЧАЈУ ИЗ СТАВА 5. ОВОГ ЧЛАНА, НА ЗАХТЕВ ПОРЕСКОГ 
ОБВЕЗНИКА: 

У случају из става 5. овог члана, намирују се доспеле обавезе по другом основу 
или се врши повраћај на захтев обвезника. 

1) НАМИРУЈЕ СЕ ДУГОВАНИ ПОРЕЗ ПО ДРУГОМ ОСНОВУ;  
2) ВРШИ СЕ ПОВРАЋАЈ, АКО НЕМА ДОСПЕЛИХ ОБАВЕЗА ПО ДРУГОМ 

ОСНОВУ. 
ЗАХТЕВОМ ИЗ СТАВА 6. ОВОГ ЧЛАНА НЕ СМАТРА СЕ ОПРЕДЕЉЕЊЕ 

ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА ДА МУ СЕ ИЗВРШИ ПОВРАЋАЈ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ 
ВРЕДНОСТ ИЗ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ЗА ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ. 
 

Члан 71. 
  Пореска управа ће пореском обвезнику који, у целости или делимично, није о 
доспелости платио порез, односно споредно пореско давање осим у случају из члана 
74. став 7. тачка 1) овог закона, послати опомену о врсти и износу пореза, односно 
споредних пореских давања доспелих за наплату, којом му налаже да доспели износ 
плати одмах, а најкасније у року од пет дана од дана пријема опомене, са обрачунатом 
каматом од дана издавања опомене до дана уплате доспелог пореза, односно споредних 
пореских давања. 
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Опомена из става 1. овог члана садржи и поуку пореском обвезнику да у року од 
пет дана може са Пореском управом да расправи спорна питања у вези врсте и износа 
пореза, односно споредних пореских давања доспелих за наплату. 

Опомена из става 1. овог члана доставља се на начин из члана 36. овог закона, а 
у циљу ефикасности шаље се, када је могуће, и e-mailom

Ако се опомена за плаћање пореза шаље телефоном, службено лице Пореске 
управе о томе саставља службену белешку и улаже је у списе предмета. 

 ЕЛЕКТРОНСКОМ 
ПОШТОМ, телефаксом, телефоном или по куриру. 

 
Одлагање плаћања пореског дуга

 
 ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА 

Члан 73. 
Пореска управа може, на писмени и образложени захтев пореског обвезника, у 

целости или делимично, одложити плаћање пореског дуга, под условом да плаћање 
пореског дуга на дан доспелости

1) за пореског обвезника представља, односно представљаће непримерено 
велико оптерећење; 

 ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА, НЕЗАВИСНО ОД 
ДОСПЕЛОСТИ, ПОД УСЛОВОМ ДА ПЛАЋАЊЕ ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА: 

2) наноси, односно нанеће битну економску штету пореском обвезнику. 
Услове из става 1. овог члана ближе уређује Влада. 
О одлагању плаћања пореског дуга

1) министар или лице које он овласти - на основу писменог предлога 
руководиоца организационе јединице Пореске управе према главном месту пословања, 
односно месту пребивалишта пореског обвезника - осим за изворне јавне приходе 
јединица локалне самоуправе; 

 ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА, по испуњењу 
услова из ст. 1. и 2. овог члана, одлучује: 

2) градоначелник, односно председник општине, односно лице које он овласти, 
јединице локалне самоуправе којој припадају изворни јавни приходи чија наплата се 
одлаже у складу са овим законом. 

ОДЛУКОМ ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА МОЖЕ СЕ ОДОБРИТИ 
ЈЕДНОКРАТНО ОДЛАГАЊЕ ИЛИ ПЛАЋАЊЕ ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА НА РАТЕ, 
АЛИ НАЈДУЖЕ ДО 24 МЕСЕЦА, УЗ МОГУЋНОСТ КОРИШЋЕЊА ОДЛОЖЕНОГ 
ПЛАЋАЊА ЗА ПРВИХ 12 МЕСЕЦИ, ПРИ ЧЕМУ ИЗНОС НАЈМАЊЕ РАТЕ НЕ 
МОЖЕ БИТИ МАЊИ ОД 50% ИЗНОСА НАЈВЕЋЕ РАТЕ. 

Одлуком из става 3. овог члана може се одобрити једнократно одлагање или 
плаћање пореског дуга на рате, али најдуже до 24 месеца. 

Одлука из става 3. овог члана мора да садржи образложене разлоге због којих се 
одлагање одобрава. 

Одлагање плаћања пореског дуга из ст. 1. до 3. овог члана врши се 
потписивањем споразума између Пореске управе и пореског обвезника, односно 
решењем Пореске управе. 

Изузетно, ако подносилац захтева за одлагање плаћања пореског дуга 
ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА, који не испуњава услове из ст. 1. и 2. овог члана, као средство 
обезбеђења наплате понуди неопозиву банкарску гаранцију или меницу авалирану од 
стране пословне банке, на износ који не може бити мањи од висине пореског дуга 
ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА чије се плаћање одлаже, лице из става 3. овог члана може 
одлучити да се пореском обвезнику одобри одлагање плаћања пореског дуга 
ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА на начин из става 4. овог члана. 

 

Порески обвезник може поднети захтев из става 1. овог члана и пре доспелости 
пореза. 
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Обезбеђење наплате пореског дуга 
 

ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА 

Члан 74. 
У поступку одлучивања о одлагању плаћања пореског дуга из члана 73. став 3. 

овог закона, од пореског обвезника се захтева давање средстава обезбеђења наплате, 
која не могу бити мања од висине пореског дуга

Средства обезбеђења наплате из става 1. овог члана су: 

 ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА чије се 
плаћање одлаже. 

1) хипотека на непокретности пореског обвезника; 
2) залога на покретним стварима пореског обвезника; 
3) неопозива банкарска гаранција; 
4) јемство другог лица које је власник имовине чија вредност не може бити 

мања од 150% висине пореског дуга чија се наплата обезбеђује 

5) трасирана меница, акцептирана од стране два жиранта, из чијих се зарада, на 
којима се установљава административна забрана, порески дуг може наплатити; 

НА КОЈОЈ НЕМА 
ТЕРЕТА; 

6) меница авалирана од стране пословне банке. 
У поступку одлучивања о одлагању плаћања пореског дуга из члана 73. став 3. 

овог закона, Пореска управа одлучује из којих од предложених средстава обезбеђења 
ће се најефикасније наплатити порески дуг. 

Ако порески обвезник не може да пружи обезбеђење за целокупан износ 
пореског дуга, дужан је да, у поступку из члана 73. став 3. овог закона, пружи 
обезбеђење до износа који његова финансијска ситуација допушта. 

У случају из става 4. овог члана, порески обвезник ће пружити расположива 
средства обезбеђења и доказе о будућим приходима довољним да покрију наплату 
пореског дуга. 

Изузетно од ст. 1. и 2 овог члана, од пореског обвезника не захтева се испуњење 
услова које је прописала Влада актом из члана 73. став 2. овог закона, као ни давање 
средстава обезбеђења наплате - ако порески дуг из члана 73. став 3. овог закона, по 
основу свих јавних прихода које наплаћује Пореска управа, на дан подношења захтева 
за одлагање његовог плаћања, износи, и то: 

1) за правно лице - до 500.000 динара; 
2) за предузетника - до 100.000 динара; 
3) за физичко лице - до 50.000 динара. 
Ако се порески обвезник не придржава рокова из споразума, односно решења о 

одлагању плаћања пореског дуга, Пореска управа ће по службеној дужности 
поништити споразум, односно укинути решење и доспели, а неплаћени порески дуг, 
водећи рачуна о ефикасности наплате, наплатити: 

1) из средстава обезбеђења; 

АКО СЕ ДУГОВАНИ ПОРЕЗ ОБЕЗБЕЂУЈЕ СРЕДСТВИМА ИЗ СТАВА 2. 
ТАЧ. 1), 2) И 4) ОВОГ ЧЛАНА, СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА НЕ МОГУ БИТИ МАЊА 
ОД 120% ВИСИНЕ ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА ЧИЈА СЕ НАПЛАТА ОБЕЗБЕЂУЈЕ. 

2) у поступку принудне наплате над пореским обвезником. 

У ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ОДЛАГАЊУ ПЛАЋАЊА ДУГОВАНОГ 
ПОРЕЗА ИЗ ЧЛАНА 73. СТАВ 3. ОВОГ ЗАКОНА, ПОРЕСКА УПРАВА ОДЛУЧУЈЕ 
ИЗ КОЈИХ ОД ПРЕДЛОЖЕНИХ, ОДНОСНО ОД ДРУГИХ, ПОРЕСКОМ 
ОБВЕЗНИКУ ДОСТУПНИХ СРЕДСТАВА ОБЕЗБЕЂЕЊА, ИЗ СТАВА 2. ОВОГ 
ЧЛАНА, ЋЕ СЕ НАЈЕФИКАСНИЈЕ НАПЛАТИТИ ДУГОВАНИ ПОРЕЗ И О ТОМЕ 
ОБАВЕШТАВА ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА. 

ДОКАЗ ДА ЈЕ ОБЕЗБЕДИО СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИЗ СТАВА 4. ОВОГ 
ЧЛАНА ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК ДОСТАВЉА ПОРЕСКОЈ УПРАВИ КАО УСЛОВ ЗА 
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ПОТПИСИВАЊЕ СПОРАЗУМА, ОДНОСНО ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ЧЛАНА 73. 
СТАВ 6. ОВОГ ЗАКОНА. 

ИЗУЗЕТНО ОД СТ. 1-5. ОВОГ ЧЛАНА, ОД ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА НЕ 
ЗАХТЕВА СЕ ИСПУЊЕЊЕ УСЛОВА КОЈЕ ЈЕ ПРОПИСАЛА ВЛАДА АКТОМ ИЗ 
ЧЛАНА 73. СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА, КАО НИ ДАВАЊЕ СРЕДСТАВА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА НАПЛАТЕ - АКО ДУГОВАНИ ПОРЕЗ ИЗ ЧЛАНА 73. СТАВ 3. ОВОГ 
ЗАКОНА, ПО ОСНОВУ СВИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА КОЈЕ НАПЛАЋУЈЕ ПОРЕСКА 
УПРАВА, НА ДАН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ОДЛАГАЊЕ ЊЕГОВОГ 
ПЛАЋАЊА, ИЗНОСИ, И ТО: 

1) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ - ДО 1.000.000 ДИНАРА; 
2) ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА - ДО 200.000 ДИНАРА; 
3) ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ - ДО 100.000 ДИНАРА. 
АКО СЕ ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК НЕ ПРИДРЖАВА РОКОВА ИЗ СПОРАЗУМА, 

ОДНОСНО РЕШЕЊА О ОДЛАГАЊУ ПЛАЋАЊА ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА, ИЛИ 
УКОЛИКО У ПЕРИОДУ ЗА КОЈИ ЈЕ ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ ДУГОВАНОГ 
ПОРЕЗА НЕ ИЗМИРИ ТЕКУЋУ ОБАВЕЗУ, ПОРЕСКА УПРАВА ЋЕ ПО 
СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ ПОНИШТИТИ СПОРАЗУМ, ОДНОСНО УКИНУТИ 
РЕШЕЊЕ И ДОСПЕЛИ, А НЕПЛАЋЕНИ ПОРЕСКИ ДУГ, ВОДЕЋИ РАЧУНА О 
ЕФИКАСНОСТИ НАПЛАТЕ, НАПЛАТИТИ: 

1) ИЗ СРЕДСТАВА ОБЕЗБЕЂЕЊА; 
2) У ПОСТУПКУ ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ НАД ПОРЕСКИМ ОБВЕЗНИКОМ. 
Ако се доспели, а неплаћени порески дуг у случају из става 7. овог члана, 

наплаћује из средстава обезбеђења, Пореска управа не доноси решење о принудној 
наплати, већ само обавештава пореског обвезника да ће приступити принудној наплати 
доспелог, а неплаћеног дуга из датих средстава обезбеђења наплате у складу са 
законом. 

Ако се порески обвезник из става 6. овог члана не придржава рокова из решења 
о одлагању плаћања пореског дуга

Порески обвезник за кога је Пореска управа по службеној дужности поништила 
споразум, односно укинула решење из ст. 7. и 9. овог члана, нема право да поново 
поднесе захтев за одлагање плаћања тог 

 ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА, ИЛИ УКОЛИКО ЗА 
ВРЕМЕ ОДЛАГАЊА ПЛАЋАЊА ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА НЕ ИЗМИРИ ТЕКУЋУ 
ОБАВЕЗУ, Пореска управа ће по службеној дужности укинути решење и доспели а 
неплаћени порески дуг наплатити у поступку принудне наплате над обвезником. 

пореског дуга
 

 ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА. 

Члан 74а 
Изузетно од члана 73. став 4. овог закона, надлежни орган може, на писмени и 

образложени захтев пореског обвезника над којим се спроводи реорганизација, у 
складу са законом којим се уређује стечај, одобрити одлагање плаћања пореског дуга у 
једнаким ратама до 60 месеци, уз могућност коришћења одложеног плаћања за првих 
12 месеци. 

Одобрењем одлагања плаћања пореског дуга из става 1. овог члана прекида се 
застарелост права на наплату пореског дуга чији је рок плаћања одложен. а време за 
које је одлагање плаћања одобрено не урачунава се у рок застарелости. 

ИЗУЗЕТНО ОД ЧЛАНА 73. СТАВ 4. ОВОГ ЗАКОНА, НАДЛЕЖНИ ОРГАН 
МОЖЕ, НА ЗАХТЕВ ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА 
ПРЕДЛОЖЕНИ ПЛАН РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ У СМИСЛУ ЗАКОНА КОЈИМ СЕ 
УРЕЂУЈЕ СТЕЧАЈ, ДАТИ САГЛАСНОСТ НА ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ПОРЕСКОГ 
ДУГА, ЧИЈЕ ЈЕ ИЗМИРИВАЊЕ САСТАВНИ ДЕО ОВОГ ПЛАНА, У ЈЕДНАКИМ 

О одлагању плаћања пореског дуга у складу са ст. 1. и 2. овог члана одлучује 
лице из члана 73 . став 3. овог закона. 
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РАТАМА ДО 60 МЕСЕЦИ, УЗ МОГУЋНОСТ КОРИШЋЕЊА ОДЛОЖЕНОГ 
ПЛАЋАЊА ЗА ПРВИХ 12 МЕСЕЦИ. 

САГЛАСНОСТ ЗА ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ПОРЕСКОГ ДУГА У СКЛАДУ 
СА СТАВОМ 1. ОВОГ ЧЛАНА ДАЈЕ ЛИЦЕ ИЗ ЧЛАНА 73 . СТАВ 3. ОВОГ ЗАКОНА. 

 
Члан 75. 

На износ мање или више плаћеног пореза и споредних пореских давања, осим 
камате, обрачунава се и плаћа камата по стопи једнакој годишњој референтној стопи 
Народне банке Србије, увећаној за десет процентних поена, применом простог 
интересног рачуна од сто. 

На дуговани порез и споредна пореска давања, осим камате, камата се 
обрачунава почев од наредног дана од дана доспелости. 

Камата се обрачунава за календарски број дана периода доцње у измирењу 
обавеза у односу на календарски број дана у години (365, односно 366 дана) 
декурзивним начином обрачуна, без приписа камате главници истеком обрачунског 
периода. 

Камата се у смислу става 3. овог члана обрачунава за све календарске дане у 
обрачунском периоду. 

ОБРАЧУНСКИ ПЕРИОД ЈЕ ПЕРИОД ОД ПРВОГ ДАНА ДОЦЊЕ ДО ДАНА 
ПЛАЋАЊА ТОКОМ КОЈЕГ СЕ КАМАТА ЕВИДЕНТИРА СВАКОГ ПОСЛЕДЊЕГ 
РАДНОГ ДАНА У КАЛЕНДАРСКОМ МЕСЕЦУ. 

Под обрачунским периодом подразумева се период од првог дана доцње, 
односно промене износа дуга и/или промене стопе из става 1. овог члана и/или истека 
сваке календарске године у периоду доцње за који се врши обрачун. 

Укупан износ камате представља збир обрачунате камате за поједине 
обрачунске периоде из става 5. овог члана. 

Ако се у току контроле утврди разлика пореске обавезе, камата се обрачунава од 
дана када је пореску обавезу порески обвезник био дужан да плати. 

На износ више плаћеног пореза и споредних пореских давања, осим камате, 
камата се обрачунава по истеку рока од 30 дана од дана пријема захтева за повраћај. 

Ако је основ за повраћај поништено, измењено или укинуто

Ако се обвезнику пореза на додату вредност, у року прописаном законом којим 
се уређује порез на додату вредност, не изврши повраћај тог пореза, камата се 
обрачунава од наредног дана од дана истека тог рока. 

 ИЛИ ИЗМЕЊЕНО 
решење или други акт о задужењу, камата се обрачунава од дана уплате пореза. 

Обвезнику који је поднео захтев за рефакцију, односно за рефундацију пореза, 
камата се обрачунава по истеку рока од 30 дана од дана доношења решења којим му је 
утврђено право на рефакцију, односно за рефундацију. 

МИНИСТАР БЛИЖЕ УРЕЂУЈЕ НАЧИН ЕВИДЕНТИРАЊА КАМАТЕ АКТОМ 
КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ САДРЖИНА, ПОСТУПАК И НАЧИН ВОЂЕЊА ПОРЕСКОГ 
РАЧУНОВОДСТВА. 

 
Члан 76. 

Ако је, у складу са одредбама чл. 73 , 74а , 74б , односно члана 147. став 2. овог 
закона, плаћање пореског дуга ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА одложено, односно ако је 
наплата пореског дуга привремено одложена због обуставе извршења коначног 
пореског акта (у току управног спора и сл.), камата се обрачунава и за време док траје 
одлагање, односно обустава, по стопи из члана 75. став 1. овог закона. 

Изузетно од става 1. овог члана, ако је обвезник поднео захтев за одлагање 
плаћања пореског дуга пре његове доспелости или је сам пријавио доспелу пореску 
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обавезу чије одлагање плаћања захтева, каматна стопа је једнака годишњој референтној 
стопи Народне банке Србије, применом простог интересног рачуна од сто. 

 
Члан 78. 

Покретање поступка принудне наплате пореза има за последицу:  
1) наплату из целокупне имовине пореског обвезника, осим из дела одређеног у 

члану 82. овог закона;  
2) плаћање трошкова из члана 83. овог закона.
3) УВЕЋАЊЕ ЦЕЛОКУПНОГ ПОРЕСКОГ ДУГА КОЈИ ЈЕ ПРЕДМЕТ 

ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ ЗА 5% НА ДАН ПОЧЕТКА ПОСТУПКА ПРИНУДНЕ 
НАПЛАТЕ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: УВЕЋАЊЕ ПОРЕСКОГ ДУГА);  

 ; 

ИЗНОС УВЕЋАЊА ПОРЕСКОГ ДУГА ЈЕ ПРИХОД БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ, 
ОСИМ ИЗНОСА УВЕЋАЊА ПОРЕСКОГ ДУГА КОЈИ ЈЕ ПРАВНА ПОСЛЕДИЦА 
ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ ИЗВОРНИХ ПРИХОДА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ КОЈИ ПРИПАДА БУЏЕТУ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ. 

 
Члан 79.  

Поступак принудне наплате прекида се:  
1) ако Пореска управа покрене стечајни поступак против

2) ако Пореска управа одобри одлагање плаћања пореза из чл. 73 , 

 пореског обвезника у 
смислу члана 112. овог закона;  

74а,

3) ако се утврди постојање грешке код обрачуна пореске обавезе која има за 
резултат нижи порез, до исправке утврђивања;  

 односно 
члана 74б овог закона;  

4) у случају из члана 147. ст. 2. и 6. овог закона. 
Поступак принудне наплате може се прекинути ако, по истеку рока из члана 71. 

став 1. овог закона, порески обвезник поднесе захтев за одлагање наплате, под 
условима из чл. 73, 74а,

У случају из ст. 1. и 2. овог члана, Пореска управа доноси закључак о прекиду 
поступка принудне наплате, који се доставља и организацији која спроводи принудну 
наплату са рачуна.  

 односно члана 74б овог закона. 

Прекид из ст. 1. и 2. овог члана не утиче на заложно право, ни на посебну таксу 
из члана 83. став 1. овог закона

 
 НИ НА УВЕЋАЊЕ ПОРЕСКОГ ДУГА. 

Члан 80.  
Поступак принудне наплате обуставља се:  
1) ако је пореска обавеза поништена;  
2) ако порески обвезник накнадно плати дуговану обавезу, укључујући настале 

трошкове и посебну таксу из члана 83. став 1. овог закона

У случају из става 1. овог члана заложно право престаје, у складу са овим 
законом, мере уновчавања се укидају и имовина враћа пореском обвезнику.  

 ИЗНОС УВЕЋАЊА 
ПОРЕСКОГ ДУГА.  

У случају из става 1. овог члана Пореска управа издаје решење о обустави 
поступка принудне наплате, које се доставља и организацији која спроводи принудну 
наплату са рачуна.  
 

Трошкови поступка принудне наплате пореза  

 
и трошкови првостепеног пореског прекршајног поступка 
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Члан 83. 

Трошкови принудне наплате падају на терет пореског обвезника. 

Пореска обавеза увећава се за посебну једнократну таксу на принудну наплату 
пореза у висини од 5% од износа доспелих, а неплаћених пореза, која се обрачунава и 
приписује главном дугу на дан почетка поступка принудне наплате. 

Висину трошкова принудне наплате из става 2.

Ако порески обвезник плати пореску обавезу по отпочињању поступка 
принудне наплате, не ослобађа се плаћања 

 СТАВА 1. овог закона прописује 
Влада, на предлог министра. 

једнократне таксе и насталих трошкова 
принудне наплате из ст. 1. и 2.

Трошкови, у смислу 
 СТАВА 1. овог члана. 

става 2. СТАВА 1. овог члана, не укључују трошкове 
настале грешком Пореске управе. 

Трошкове првостепеног пореског прекршајног поступка одређује Пореска 
управа у висини од 5% од износа изречене новчане казне, а најмање у износу од 500 
динара. 

 

Трошкови првостепеног пореског прекршајног поступка падају на терет лица 
које је кажњено за прекршај. 

Члан 112. 
 Када се у поступку принудне наплате утврди да порески обвезник нема имовину 
из које се порески дуг принудном наплатом може намирити, односно да му је имовина 
која се продаје Републици по вредности мања од пореског дуга, Пореска управа ће 
решењем констатовати његову привремену несолвентност и покренути стечајни 
поступак, у својству повериоца, у складу са законом, ако је порески обвезник правно 
лице, односно предузетник
 Ако порески обвезник поново постане солвентан, Пореска управа ставља ван 
снаге решење о проглашеној несолвентности и наставља поступак принудне наплате. 

. 

 
Члан 114а 

Право пореског обвезника на повраћај, ПОРЕСКИ КРЕДИТ, рефакцију и 
рефундацију, као и намирење доспелих обавеза по другом основу

Застарелост права на повраћај, ПОРЕСКИ КРЕДИТ, рефакцију и рефундацију, 
као и намирење доспелих обавеза 

 путем прекњижавања 
пореза и повраћај споредних пореских давања застарева за пет година од дана када је 
застарелост почела да тече. 

по другом основу путем прекњижавања пореза и 
повраћај споредних пореских давања почиње да тече од првог дана наредне године од 
године у којој је порески обвезник стекао право на повраћај, ПОРЕСКИ КРЕДИТ, 
рефакцију и рефундацију, као и намирење доспелих обавеза по другом основу

 

 путем 
прекњижавања пореза и повраћај споредних пореских давања. 

Застарелост покретања и вођења прекршајног поступка 

 
за пореске прекршаје 

Члан 114б 

 

Прекршајни поступак не може се покренути ако протекне пет година од дана 
када је прекршај учињен. 

ПРЕКРШАЈНИ ПОСТУПАК ЗА КОЈИ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ ЗАХТЕВ ЗА 
ПОКРЕТАЊЕ ПОДНОСИ ПОРЕСКА УПРАВА НЕ МОЖЕ СЕ ПОКРЕНУТИ НИ 
ВОДИТИ АКО ПРОТЕКНЕ ПЕТ ГОДИНА ОД ДАНА КАДА ЈЕ ПРЕКРШАЈ 
УЧИЊЕН. 
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На питања застарелости покретања и вођења првостепеног пореског

 

 
прекршајног поступка, прекид застарелости, застарелост извршења казне и друга 
питања која нису уређена овим законом примењују се одредбе закона којим се уређују 
прекршаји. 

Члан 114д 
Застарелост се прекида сваком радњом Пореске управе предузетом против 

пореског дужника у циљу утврђивања и наплате пореза и споредних пореских давања, 
ОДНОСНО РАДЊОМ ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА ПРЕДУЗЕТОМ У ЦИЉУ 
ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОВРАЋАЈ, ПОРЕСКИ КРЕДИТ, РЕФАКЦИЈУ И 
РЕФУНДАЦИЈУ, КАО И НАМИРЕЊЕ ДОСПЕЛИХ ОБАВЕЗА ПУТЕМ 
ПРЕКЊИЖАВАЊА И ПОВРАЋАЈ СПОРЕДНИХ ПОРЕСКИХ ДАВАЊА. 

После прекида застарелост почиње тећи изнова, а време које је протекло пре 
прекида не рачуна се у законом одређени
  

 рок за застарелост. 

Члан 114ж 
Право на утврђивање, наплату, повраћај, ПОРЕСКИ КРЕДИТ, рефакцију, 

рефундацију, као и намирење доспелих обавеза по другом основу

Пореска управа, по истеку рока из става 1. овог члана, по службеној дужности, 
доноси решење о престанку пореске обавезе, односно о престанку права на повраћај, 
ПОРЕСКИ КРЕДИТ, рефакцију, рефундацију, као и на намирење доспелих обавеза 

 путем прекњижавања 
пореза, увек застарева у року од десет година од истека године у којој је порез требало 
утврдити или наплатити, односно у којој је извршена преплата. 

по 
другом основу
 

 путем прекњижавања пореза, због застарелости. 

ЗАСТОЈ ЗАСТАРЕЛОСТИ ПРАВА НА УТВРЂИВАЊЕ И НАПЛАТУ ПОРЕЗА И 
СПОРЕДНИХ ПОРЕСКИХ ДАВАЊА 

 
ЧЛАН 114З 

ЗАСТАРЕЛОСТ ПРАВА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ НА УТВРЂИВАЊЕ И 
НАПЛАТУ ПОРЕЗА И СПОРЕДНИХ ПОРЕСКИХ ДАВАЊА НЕ ТЕЧЕ:  

1) ЗА ВРЕМЕ ОД ПОКРЕТАЊА УПРАВНОГ СПОРА ДО 
ПРАВОСНАЖНОСТИ СУДСКЕ ОДЛУКЕ; 

2) ЗА ВРЕМЕ КАДА ЈЕ ДРУГИМ ЗАКОНОМ ПРОПИСАНО ДА СЕ ПОРЕСКИ 
ПОСТУПАК НЕ МОЖЕ ОТПОЧЕТИ, ОДНОСНО ДА СЕ ЗАПОЧЕТИ ПОРЕСКИ 
ПОСТУПАК ПРЕКИДА. 

ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ЗАСТОЈА ЗАСТАРЕЛОСТИ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА 
НЕ РАЧУНА СЕ У РОК ЗА ЗАСТАРЕЛОСТ.  
 

Подношење захтева за покретање пореског прекршајног поступка 

 
у поступку наплате 

Члан 115а 

 

Кад се у поступку наплате пореза и споредних пореских давања утврди да 
постоји основана сумња да је учињен порески прекршај, порески службеник овлашћен 
за спровођење редовне наплате, односно порески извршитељ дужан је да, без одлагања, 
поднесе захтев за покретање пореског прекршајног поступка. 
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Члан 122. 
Ако се у поступку канцеларијске контроле утврди постојање неправилности у 

погледу података од значаја за утврђивање висине пореске обавезе, порески инспектор 
је дужан да сачини записник о контроли. 

Порески обвезник има право да у року од три

Порески инспектор је дужан да примедбе из става 2. овог члана размотри у року 
од 

 ПЕТ дана од дана пријема 
записника о канцеларијској контроли поднесе примедбе на тај записник. 

три

На основу записника из ст. 1. и 3. овог члана, Пореска управа доноси решење о 
утврђивању пореза из члана 54. став 2. тачка 2) подтачка (1) овог закона, у року од 60 
дана од дана достављања записника, односно допунског записника. 

 ПЕТ дана од дана пријема и сачини допуну записника У СКЛАДУ СА 
ЗАКОНОМ. 

У решењу из става 4. овог члана којим се порез по одбитку утврђује збирно на 
нивоу исплатиоца прихода, Пореска управа налаже пореском обвезнику и да поднесе 
појединачну

АКО ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК НЕ ПОДНЕСЕ ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ ПО 
НАЛОГУ ИЗ РЕШЕЊА ИЗ СТАВА 5. ОВОГ ЧЛАНА, ПОРЕСКА УПРАВА 
ПОДНОСИ ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ УМЕСТО ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА. 

 пореску пријаву у којој отклања утврђене неправилности АКО ЈЕ 
ПОРЕСКА ПРИЈАВА ОСНОВ ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ИЗНОСА УТВРЂЕНОГ ПОРЕЗА 
ИЗ ЧЛАНА 62. СТАВ 2. ТАЧКА 1) ОВОГ ЗАКОНА. 

 
Члан 123. 

Теренска контрола представља скуп радњи којима Пореска управа проверава 
законитост у раду и правилност испуњавања пореских обавеза од стране пореских 
обвезника. 

Теренску контролу обавља порески инспектор на основу налога за контролу. 
ПОЈЕДИНЕ РАДЊЕ У ОКВИРУ ОДРЕЂЕНИХ ПОСТУПАКА ТЕРЕНСКЕ 

КОНТРОЛЕ ПРОПИСАНИХ ОВИМ ЗАКОНОМ ОБАВЉА ПОРЕСКИ КОНТРОЛОР. 
Порески инспектор у току теренске контроле користи и податке прикупљене на 

начин из члана 120. став 1. овог закона. 
 

Члан 124. 
Налог за теренску контролу Пореска управа доставља пореском обвезнику, на 

начин из члана 36. овог закона, непосредно пре почетка контроле. 
У случају из члана 118. став 3. овог закона, порески инспектор отпочиње КАО И 

КОНТРОЛЕ МЕЊАЧКОГ ПОСЛОВАЊА, КОНТРОЛЕ ПРИРЕЂИВАЊА ИГАРА НА 
СРЕЋУ И КОНТРОЛЕ ЕВИДЕНТИРАЊА ПРОМЕТА ПРЕКО ФИСКАЛНИХ КАСА, 
поступак теренске контроле ОТПОЧИЊЕ СЕ без достављања налога за теренску 
контролу пореском обвезнику. 

Пре почетка теренске контроле, порески

Пореска управа може да одложи почетак спровођења теренске контроле ако 
порески обвезник поднесе усмени приговор одмах по пријему налога из става 1. овог 
члана, наводећи разлоге за одлагање контроле, с тим што је у року од 24 часа од 
пријема налога дужан да достави приговор у писменом облику Пореској управи. 

 ПОРЕСКИ инспектор је дужан да 
покаже службену легитимацију пореском обвезнику, А ПОРЕСКИ КОНТРОЛОР 
СЛУЖБЕНУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ ИЛИ РЕШЕЊЕ О ОВЛАШЋЕЊУ.  

Ако порески инспектор оцени да је усмени приговор изјављен да би се ометала 
теренска контрола, отпочеће поступак контроле и навести у записнику разлоге на 
основу којих је донео такву одлуку. 

По приговору из става 4. овог члана, Пореска управа доноси закључак против 
којег није допуштен правни лек. 
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Члан 125. 
Теренска контрола врши се у пословним просторијама пореског обвезника или 

на другом месту, у зависности од предмета контроле. 
Порески обвезник дужан је да, ако се теренска контрола врши у његовим 

пословним просторијама, обезбеди одговарајуће место за рад пореског инспектора. 
Ако не постоји одговарајући простор за вршење теренске контроле, уз 

пристанак пореског обвезника, контрола се може обавити у његовим стамбеним 
просторијама, односно на другом месту које одреди Пореска управа, у складу са ставом 
1. овог члана. 

Ако се теренска контрола не обавља у пословним просторијама пореског 
обвезника, порески инспектор је дужан да прегледа просторије и о томе сачини 
белешку, која се уноси у записник из члана 128. овог закона. 

ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, ПО ОДОБРЕЊУ СУДА ПОРЕСКИ 
ИНСПЕКТОР ИМА ПРАВО ДА УЂЕ И У СТАН ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА, РАДИ 
ВРШЕЊА КОНТРОЛЕ. 

Порески инспектор има право да уђе на земљиште и у пословне просторије 
пореског обвезника, а по одобрењу суда и у стан пореског обвезника, ради вршења 
контроле. 

Пореском обвезнику или његовом пуномоћнику, односно заступнику мора се 
пружити могућност да присуствују прегледу земљишта, просторија, односно стана из 
става 5. овог члана. 

Ако лица из става 6. овог члана не користе могућност да присуствују прегледу 
земљишта, просторија, односно стана, а порески инспектор оцени да се на тај начин 
онемогућава или одлаже спровођење пореске контроле, обавиће контролу из става 5. 
овог члана и без њиховог присуства, уз присуство два пунолетна сведока. 

Чињенице из става 7. овог члана порески инспектор уноси у записник. 
 

Члан 128. 
Порески инспектор саставља записник о теренској контроли. 
Свака страница записника мора бити означена редним бројем и потписана. 
Записник о теренској контроли доставља пореском обвезнику, у року од три

На записник о теренској контроли порески обвезник има право да поднесе 
примедбе у року од 

 
ПЕТ дана од дана завршетка контроле. 

пет

Ако су примедбе поднете на страном језику у року из става 4. овог члана, 
сматраће се да су благовремено поднете ако се у року од наредна два дана достави 
превод примедби на српски језик оверен од стране овлаћеног лица. 

 ОСАМ дана од дана пријема записника, осим на донето усмено 
решење из члана 133. став 2. овог закона. 

Ако су у примедбама изнети нови докази и чињенице, због којих би требало 
променити чињенично стање утврђено у записнику или изменити раније правне оцене, 
порески инспектор ће о таквим доказима и чињеницама или о новим правним оценама 
саставити допунски записник. 

На допунски записник из става 6. овог члана не може се изјавити приговор. 
 

Члан 129. 
Ако се у поступку теренске контроле утврди да порески обвезник није 

применио, или није правилно применио прописе приликом утврђивања пореза које 
обвезник сам врши, на основу записника о извршеној теренској контроли, односно 
допунског записника, доноси се решење из члана 54. став 2. тачка 2) подтачка (1) овог 
закона. 
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Пореска управа доноси решење из става 1. овог члана у року од 60 дана од дана 
достављања записника, односно допунског записника о теренској контроли. 

У решењу из става 1. овог члана којим се порез по одбитку утврђује збирно на 
нивоу исплатиоца прихода, Пореска управа налаже пореском обвезнику и да поднесе 
појединачну 

АКО ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК НЕ ПОДНЕСЕ ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ ПО 
НАЛОГУ ИЗ РЕШЕЊА ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА, ПОРЕСКА УПРАВА 
ПОДНОСИ ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ УМЕСТО ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА. 

пореску пријаву у којој отклања утврђене неправилности АКО ЈЕ 
ПОРЕСКА ПРИЈАВА ОСНОВ ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ИЗНОСА УТВРЂЕНОГ ПОРЕЗА 
ИЗ ЧЛАНА 62. СТАВ 2. ТАЧКА 1) ОВОГ ЗАКОНА. 

 
Глава трећа А 

Овлашћења пореског органа у области мењачког И ДЕВИЗНОГ пословања 
 

Контрола мењачког пословања 
Члан 129д 

Пореска управа врши контролу мењачког пословања код банака и овлашћених 
мењача у складу са овим законом. 

Контрола из става 1. овог члана је поступак провере и утврђивања законитости и 
правилности обављања мењачких послова сходно прописима којима се уређује девизно 
пословање. 

У поступку контроле мењачког пословања Пореска управа, у складу са законом, 
обавља: 

1) канцеларијску контролу; 
2) теренску контролу. 

 

На поступак контроле мењачког пословања, мере које се предузимају у току и 
после обављене контроле, као и на поступак по правним лековима, сходно се 
примењују одредбе овог закона које се односе на пореску контролу. 

КОНТРОЛА МЕЊАЧКОГ И ДЕВИЗНОГ ПОСЛОВАЊА 
 

ЧЛАН 129Д 
ПОРЕСКА УПРАВА ВРШИ КОНТРОЛУ МЕЊАЧКОГ ПОСЛОВАЊА КОД: 
1) БАНАКА,  
2) РЕЗИДЕНАТА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА КОЈИ МЕЊАЧКЕ ПОСЛОВЕ 

ОБАВЉАЈУ НА ОСНОВУ ПОСЕБНОГ ЗАКОНА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ЊИХОВА 
ДЕЛАТНОСТ И  

3) РЕЗИДЕНАТА – ПРАВНИХ ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКА КОЈИ ИМАЈУ 
ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ МЕЊАЧКИХ ПОСЛОВА ИЗДАТО ОД СТРАНЕ 
ПОРЕСКЕ УПРАВЕ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ОВЛАШЋЕНИ МЕЊАЧ).  

ПОРЕСКА УПРАВА ВРШИ КОНТРОЛУ ДЕВИЗНОГ ПОСЛОВАЊА КОД 
ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА - РЕЗИДЕНАТА И НЕРЕЗИДЕНТА, У СКЛАДУ СА ОВИМ 
ЗАКОНОМ. 

КОНТРОЛА ИЗ СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА ЈЕ ПОСТУПАК ПРОВЕРЕ И 
УТВРЂИВАЊА ЗАКОНИТОСТИ И ПРАВИЛНОСТИ ОБАВЉАЊА МЕЊАЧКИХ И 
ДЕВИЗНИХ ПОСЛОВА СХОДНО ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ ДЕВИЗНО 
ПОСЛОВАЊЕ.  

У ПОСТУПКУ КОНТРОЛЕ МЕЊАЧКОГ И ДЕВИЗНОГ ПОСЛОВАЊА 
ПОРЕСКА УПРАВА ОБАВЉА:  

1) КАНЦЕЛАРИЈСКУ КОНТРОЛУ ОВЛАШЋЕНИХ МЕЊАЧА;  
2) ТЕРЕНСКУ КОНТРОЛУ.  
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НА ПОСТУПАК КОНТРОЛЕ МЕЊАЧКОГ И ДЕВИЗНОГ ПОСЛОВАЊА, 
МЕРЕ КОЈЕ СЕ ПРЕДУЗИМАЈУ У ТОКУ И ПОСЛЕ ОБАВЉЕНЕ КОНТРОЛЕ, КАО 
И НА ПОСТУПАК ПО ПРАВНИМ ЛЕКОВИМА, СХОДНО СЕ ПРИМЕЊУЈУ 
ОДРЕДБЕ ОВОГ ЗАКОНА КОЈЕ СЕ ОДНOСЕ НА ПОРЕСКУ КОНТРОЛУ. 

 
Теренска контрола мењачког пословања 

Члан 129ђ 
Теренска контрола мењачког пословања започиње налогом за теренску 

контролу, који се уручује банци, односно овлашћеном мењачу, непосредно пред 
почетак теренске контроле. 

У току теренске контроле мењачког пословања порески инспектор може, уз 
потврду, привремено одузети ефективни страни новац, чекове, динаре, предмете, 
исправе и документацију, ако постоји основана сумња да су употребљени или били 
намењени или настали извршењем кривичног дела или прекршаја. 

 

Ефективни страни новац и чекове из става 2. овог члана порески инспектор 
дужан је да депонује на наменски рачун Пореске управе који се води код Народне 
банке Србије или у депо код Народне банке Србије, а динаре - на наменски рачун 
Пореске управе који се води код министарства надлежног за послове финансија, у року 
од два радна дана од дана њиховог одузимања. 

 
КАНЦЕЛАРИЈСКА И ТЕРЕНСКА КОНТРОЛА МЕЊАЧКОГ ПОСЛОВАЊА 

 
ЧЛАН 129Ђ 

КАНЦЕЛАРИЈСКА КОНТРОЛА МЕЊАЧКОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕДСТАВЉА 
КОНТРОЛУ ПОДАТАКА КОЈЕ СУ ОВЛАШЋЕНИ МЕЊАЧИ ДУЖНИ ДА 
ДОСТАВЉАЈУ НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ ИЛИ БАНЦИ, А КОЈИМА ПОРЕСКА 
УПРАВА РАСПОЛАЖЕ У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА, И КОНТРОЛУ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈУ ЈЕ ОВЛАШЋЕНИ МЕЊАЧ ДУЖАН ДА ДОСТАВЉА 
ПОРЕСКОЈ УПРАВИ. 

КАНЦЕЛАРИЈСКА КОНТРОЛА МЕЊАЧКОГ ПОСЛОВАЊА ВРШИ СЕ И 
РАДИ ПРОВЕРЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ МЕЊАЧКИХ 
ПОСЛОВА, КАО И У ПОСТУПКУ ОДУЗИМАЊА ОВЛАШЋЕЊА ЗА ОБАВЉАЊЕ 
МЕЊАЧКИХ ПОСЛОВА. 

ОВЛАШЋЕНИ МЕЊАЧ УЧЕСТВУЈЕ У ПОСТУПКУ КАНЦЕЛАРИЈСКЕ 
КОНТРОЛЕ У СМИСЛУ ЧЛАНА 121. ОВОГ ЗАКОНА, ОСИМ КАДА СЕ 
ПОСТУПАК ОДУЗИМАЊА ОВЛАШЋЕЊА ПОКРЕЋЕ НА ЊЕГОВ ЗАХТЕВ. 

У ТОКУ ТЕРЕНСКЕ КОНТРОЛЕ МЕЊАЧКОГ ПОСЛОВАЊА ПОРЕСКИ 
ИНСПЕКТОР МОЖЕ, УЗ ПОТВРДУ, ПРИВРЕМЕНО ОДУЗЕТИ ЕФЕКТИВНИ 
СТРАНИ НОВАЦ, ЧЕКОВЕ, ДИНАРЕ, ПРЕДМЕТЕ, ИСПРАВЕ И 
ДОКУМЕНТАЦИЈУ, АКО ПОСТОЈИ ОСНОВАНА СУМЊА ДА СУ УПОТРЕБЉЕНИ 
ИЛИ БИЛИ НАМЕЊЕНИ ИЛИ НАСТАЛИ ИЗВРШЕЊЕМ КРИВИЧНОГ ДЕЛА ИЛИ 
ПРЕКРШАЈА. 

ЕФЕКТИВНИ СТРАНИ НОВАЦ И ЧЕКОВЕ ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА 
ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР ДУЖАН ЈЕ ДА ДЕПОНУЈЕ НА НАМЕНСКИ РАЧУН 
ПОРЕСКЕ УПРАВЕ КОЈИ СЕ ВОДИ КОД НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ ИЛИ У ДЕПО 
КОД НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ, А ДИНАРЕ ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА НА 
НАМЕНСКИ РАЧУН ПОРЕСКЕ УПРАВЕ КОЈИ СЕ ВОДИ КОД МИНИСТАРСТВА 
НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА, У РОКУ ОД ДВА РАДНА ДАНА ОД 
ДАНА ЊИХОВОГ ОДУЗИМАЊА. 
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Члан 129е 
Када порески инспектор у вршењу теренске контроле мењачких послова утврди 

незаконитост, односно неправилност која се може отклонити, Пореска управа доноси 
решење којим налаже банци, РЕЗИДЕНТУ ПРИВРЕДНОМ СУБЈЕКТУ КОЈИ 
МЕЊАЧКЕ ПОСЛОВЕ ОБАВЉА НА ОСНОВУ ПОСЕБНОГ ЗАКОНА КОЈИМ СЕ 
УРЕЂУЈЕ ЊЕГОВА ДЕЛАТНОСТ, односно овлашћеном мењачу да отклони утврђену 
незаконитост, односно неправилност и одређује му рок за наложено поступање. 

Против решења из става 1. овог члана може се поднети жалба у року од 15 дана 
од дана пријема решења. 

Жалба из става 2. овог члана не одлаже извршење решења из става 1. овог 
члана. 
 

Члан 129ж 
Банка, РЕЗИДЕНТ ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТ КОЈИ МЕЊАЧКЕ ПОСЛОВЕ 

ОБАВЉА НА ОСНОВУ ПОСЕБНОГ ЗАКОНА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ЊЕГОВА 
ДЕЛАТНОСТ, односно овлашћени мењач, дужан је да о извршењу налога из решења 
из члана 129е овог закона писмено обавести Пореску управу и то најкасније првог 
наредног радног дана од дана истека рока одређеног за отклањање утврђене 
незаконитости, односно неправилности из тог решења. 

Пореска управа проверава извршење налога из решења из става 1. овог члана и, 
ако провером утврди да су извршени сви налози, доноси закључак о обустави налога из 
решења. 

Када Пореска управа утврди да овлашћени мењач није извршио налоге из 
решења из члана 129е овог закона, доноси решење о одузимању овлашћења за 
обављање мењачких послова за контролисано мењачко место. 

Када Пореска управа утврди да банка није извршила налоге из решења из члана 
129е овог закона, о томе обавештава Народну банку Србије која предузима 
одговарајуће мере из своје надлежности. 

 
Члан 129з 

Ако овлашћени мењач онемогући вршење теренске контроле мењачких послова, 
Пореска управа доноси решење о привременој забрани обављања мењачких послова на 
контролисаном мењачком месту у периоду до 30 радних дана. 

На решење Пореске управе из става 1. овог члана може се поднети жалба у року 
од 15 дана од дана пријема решења. 

Жалба из става 2. овог члана не одлаже извршење решења из става 1. овог 
члана. 

Под онемогућавањем вршења теренске контроле мењачких послова, у смислу 
става 1. овог члана, подразумева се да банка, РЕЗИДЕНТ ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТ 
КОЈИ МЕЊАЧКЕ ПОСЛОВЕ ОБАВЉА НА ОСНОВУ ПОСЕБНОГ ЗАКОНА КОЈИМ 
СЕ УРЕЂУЈЕ ЊЕГОВА ДЕЛАТНОСТ, односно овлашћени мењач онемогући 
пореском инспектору увид у пословне књиге и другу документацију или онемогући 
преглед предмета, просторија или других објеката, односно не дозволи привремено 
одузимање ефективног страног новца, чекова и готовине у динарима. 

Овлашћени мењач дужан је да одмах, а најкасније првог наредног радног дана 
од дана пријема решења из става 1. овог члана, исто истакне на видно место на том 
мењачком месту, сав ефективни страни новац који се налази на том мењачком месту 
прода банци, односно банкама са којима има закључен уговор, а динаре добијене 
продајом ефективног страног новца и готовину у динарима уплати на свој текући 
рачун. 



28 
 

Доказе о извршењу радњи из става 5. овог члана овлашћени мењач дужан је да 
достави Пореској управи у писаној форми одмах, а најкасније првог наредног радног 
дана од дана извршења обавеза из става 5. овог члана. 

Ако банка онемогући пореском инспектору да врши теренску контролу 
мењачких послова, у смислу става 4. овог члана, Пореска управа о томе обавештава 
Народну банку Србије која предузима мере из своје надлежности. 

Ако банка, РЕЗИДЕНТ ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТ КОЈИ МЕЊАЧКЕ ПОСЛОВЕ 
ОБАВЉА НА ОСНОВУ ПОСЕБНОГ ЗАКОНА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ЊЕГОВА 
ДЕЛАТНОСТ, односно овлашћени мењач онемогући вршење теренске контроле 
мењачких послова, Пореска управа подноси и кривичну пријаву за кривично дело 
онемогућавање вршења контроле, у складу са Кривичним закоником. 

 
Члан 129л 

Пореска управа доноси решење о одузимању овлашћења за обављање мењачких 
послова када овлашћени мењач поднесе захтев за престанак обављања мењачких 
послова на једном или више мењачких места и достави доказе да је сав ефективни 
страни новац продао банци, односно банкама са којима има закључен уговор, а динаре 
добијене продајом ефективног страног новца и сву готовину у динарима уплатио на 
свој текући рачун

Решење о одузимању овлашћења за обављање мењачких послова из става 1. 
овог члана правно лице или предузетник прилаже надлежном органу за привредне 
регистре уз регистрациону пријаву за брисање из регистра привредних субјеката. 

 ПОСТУПИО У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА КОЈИ РЕГУЛИШУ 
МЕЊАЧКО ПОСЛОВАЊЕ.  

Решење Пореске управе из става 1. овог члана је коначно и против њега се може 
покренути управни спор. 

ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ МЕЊАЧКИХ ПОСЛОВА ПРЕСТАЈЕ ДА 
ПРОИЗВОДИ ПРАВНО ДЕЈСТВО ДАНОМ КОЈИМ ОВЛАШЋЕНИ МЕЊАЧ 
ПРЕСТАЈЕ СА РАДОМ У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА КОЈИ УРЕЂУЈУ 
ПРИВРЕДНА ДРУШТВА И ПОСТУПАК РЕГИСТРАЦИЈЕ. 

 
Члан 129р 

Пореска управа врши надзор над применом одредаба овог закона путем 
теренске контроле код приређивача. 

Приређивачи су дужни да пореском инспектору омогуће обављање теренске 
контроле над целокупним материјално-финансијским пословањем. 

Приређивачи су дужни да пореском инспектору омогуће преглед просторија, 
пословних књига, извештаја, евиденција, софтвера и других докумената или података 
на основу којих се може утврдити пословање приређивача. 

Порески инспектор може присуствовати отварању, обрачунавању и затварању 
столова и аутомата за игре на срећу у играчницама, односно у просторијама са 
аутоматима, као и дневном обрачуну благајне. 

Ако у обављању послова теренске контроле порески инспектор утврди да се 
игра на срећу приређује супротно одредбама овог закона, без одлагања донеће решење 
којим ће наложити отклањање утврђених неправилности, односно незаконитости. 

Ако приређивач у остављеном року не поступи у складу са решењем из става 5. 
овог члана, извршиће се печаћење играчнице, кладионице, као и привремено 
одузимање столова и аутомата и друге опреме за приређивање игара на срећу, а 
најдуже 30 дана, након чега ће се извршити њихово трајно одузимање и уништење. 

Решење из става 5. овог члана је коначно. 
Трошкове извршења решења из става 5. овог члана у целости сноси приређивач. 
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ПОРЕСКА УПРАВА ВРШИ ТЕРЕНСКУ КОНТРОЛУ НАД ПРИРЕЂИВАЊЕМ 
ИГАРА НА СРЕЋУ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ, И ПРЕДСТАВЉА 
ПОСТУПАК ПРОВЕРЕ И УТВРЂИВАЊА ЗАКОНИТОСТИ И ПРАВИЛНОСТИ 
ПРИРЕЂИВАЊА ИГАРА НА СРЕЋУ СХОДНО ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ 
УРЕЂУЈЕ ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА НА СРЕЋУ. 

НА ПОСТУПАК ТЕРЕНСКЕ КОНТРОЛЕ ПРИРЕЂИВАЊА ИГАРА НА 
СРЕЋУ, МЕРЕ КОЈЕ СЕ ПРЕДУЗИМАЈУ У ТОКУ И ПОСЛЕ ОБАВЉЕНЕ 
КОНТРОЛЕ, КАО И НА ПОСТУПАК ПО ПРАВНИМ ЛЕКОВИМА, СХОДНО СЕ 
ПРИМЕЊУЈУ ОДРЕДБЕ ОВОГ ЗАКОНА КОЈЕ СЕ ОДНOСЕ НА ПОРЕСКУ 
КОНТРОЛУ. 

У ПОСТУПКУ ТЕРЕНСКЕ КОНТРОЛЕ, ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР ИМА 
ОВЛАШЋЕЊЕ ДА ПРИСУСТВУЈЕ ОТВАРАЊУ, ОБРАЧУНАВАЊУ И ЗАТВАРАЊУ 
СТОЛОВА И АУТОМАТА ЗА ИГРЕ НА СРЕЋУ, КАО И ДНЕВНОМ ОБРАЧУНУ 
БЛАГАЈНЕ, У ИГРАЧНИЦАМА, У ПРОСТОРИЈАМА СА АУТОМАТИМА, 
ОДНОСНО УПЛАТНО ИСПЛАТНИМ МЕСТИМА. 

АКО У ВРШЕЊУ ПОСЛОВА ТЕРЕНСКЕ КОНТРОЛЕ ПОРЕСКИ 
ИНСПЕКТОР УТВРДИ ДА СЕ ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА НА СРЕЋУ ВРШИ БЕЗ 
ОДОБРЕЊА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ, ОДНОСНО СУПРОТНО ОДРЕДБАМА ЗАКОНА 
КОЈИ РЕГУЛИШЕ ОБЛАСТ ИГАРА НА СРЕЋУ, БЕЗ ОДЛАГАЊА ЋЕ ДОНЕТИ 
РЕШЕЊЕ О ПРИВРЕМЕНОМ ЗАТВАРАЊУ ОБЈЕКТА, ОДНОСНО ПРОСТОРИЈА У 
КОЈИМА СЕ ВРШИ ПРИРЕЂИВАЊЕ И ПРИВРЕМЕНОМ ОДУЗИМАЊУ ОПРЕМЕ И 
ПРЕДМЕТА КОЈИ СУ УПОТРЕБЉЕНИ ИЛИ СУ МОГЛИ БИТИ УПОТРЕБЉЕНИ ЗА 
ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА НА СРЕЋУ. 

ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР ЈЕ ДУЖАН ДА У РОКУ ОД 30 ДАНА ОД ДАНА 
ДОНОШЕЊА РЕШЕЊА ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА, ПОДНЕСЕ КРИВИЧНУ 
ПРИЈАВУ ПРОТИВ ЛИЦА ОД КОГА ЈЕ ПРИВРЕМЕНО ОДУЗЕТА ОПРЕМА И 
ПРЕДМЕТИ.  

НАКОН ОКОНЧАЊА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА ПОРЕСКА УПРАВА 
ОДЛУЧИЋЕ О ПРИВРЕМЕНО ОДУЗЕТОЈ ОПРЕМИ И ПРЕДМЕТИМА. 

АКО СЕ У ПОСТУПКУ ТЕРЕНСКЕ КОНТРОЛЕ ПРИРЕЂИВАЧА ИГАРА НА 
СРЕЋУ УТВРДИ ДРЖАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ НЕПРИЈАВЉЕНИХ АУТОМАТА, 
СТОЛОВА, УПЛАТНО ИСПЛАТНИХ МЕСТА КОЈЕ СЛУЖЕ ПРИРЕЂИВАЊУ 
ПОСЕБНИХ ИГАРА НА СРЕЋУ КЛАЂЕЊА, ОПРЕМЕ КОЈА СЛУЖИ ЗА 
ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА НА СРЕЋУ ПРЕКО СРЕДСТАВА ЕЛЕКТРОНСКЕ 
КОМУНИКАКЦИЈЕ, ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР ЋЕ ПРЕДУЗЕТИ МЕРЕ ИЗ СТ. 4 - 6. 
ОВОГ ЧЛАНА.  

РЕШЕЊЕ ИЗ СТ. 4. И 6. ОВОГ ЧЛАНА ЈЕ КОНАЧНО. 
ТРОШКОВЕ ИЗВРШЕЊА РЕШЕЊА ИЗ СТ. 4. И 6. ОВОГ ЧЛАНА У 

ЦЕЛОСТИ СНОСИ ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК. 
 

Члан 131. 
У току пореске контроле порески инспектор може пореском обвезнику изрећи 

забрану вршења делатности у трајању до 60 дана ако утврди да се: 
1) делатност обавља тако да робу и услуге не прати веродостојна документација 

од значаја за утврђивање пореза (отпремница, фактура, изјава купца и др.); 
2) избегава утврђивање и плаћање пореза тако што се не уплаћује дневни пазар, 

у складу са прописима; 
3) избегава утврђивање и плаћање пореза радним ангажовањем лица која немају 

закључен уговор о раду или други акт о радном ангажовању донет у складу са 
прописима о радним односима, као и ако та лица нису, у складу са прописима, 
пријављена надлежној организацији обавезног социјалног осигурања; 
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4) промет од продаје роба или пружања услуга не региструје преко фискалне 
касе или на други прописани начин.

5) ПРИРЕЂУЈЕ ИГРА БЕЗ ПРЕТХОДНО ПРИБАВЉЕНОГ МИШЉЕЊА 
МИНИСТАРСТВА НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА, А У СКЛАДУ СА 
ПРОПИСИМА КОЈИ РЕГУЛИШУ ОБЛАСТ ИГАРА НА СРЕЋУ.   

; 

Забрана вршења делатности пореском обвезнику изриче се за пословне 
просторије пореског обвезника у којима су у току пореске контроле утврђене 
неправилности из става 1. тач. 1) - 4) овог члана. 

АКО ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК ВРШИ ПРОДАЈУ АКЦИЗНИХ ПРОИЗВОДА 
КОЈИ НИСУ ОБЕЛЕЖЕНИ НА ПРОПИСАНИ НАЧИН, МОЖЕ СЕ ИЗРЕЋИ 
ЗАШТИТНА МЕРА - ЗАБРАНЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ, 
ОДНОСНО ПРЕДУЗЕТНИКА У ТРАЈАЊУ ОД ТРИ МЕСЕЦА ДО ЈЕДНЕ ГОДИНЕ. 

 
Члан 134. 

Кад порески инспектор нареди меру одузимања ствари из члана 130. овог 
закона, дужан је да одузете ствари по врсти и количини ускладишти на месту 
одређеном актом министра. 

Вредност ствари из става 1. овог члана утврђује комисија у висини цене по којој 
се та ствар може набавити на тржишту у моменту одузимања, у року од пет дана од 
дана одузимања. 

Ако је одузета ствар подложна кварењу или ако њено чување изискује велике 
трошкове, Пореска управа поступа на начин из члана 104. став 4. овог закона. 

По коначности решења из члана 133. став 1. овог закона, односно по окончању 
поступка покренутог у складу са одредбама члана 138.

Пре јавне продаје из става 4. овог члана, Пореска управа поново врши 
утврђивање вредности одузетих ствари у случају када је протекло више од годину дана 
од дана одузимања ствари. 

 НА ОСНОВУ КРИВИЧНЕ 
ПРИЈАВЕ ИЗ ЧЛАНА 137. СТАВ 1. овог закона, одузете ствари, осим ствари из става 
3. овог члана, продају се путем јавне продаје, односно преко трговачке мреже, а 
одузети акцизни производи, изузев деривата нафте, папирне тубе за цигарете, филтери 
за цигарете, папир за цигарете, машинице за пуњење папирних туба за цигарете, као и 
друге машинице за увијање резаног дувана комисијски се уништавају. 

Јавна продаја одузетих ствари из става 4. овог члана врши се у складу са 
одредбама овог закона које уређују јавну продају покретних ствари у поступку 
принудне наплате. 

Влада уређује поступак са одузетим стварима из овог члана за случај кад се 
одузете ствари не продају на поновљеним усменим јавним надметањима, под условом 
из става 4. овог члана, у року од три месеца од правоснажности решења из члана 133. 
став 1. овог закона, односно по окончању поступка покренутог у складу са одредбама 
члана 138.

Купац одузетих ствари не може бити порески обвезник ОД КОЈЕГ СУ СТВАРИ 
ОДУЗЕТЕ, лице запослено у Пореској управи и са њима повезана лица. 

 НА ОСНОВУ КРИВИЧНЕ ПРИЈАВЕ ИЗ ЧЛАНА 137. СТАВ 1. овог закона. 

Средства остварена продајом ствари, по одбитку трошкова, уплаћују се у буџет 
Републике. 

Изузетно, Влада може ствари из става 1. овог члана, осим ствари које се 
комисијски уништавају у смислу става 4. овог члана, уступити без накнаде државним 
органима, хуманитарним организацијама и другим корисницима хуманитарне помоћи, 
установама културе, као и у друге оправдане сврхе. 

Одузете ствари из става 1. овог члана које се не могу продати, односно 
употребити због здравствених, ветеринарских, фитосанитарних, сигурносних и других 
прописаних разлога или услед већег оштећења, уништавају се у складу са прописима. 
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Трошкове превоза и уништавања сноси порески обвезник од кога су одузете 
ствари, а ако је он непознат или недоступан, трошкове превоза и уништавања сноси 
Пореска управа. 

Акт за извршавање овог члана донеће министар. 
 

Подношење захтева за покретање пореског прекршајног поступка 

 
у поступку пореске контроле 

Члан 134а 

 

Кад се у поступку пореске контроле утврди да постоји основана сумња да је 
учињен порески прекршај, порески инспектор у поступку канцеларијске, односно 
теренске контроле дужан је да, без одлагања, поднесе захтев за покретање пореског 
прекршајног поступка. 

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ТОКУ ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ И 
КАДА ЈЕ ИЗРЕЧЕНА МЕРА ЗАБРАНЕ ВРШЕЊА ДЕЛАТНОСТИ 

 
ЧЛАН 134А 

 НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТ ПРИНУДНЕ 
НАПЛАТЕ, ОДНОСНО ОБЈЕКТИ У КОЈИМА ЈЕ ЗАБРАЊЕНО ОБАВЉАЊЕ 
ДЕЛАТНОСТИ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 131. ОВОГ ЗАКОНА ВИДНО СЕ 
ОЗНАЧАВАЈУ ОЗНАКОМ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ. 

НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА, САДРЖИНУ И ИЗГЛЕД ОЗНАКЕ ИЗ СТАВА 1. 
ОВОГ ЧЛАНА, БЛИЖЕ УРЕЂУЈЕ МИНИСТАР. 

 
Члан 135. 

Откривање пореских кривичних дела и њихових извршилаца обавља Пореска 
полиција. 

Пореска кривична дела су кривична дела утврђена овим и другим законом, која 
као могућу последицу имају потпуно или делимично избегавање плаћања пореза, 
сачињавање или подношење фалсификованог документа од значаја за опорезивање, 
угрожавање наплате пореза и пореске контроле, недозвољен промет акцизних 
производа и друге незаконите радње које су у вези са избегавањем и помагањем у 
избегавању плаћања пореза. 

Ради откривања пореских кривичних дела и њихових извршилаца Пореска 
полиција у предкривичном

Пореска полиција, у складу са одредбама закона којим се уређује кривични 
поступак, може позивати и саслушавати осумњиченог укључујући и његово принудно 
довођење, пре покретања кривичног поступка извршити претресање стана, пословних 
или других просторија, превозних средстава и лица када постоје основи сумње да је 
извршено пореско кривично дело и извршити 

 ПРЕДИСТРАЖНОМ поступку поступа као орган 
унутрашњих послова и овлашћена је да, у складу са законом, предузима све потражне 
радње, изузев ограничења кретања. 

принудно ПРИВРЕМЕНО одузимање 
предмета који могу послужити као доказ у кривичном поступку за пореска кривична 
дела. Претресање стана и других просторија може се вршити само на основу одлуке 

Овлашћења из ст. 3. и 4. овог члана Пореска полиција предузима самостално, а 
уколико се приликом спровођења тих овлашћења основано очекује отпор, на захтев 
Пореске полиције, Министарство унутрашњих послова пружиће помоћ ради 
омогућавања спровођења извршења тих овлашћења. Са Министарством унутрашњих 
послова Пореска полиција остварује и друге облике сарадње. 

НАРЕДБЕ суда и уз присуство два сведока. 
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Облик и начин остваривања сарадње из става 5. овог члана споразумно ће 
својим актом ближе уредити министар надлежан за послове финансија и министар 
надлежан за унутрашње послове. 

 
Поступак по кривичној пријави 

Члан 138. 
Јавни тужилац дужан је да узме у разматрање кривичну пријаву из члана 137. 

став 1. овог закона у року од три дана од дана пријема. 

 

Јавни тужилац дужан је да о својој одлуци по кривичној пријави обавести 
руководиоца Пореске полиције у року од осам дана од дана доношења одлуке. 

Члан 139. 
Ако се у поступку из члана 135. став 3. овог закона утврди да у радњама лица 

нема елемената пореског кривичног дела, већ оне представљају друга кажњива дела, 
инспектор Пореске полиције ће поднети одговарајућу пријаву надлежном органу. 

Надлежни орган из става 1. овог члана дужан је да узме у разматрање пријаву у 
року од три дана од дана пријема. 

Чињенице и доказе од значаја за висину пореске обавезе, утврђене у поступку из 
члана 135. став 3. овог закона, инспектор Пореске полиције доставља организационој 
јединици Пореске управе где је порески обвезник регистрован. 

Надлежни орган којем је поднета пријава из става 1. овог члана дужан је да о 
исходу поступка обавести руководиоца Пореске полиције у року од осам дана од дана 
доношења одлуке поводом пријаве. 

 
Члан 159. 

Јединица локалне самоуправе дужна је да у року од пет дана по истеку 
календарског месеца достави Пореској управи у електронском облику базе података о 
обвезницима пореза на имовину, као и

НАЧИН И ПОСТУПАК ДОСТАВЉАЊА ПОДАТАКА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ 
ЧЛАНА БЛИЖЕ УРЕЂУЈЕ ДИРЕКТОР ПОРЕСКЕ УПРАВЕ. 

 податке из пореских пријава који су од значаја 
за утврђивање пореза на имовину, КАО И ПОДАТКЕ О НАПЛАТИ ТОГ ПОРЕЗА, А 
ПО ЗАХТЕВУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ И ПОДАТКЕ О УТВРЂИВАЊУ И НАПЛАТИ 
ОСТАЛИХ ИЗВОРНИХ ПРИХОДА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ. 

 
Члан 159а 

Статус резидента државе са којом је закључен уговор о избегавању двоструког 
опорезивања нерезидент доказује код исплатиоца прихода - резидента,

Статус резидента Републике Србије, 

 потврдом о 
резидентности овереном од надлежног органа друге државе уговорнице чији је 
резидент и то на посебном обрасцу или овереном преводу потврде на обрасцу који 
прописује надлежни орган државе са којом је закључен уговор о избегавању 
двоструког опорезивања.  

код иностраног исплатиоца прихода,

Поступак и начин издавања, као и изглед образаца из ст. 1. и 2. овог члана 
прописује министар. 

 
резидент доказује потврдом на посебном обрасцу, осим у случајевима када се статус 
резидента доказује потврдом на обрасцу који прописује надлежни орган државе са 
којом је закључен уговор о избегавању двоструког опорезивања. 

Потврде из ст. 1. и 2.

 

 ПОТВРДУ ИЗ СТАВА 2. овог члана издаје Пореска 
управа. 
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Члан 160. 
Пореска управа: 
1) врши регистрацију пореских обвезника додељивањем ПИБ и води јединствен 

регистар пореских обвезника; 
1а) води регистре у области мењачког пословања у складу са прописима којима 

се уређује девизно пословање, као и у области игара на срећу у складу са прописима 
којима се уређују игре на срећу; 

2) врши утврђивање пореза у складу са законом; 
3) врши пореску контролу у складу са законом; 
4) врши редовну и принудну наплату пореза и споредних пореских давања; 
5) открива пореска кривична дела и њихове извршиоце и у вези са тим 

предузима законом прописане мере 
5а) покреће и води првостепени порески прекршајни поступак и изриче казне за 

пореске прекршаје, осим у случају када је, према закону којим се уређују прекршаји, 
првостепени прекршајни поступак у искључивој надлежности прекршајног суда; 

6) подноси захтеве за покретање прекршајног поступка за пореске прекршаје за 
које је, према закону којим се уређују прекршаји, првостепени прекршајни поступак у 
искључивој надлежности прекршајног суда

6) ИЗДАЈЕ ПРЕКРШАЈНЕ НАЛОГЕ, ОДНОСНО НАДЛЕЖНОМ 
ПРЕКРШАЈНОМ СУДУ ПОДНОСИ ЗАХТЕВЕ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПРЕКРШАЈНОГ 
ПОСТУПКА ЗА ПОРЕСКЕ ПРЕКРШАЈЕ, ПРЕКРШАЈЕ ПРОПИСАНЕ ЗАКОНОМ 
КОЈИ УРЕЂУЈЕ ФИСКАЛНЕ КАСЕ, ПРЕКРШАЈЕ ИЗ ОБЛАСТИ МЕЊАЧКОГ 
ПОСЛОВАЊА И ДРУГИХ ПОСЛОВА СХОДНО ЗАКОНУ КОЈИМ ЈЕ УРЕЂЕНО 
ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ, КАО И ПРЕКРШАЈЕ ИЗ ОБЛАСТИ ИГАРА НА СРЕЋУ; 

; 

6а) (брисана)  
7) одлучује о жалбама изјављеним против решења донетих у пореском поступку 

од стране организационих јединица Пореске управе; 
7а) (брисана)  
7б) одлучује по правним лековима уложеним против пореских управних аката 

које од 1. јануара 2013. године донесе јединица локалне самоуправе у пореском 
поступку за изворне јавне приходе из члана 2а став 1. овог закона; 

8) стара се о примени међународних уговора о избегавању двоструког 
опорезивања; 

9) развија и одржава јединствени порески информациони систем; 
10) води пореско рачуноводство; 
11) планира и спроводи обуку запослених; 
11а) врши надзор над применом закона и других прописа од стране њених 

организационих јединица и по извршеном надзору предузима мере у складу са законом 
којим је уређен општи управни поступак; 

11б) врши унутрашњу контролу рада и понашања пореских службеника и 
намештеника у вези са радом и у случајевима када се утврди противправно поступање 
или понашање покреће и води одговарајуће поступке ради утврђивања одговорности; 

11в) обавља интерну ревизију свих организационих делова Пореске управе у 
складу са законом и међународним стандардима интерне ревизије у јавном сектору; 

12) пружа стручну помоћ пореским обвезницима у примени пореских прописа 
за порезе које утврђује, контролише и наплаћује, у складу са кодексом понашања 
запослених у Пореској управи; 

13) обезбеђује јавност у раду; 
13а) издаје и одузима овлашћења за обављање мењачких послова;  
13б) организује обуку и издаје цертификате за обављање мењачких послова;  
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13в) врши контролу мењачког и девизног пословања, у складу са прописима 
којим је уређено девизно пословање, као и контролу спољнотрговинског пословања и 
спречавања прања новца и финансирања тероризма, у складу са законом;  

13г) (брисана); 
13д) обавља послове државне управе у области игара на срећу, у складу са 

прописима; 
14) обавља друге послове у складу са законом; 
15) обавља и друге послове на основу закључених уговора уз накнаду, у складу 

са законом. 
 

Овлашћења Пореске управе у пореском  
и порескопрекршајном

 
 ПРЕКРШАЈНОМ  поступку 

Члан 165. 
По жалбама изјављеним против првостепених решења донетих у пореском 

поступку решава министар или лице које он овласти. 
Пореска управа води порески прекршајни поступак сходном применом закона 

којим се уређују прекршаји, ако овим законом није друкчије прописано
ПОРЕСКА УПРАВА ИЗДАЈЕ ПРЕКРШАЈНЕ НАЛОГЕ СХОДНОМ 

ПРИМЕНОМ ЗАКОНА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ ПРЕКРШАЈИ. 

. 

 
Члан 173а 

Ко у намери да оствари право на неоснован повраћај пореза или порески кредит, 
поднесе пореску пријаву неистинитог садржаја, у којој искаже износ за повраћај пореза 
или порески кредит од 500.000 до 3.000.000 ОД 750.000 ДО 1.500.000 динара казниће 
се затвором од три месеца до три године

Ако је исказани износ за повраћај пореза или порески кредит

 ОД ШЕСТ МЕСЕЦИ ДО ПЕТ ГОДИНА и 
новчаном казном. 

 преко 3.000.000 до 
10.000.000 ВЕЋИ ОД 1.500.000 А МАЊИ ОД 7.500.000 динара учинилац ће се казнити 
затвором од шест месеци до пет година

Ако је исказани износ за повраћај пореза или порески кредит већи 

 ОД ЈЕДНЕ ДО ОСАМ ГОДИНА и новчаном 
казном. 

од 10.000.000 
ОД 7.500.000 динара, учинилац ће се казнити затвором од једне

Физичком лицу, предузетнику и одговорном лицу у правном лицу - пореском 
обвезнику за кривично дело из ст. 1. до 3. овог члана изриче се и мера безбедности 
забране вршења позива, делатности и дужности од једне до пет година. 

 ОД ДВЕ до десет 
година и новчаном казном. 

 
Члан 176а 

Ко складишти робу на коју се плаћа порез у просторији која није регистрована 
за ту намену или ко дозволи да се у његовој просторији складишти роба а просторија 
није за то регистрована, казниће се затвором од три месеца до три године и новчаном 
казном. 

Казном из става 1. овог члана казниће се и ко у регистрованој просторији за 
складиштење робе ускладишти робу на коју се плаћа порез за коју не постоји 
прописана документација о пореклу робе и плаћеном порезу. 

За кривично дело из ст. 1. и 2. овог члана одговорном лицу у правном лицу и 
предузетнику изриче се и мера безбедности забране вршења позива, делатности или 
дужности у трајању од једне до пет година. 

Роба из ст. 1. и 2. овог члана одузеће се. 



35 
 

КО СКЛАДИШТИ, ОДНОСНО СМЕШТА ДОБРА ИЛИ ДОЗВОЛИ 
СКЛАДИШТЕЊЕ, ОДНОСНО СМЕШТАЊЕ ДОБАРА ЗА КОЈА НЕ ПОСЕДУЈЕ 
ПРОПИСАНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ О ПОРЕКЛУ, КАЗНИЋЕ СЕ ЗАТВОРОМ ОД ТРИ 
МЕСЕЦА ДО ТРИ ГОДИНЕ И НОВЧАНОМ КАЗНОМ. 

ЗА КРИВИЧНО ДЕЛО ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ У 
ПРАВНОМ ЛИЦУ И ПРЕДУЗЕТНИКУ ИЗРИЧЕ СЕ И МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ 
ЗАБРАНЕ ВРШЕЊА ПОЗИВА, ДЕЛАТНОСТИ ИЛИ ДУЖНОСТИ У ТРАЈАЊУ ОД 
ЈЕДНЕ ДО ПЕТ ГОДИНА. 

РОБА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ОДУЗЕЋЕ СЕ. 
 

Члан 176б 

ПОРЕСКИ ПРЕКРШАЈИ СУ ПРЕКРШАЈИ ОДРЕДБИ ПРОПИСАНИХ 
ПОРЕСКИМ ЗАКОНИМА (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ОПШТИ ПОРЕСКИ ПРЕКРШАЈИ 
ПРАВНИХ ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКА) И ПРЕКРШАЈИ ОДРЕДБИ ПРОПИСАНИХ 
ИСКЉУЧИВО ОВИМ ЗАКОНОМ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ПОСЕБНИ ПОРЕСКИ 
ПРЕКРШАЈИ). 

Порески прекршаји су прекршаји прописани овим законом и другим пореским 
прописима. 

 ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРЕКРШАЈНЕ ОДГОВОРНОСТИ У СКЛАДУ СА ОВИМ 
ЗАКОНОМ, ПРАВНИМ ЛИЦЕМ СМАТРА СЕ И ЛИЦЕ ИЗ ЧЛАНА 27. СТАВ 2. 
ТАЧКА 2) ОВОГ ЗАКОНА, А ПРЕДУЗЕТНИКОМ И ФИЗИЧКО ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ 
ОБВЕЗНИК ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ.  
 

1) 
 

Порески прекршаји пореских обвезника - правних лица и предузетника 

Неподношење пореске пријаве, необрачунавање и неплаћање пореза  
Члан 177. 

Порески обвезник - правно лице или предузетник који не поднесе пореску 
пријаву прописану пореским законом, укључујући и појединачну пореску пријаву, не 
обрачуна и не плати порез у законом прописаном року, казниће се за прекршај 
новчаном казном у висини од 15% до 20% износа пореза утврђеног у поступку пореске 
контроле. 

Порески обвезник - правно лице или предузетник који не поднесе пореску 
пријаву из става 1. овог члана, а обрачуна али не плати порез у законом прописаном 
року, казниће се за прекршај новчаном казном у висини од 10% до 15% износа пореза 
утврђеног у пореској контроли. 

Порески обвезник - правно лице или предузетник који поднесе пореску пријаву 
из става 1. овог члана, а обрачуна али не плати порез у законом прописаном року, 
казниће се за прекршај новчаном казном у висини од 5% до 10% износа пореза 
утврђеног у пореској контроли. 

Порески обвезник - правно лице или предузетник који не поднесе пореску 
пријаву из става 1. овог члана, али обрачуна и плати порез у законом прописаном року, 
казниће се за прекршај новчаном казном у висини од 1% до 5% износа пореза 
утврђеног у пореској контроли. 

Порески обвезник - правно лице или предузетник који не поднесе пореску 
пријаву прописану пореским законом у случајевима када је законом прописано да се не 
спроводи самоопорезивање, казниће се за прекршај новчаном казном у висини од 15% 
до 20% износа пореза утврђеног решењем Пореске управе. 

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се правно лице новчаном казном 
најмање у износу од 500.000 динара, а предузетник најмање у износу од 30.000 динара. 
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За прекршај из става 2. овог члана, казниће се правно лице новчаном казном 
најмање у износу од 500.000 динара, а предузетник најмање у износу од 20.000 динара. 

За прекршај из става 3. овог члана, казниће се правно лице новчаном казном 
најмање у износу од 500.000 динара, а предузетник најмање у износу од 20.000 динара. 

За прекршај из става 4. овог члана, казниће се правно лице новчаном казном 
најмање у износу од 500.000 динара, а предузетник најмање у износу од 20.000 динара. 

За прекршај из става 5. овог члана казниће се правно лице новчаном казном 
најмање у износу од 500.000 динара, а предузетник најмање у износу од 30.000 динара. 

 

За прекршаје из овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном 
казном од 10.000 до 100.000 динара. 

1) ОПШТИ ПОРЕСКИ ПРЕКРШАЈИ ПРАВНИХ ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКА 
 

НЕПОДНОШЕЊЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНО ПОДНОШЕЊЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ, 
НЕОБРАЧУНАВАЊЕ, НЕПЛАЋАЊЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНО ПЛАЋАЊЕ ПОРЕЗА 

 
ЧЛАН 177. 

ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК - ПРАВНО ЛИЦЕ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИК КОЈИ НЕ 
ПОДНЕСЕ ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ, НЕ ОБРАЧУНА И НЕ ПЛАТИ ПОРЕЗ, КАЗНИЋЕ 
СЕ ЗА ПРЕКРШАЈ НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ВИСИНИ ОД 30% ДО 100% ИЗНОСА 
ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА УТВРЂЕНОГ У ПОСТУПКУ ПОРЕСКЕ КОНТРОЛЕ, А НЕ 
МАЊЕ ОД 500.000 ДИНАРА ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ, ОДНОСНО 100.000 ДИНАРА ЗА 
ПРЕДУЗЕТНИКА. 

ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК - ПРАВНО ЛИЦЕ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИК КОЈИ НЕ 
ПОДНЕСЕ ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ, А ОБРАЧУНА АЛИ НЕ ПЛАТИ ПОРЕЗ КАЗНИЋЕ 
СЕ ЗА ПРЕКРШАЈ НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ВИСИНИ ОД 20% ДО 75% ИЗНОСА 
ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА УТВРЂЕНОГ У ПОРЕСКОЈ КОНТРОЛИ, А НЕ МАЊЕ ОД 
400.000 ДИНАРА ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ, ОДНОСНО 80.000 ДИНАРА ЗА 
ПРЕДУЗЕТНИКА. 

ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК - ПРАВНО ЛИЦЕ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИК КОЈИ 
ПОДНЕСЕ ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ, АЛИ НЕ ПЛАТИ ПОРЕЗ КАЗНИЋЕ СЕ ЗА 
ПРЕКРШАЈ НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ВИСИНИ ОД 10% ДО 50% ИЗНОСА 
ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА УТВРЂЕНОГ У ПОРЕСКОЈ КОНТРОЛИ, А НЕ МАЊЕ ОД 
250.000 ДИНАРА ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ, ОДНОСНО 50.000 ДИНАРА ЗА 
ПРЕДУЗЕТНИКА. 

ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК - ПРАВНО ЛИЦЕ КОЈИ НЕ ПОДНЕСЕ ПОРЕСКУ 
ПРИЈАВУ, АЛИ ПЛАТИ ПОРЕЗ У ЗАКОНОМ ПРОПИСАНОМ РОКУ, КАЗНИЋЕ СЕ 
ЗА ПРЕКРШАЈ НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ВИСИНИ ОД 100.000 ДО 2.000.000 
ДИНАРА, А ПРЕДУЗЕТНИК НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ВИСИНИ ОД 50.000 ДО 
500.000 ДИНАРА. 

ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК - ПРАВНО ЛИЦЕ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИК КОЈИ НЕ 
ПОДНЕСЕ ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ У СЛУЧАЈЕВИМА КАДА ЈЕ ЗАКОНОМ 
ПРОПИСАНО ДА СЕ НЕ СПРОВОДИ САМООПОРЕЗИВАЊЕ, ИЛИ ПО НАЛОГУ 
КОНТРОЛЕ, КАЗНИЋЕ СЕ ЗА ПРЕКРШАЈ НОВЧАНОМ КАЗНОМ ИЗ СТАВА 1. 
ОВОГ ЧЛАНА. 

ЗА ПРЕКРШАЈЕ ИЗ СТ. 1. ДО 5. ОВОГ ЧЛАНА КАЗНИЋЕ СЕ ОДГОВОРНО 
ЛИЦЕ У ПРАВНОМ ЛИЦУ НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 10.000 ДО 100.000 ДИНАРА. 

ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК - ПРАВНО ЛИЦЕ КОЈИ НЕБЛАГОВРЕМЕНО 
ПОДНЕСЕ ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ И НЕ ПЛАТИ ПОРЕЗ У ЗАКОНОМ ПРОПИСАНОМ 
РОКУ, КАЗНИЋЕ СЕ ЗА ПРЕКРШАЈ НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 150.000 
ДИНАРА.  
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ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК - ПРАВНО ЛИЦЕ КОЈИ НЕБЛАГОВРЕМЕНО 
ПОДНЕСЕ ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ, А ПЛАТИ ПОРЕЗ У ЗАКОНОМ ПРОПИСАНОМ 
РОКУ, КАЗНИЋЕ СЕ ЗА ПРЕКРШАЈ НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 100.000 
ДИНАРА.  

ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК - ПРАВНО ЛИЦЕ КОЈИ БЛАГОВРЕМЕНО ПОДНЕСЕ 
ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ, А НЕ ПЛАТИ ПОРЕЗ У ЗАКОНОМ ПРОПИСАНОМ РОКУ, 
КАЗНИЋЕ СЕ ЗА ПРЕКРШАЈ НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 100.000 
ДИНАРА.  

ЗА ПРЕКРШАЈ ИЗ СТАВА 7. ОВОГ ЧЛАНА КАЗНИЋЕ СЕ ПРЕДУЗЕТНИК 
НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 75.000 ДИНАРА. 

ЗА ПРЕКРШАЈ ИЗ СТ. 8. И 9. ОВОГ ЧЛАНА КАЗНИЋЕ СЕ ПРЕДУЗЕТНИК 
НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 50.000 ДИНАРА. 

ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК – ПРАВНО ЛИЦЕ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИК КОЈИ НЕ 
ИЗВРШИ УПЛАТУ ПОРЕЗА УТВРЂЕНОГ РЕШЕЊЕМ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ 
КАЗНИЋЕ СЕ НОВЧАНОМ КАЗНОМ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА. 

ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК – ПРАВНО ЛИЦЕ КОЈИ ПО ИСТЕКУ ПРОПИСАНОГ 
РОКА ИЗВРШИ УПЛАТУ ПОРЕЗА УТВРЂЕНОГ РЕШЕЊЕМ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ 
КАЗНИЋЕ СЕ НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 100.000 ДИНАРА. 

ЗА ПРЕКРШАЈ ИЗ СТАВА 13. ОВОГ ЧЛАНА КАЗНИЋЕ СЕ ПРЕДУЗЕТНИК 
НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 50.000 ДИНАРА. 

ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК - ПРАВНО ЛИЦЕ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИК КОЈИ 
ПОРЕСКОЈ УПРАВИ НЕ ПОДНЕСЕ ИНФОРМАТИВНУ ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ 
КАЗНИЋЕ СЕ ЗА ПРЕКРШАЈ НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ВИСИНИ ОД 3% УКУПНОГ 
ПРИХОДА ОСТВАРЕНОГ ЗА ПРЕТХОДНУ ПОСЛОВНУ ГОДИНУ, А АКО У ЊОЈ 
НЕ НАВЕДЕ ПОТПУНЕ ПОДАТКЕ НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ВИСИНИ ОД 100.000 
ДО 2.000.000 ДИНАРА. 
 

 
Пријављивање мањих износа пореза 

Члан 178. 
Ако је износ пореза утврђен у пореској пријави мањи од износа који је требало 

утврдити у складу са законом, порески обвезник - правно лице или предузетник 
казниће се за прекршај новчаном казном у висини од 1% разлике ова два износа.  

Ако разлика из става 1. овог члана износи од 5% до 25% износа који је требало 
да буде утврђен у пореској пријави, порески обвезник - правно лице или предузетник 
казниће се новчаном казном у висини од 5% те разлике.  

Ако разлика из става 1. овог члана износи од 25% до 50% износа који је требало 
да буде утврђен у пореској пријави, порески обвезник - правно лице или предузетник 
казниће се новчаном казном у висини од 15% те разлике.  

Ако је разлика из става 1. овог члана већа од 50% износа који је требало да буде 
утврђен у пореској пријави, порески обвезник - правно лице или предузетник казниће 
се новчаном казном у висини од 25% те разлике.  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се правно лице новчаном казном 
најмање у износу од 500.000 динара, а предузетник најмање у износу од 20.000 динара.  

За прекршај из става 2. овог члана казниће се правно лице новчаном казном 
најмање у износу од 500.000 динара, а предузетник најмање у износу од 20.000 динара.  

За прекршај из става 3. овог члана казниће се правно лице новчаном казном 
најмање у износу од 500.000 динара, а предузетник најмање у износу од 20.000 динара.  

За прекршај из става 4. овог члана казниће се правно лице новчаном казном 
најмање у износу од 500.000 динара, а предузетник најмање у износу од 30.000 динара.  
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ПРИЈАВЉИВАЊЕ МАЊИХ ИЗНОСА ПОРЕЗА  

За прекршаје из овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном 
казном од 10.000 до 100.000 динара.  
 

И ДАВАЊЕ НЕТАЧНИХ ПОДАТАКА У ПОРЕСКОЈ ПРИЈАВИ 
 

ЧЛАН 178. 
АКО ЈЕ ИЗНОС ПОРЕЗА УТВРЂЕН У ПОРЕСКОЈ ПРИЈАВИ МАЊИ ОД 

ИЗНОСА КОЈИ ЈЕ ТРЕБАЛО УТВРДИТИ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ, ПОРЕСКИ 
ОБВЕЗНИК - ПРАВНО ЛИЦЕ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИК КАЗНИЋЕ СЕ ЗА ПРЕКРШАЈ 
НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ВИСИНИ ОД 30% РАЗЛИКЕ ОВА ДВА ИЗНОСА. 

ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК - ПРАВНО ЛИЦЕ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИК КОЈИ У 
ПОРЕСКОЈ ПРИЈАВИ ДА НЕТАЧНЕ ПОДАТКЕ, ШТО ЈЕ ЗА ПОСЛЕДИЦУ ИМАЛО 
ИЛИ МОГЛО ДА ИМА УТВРЂИВАЊЕ МАЊЕГ ИЗНОСА ПОРЕЗА, КАЗНИЋЕ СЕ 
ЗА ПРЕКРШАЈ НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ВИСИНИ ОД 30% РАЗЛИКЕ ИЗНОСА 
ПОРЕЗА КОЈИ ЈЕ УТВРЂЕН ИЛИ ТРЕБАО ДА БУДЕ УТВРЂЕН У СКЛАДУ СА 
ЗАКОНОМ И ИЗНОСА ПОРЕЗА КОЈИ ЈЕ УТВРЂЕН ИЛИ ТРЕБАО ДА БУДЕ 
УТВРЂЕН ПРЕМА ПОДАЦИМА ИЗ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ. 

ЗА ПРЕКРШАЈ ИЗ СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА, КАЗНИЋЕ СЕ ПРАВНО ЛИЦЕ 
НОВЧАНОМ КАЗНОМ НАЈМАЊЕ У ИЗНОСУ ОД 200.000 ДИНАРА, А 
ПРЕДУЗЕТНИК НАЈМАЊЕ У ИЗНОСУ ОД 100.000 ДИНАРА. 

ЗА ПРЕКРШАЈ ИЗ СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА КАЗНИЋЕ СЕ ОДГОВОРНО 
ЛИЦЕ У ПРАВНОМ ЛИЦУ НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 10.000 ДО 100.000 ДИНАРА. 

АКО РАЗЛИКА ИЗ СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА ИЗНОСИ ДО 5% ИЗНОСА КОЈИ 
ЈЕ УТВРЂЕН ИЛИ ЈЕ ТРЕБАЛО ДА БУДЕ УТВРЂЕН, ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК - 
ПРАВНО ЛИЦЕ КАЗНИЋЕ СЕ НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ВИСИНИ ОД 100.000 
ДИНАРА, А ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК – ПРЕДУЗЕТНИК НОВЧАНОМ КАЗНОМ У 
ВИСИНИ ОД 50.000 ДИНАРА. 

 
Давање нетачних података у пореској пријави 

 
Члан 178а 

Порески обвезник - правно лице или предузетник који у пореској пријави да 
нетачне податке што је за последицу имало или могло да има утврђивање мањег износа 
пореза, казниће се за прекршај новчаном казном у висини од 1% разлике износа пореза 
који је утврђен или требао да буде утврђен у складу са законом и износа пореза који је 
утврђен или требао да буде утврђен према подацима из пореске пријаве.  

Ако разлика из става 1. овог члана износи од 5% до 25%, порески обвезник - 
правно лице или предузетник казниће се новчаном казном у висини од 5% те разлике.  

Ако разлика из става 1. овог члана износи од 25% до 50%, порески обвезник - 
правно лице или предузетник казниће се новчаном казном у висини од 15% те разлике.  

Ако је разлика из става 1. овог члана већа од 50%, порески обвезник - правно 
лице или предузетник казниће се новчаном казном у висини од 25% те разлике.  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се правно лице новчаном казном 
најмање у износу од 500.000 динара, а предузетник најмање у износу од 20.000 динара.  

За прекршај из става 2. овог члана казниће се правно лице новчаном казном 
најмање у износу од 500.000 динара, а предузетник најмање у износу од 20.000 динара.  

За прекршај из става 3. овог члана казниће се правно лице новчаном казном 
најмање у износу од 500.000 динара, а предузетник најмање у износу од 20.000 динара.  

За прекршај из става 4. овог члана казниће се правно лице новчаном казном 
најмање у износу од 500.000 динара, а предузетник најмање у износу од 30.000 динара.  
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НЕДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ УЗ ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ,  

За прекршаје из овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном 
казном од 10.000 до 100.000 динара.  
 

ЕВИДЕНЦИОНИХ ПРИЈАВА И ЗАХТЕВА, 
ОБАВЕШТЕЊА, ДОКУМЕНАТА И ДРУГИХ ПОДАТАКА 

 
ЧЛАН 178А 

ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК – ПРАВНО ЛИЦЕ КАЗНИЋЕ СЕ ЗА ПРЕКРШАЈ 
НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 100.000 ДО 2.000.000 ДИНАРА АКО 
ПОРЕСКОЈ УПРАВИ: 

1) УЗ ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ НЕ ДОСТАВИ ПРОПИСАНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ, 
ИЛИ 

2) НЕ ПОДНЕСЕ ЕВИДЕНЦИОНУ ПРИЈАВУ, ОДНОСНО ЗАХТЕВ ЗА 
БРИСАЊЕ ИЗ ЕВИДЕНЦИЈЕ, ИЛИ 

3) НЕ ДОСТАВИ ОБАВЕШТЕЊЕ, ДОКУМЕНТ ИЛИ ДРУГЕ ПОДАТКЕ 
ПРОПИСАНЕ ПОРЕСКИМ ЗАКОНОМ. 
 ЗА ПРЕКРШАЈ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА КАЗНИЋЕ СЕ ПРЕДУЗЕТНИК 
НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 50.000 ДО 500.000 ДИНАРА. 

ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК – ПРАВНО ЛИЦЕ КОЈИ ПО ИСТЕКУ ПРОПИСАНОГ 
РОКА ДОСТАВИ ДОКУМЕНТА, ОДНОСНО ПОДАТКЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА 
КАЗНИЋЕ СЕ НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 100.000 ДИНАРА. 

ЗА ПРЕКРШАЈ ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧАНА КАЗНИЋЕ СЕ ПРЕДУЗЕТНИК 
НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 50.000 ДИНАРА. 
 ЗА ПРЕКРШАЈ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА КАЗНИЋЕ СЕ ОДГОВОРНО 
ЛИЦЕ У ПРАВНОМ ЛИЦУ НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 10.000 ДО 
100.000 ДИНАРА,  А ЗА ПРЕКРШАЈ ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА НОВЧАНОМ 
КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 10.000 ДИНАРА. 
 

Неподношење информативне пореске пријаве 
Члан 178б 

 

Порески обвезник - правно лице, односно предузетник који Пореској управи не 
поднесе информативну пореску пријаву, казниће се за прекршај новчаном казном у 
висини од 3% укупног прихода оствареног за претходну пословну годину. 

ПОСТУПАЊЕ СУПРОТНО ПРАВИЛИМА ПОСЛОВАЊА  
ПРОПИСАНИХ ПОРЕСКИМ ЗАКОНОМ 

 
ЧЛАН 178Б 

ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК – ПРАВНО ЛИЦЕ КОЈИ НЕ ВОДИ, ОДНОСНО НЕ 
ЧУВА ЕВИДЕНЦИЈЕ, ОДНОСНО ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ, НЕ ВРШИ ПОПИС, 
ОДНОСНО ПЛАЋАЊА ПРЕКО ТЕКУЋЕГ РАЧУНА, НЕ ЗАКЉУЧИ УГОВОР, 
ОДНОСНО НЕ ДОСТАВИ ДОКУМЕНТАЦИЈУ, ПОДАТКЕ ИЛИ ОБАВЕШТЕЊА 
ТРЕЋИМ ЛИЦИМА, ПРОПИСАНИМ ПОРЕСКИМ ЗАКОНОМ КАЗНИЋЕ СЕ ЗА 
ПРЕКРШАЈ НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 100.000 ДО 2.000.000 ДИНАРА. 
 ЗА ПРЕКРШАЈ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА КАЗНИЋЕ СЕ ПРЕДУЗЕТНИК 
НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 50.000 ДО 500.000 ДИНАРА. 
 ИЗУЗЕТНО ОД СТ.1 И 2. ОВОГ ЧЛАНА ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК КОЈИ НЕ 
ИЗВРШИ ПОПИС АКЦИЗНОГ ПРОИЗВОДА У СКЛАДУ СА ПОРЕСКИМ 
ЗАКОНОМ КАЗНИЋЕ СЕ ЗА ПРЕКРШАЈ НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ВИСИНИ 
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ТРОСТРУКЕ ВРЕДНОСТИ УКУПНОГ ПРОМЕТА ТОГ АКЦИЗНОГ ПРОИЗВОДА 
КОЈИ ЈЕ ОСТВАРИО У ПРЕТХОДНИХ ШЕСТ МЕСЕЦИ. 

ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК – ПРАВНО ЛИЦЕ КОЈИ НЕ ПРИЈАВИ, НЕ ОБЈАВИ 
ИЛИ НЕ ИСТАКНЕ МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ У СКЛАДУ СА ПОРЕСКИМ 
ЗАКОНОМ, ОДНОСНО КОЈИ ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДЕ ПО ЦЕНАМА СУПРОТНО 
ПОРЕСКОМ ЗАКОНУ КАЗНИЋЕ СЕ ЗА ПРЕКРШАЈ НОВЧАНОМ КАЗНОМ У 
ИЗНОСУ ОД 100.000 ДО 2.000.000 ДИНАРА. 
 ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК – ПРАВНО ЛИЦЕ КОЈИ ИСКАЖЕ ПОРЕЗ У РАЧУНУ 
СУПРОТНО ПОРЕСКОМ ЗАКОНУ КАЗНИЋЕ СЕ ЗА ПРЕКРШАЈ НОВЧАНОМ 
КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 100.000 ДО 2.000.000 ДИНАРА. 
 ЗА ПРЕКРШАЈ ИЗ СТ. 4. И 5. ОВОГ ЧЛАНА КАЗНИЋЕ СЕ ПРЕДУЗЕТНИК 
НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 50.000 ДО 500.000 ДИНАРА. 
 ЗА ПРЕКРШАЈ ИЗ СТ. 1, 3, 4. И 5. ОВОГ ЧЛАНА КАЗНИЋЕ СЕ ОДГОВОРНО 
ЛИЦЕ У ПРАВНОМ ЛИЦУ НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 10.000 ДО 
100.000 ДИНАРА. 
 

2) ПОСЕБНИ ПОРЕСКИ ПРЕКРШАЈИ 

2) Остали порески прекршаји правних лица и предузетника 
 

 
Члан 179. 

Новчаном казном од 100.000 до 1.000.000

1) не поднесе, или не поднесе у прописаном року пријаву за регистрацију (члан 
25. тачка 1), члан 27. и члан 28. став 7);  

 2.000.000 динара казниће се за 
прекршај правно лице ако:  

2) на захтев Пореске управе не достави, или не достави у одређеном року, 
пословне књиге и евиденције које са њим повезана нерезидентна лица воде у 
иностранству или Аутономној покрајини Косово и Метохија, односно оверене преписе 
или оверене преводе тих књига и евиденција (члан 37. ст. 3-5);  

2а) на захтев Пореске управе не обезбеде извод података из својих електронски 
вођених пословних књига и евиденција, приступ и увид у податке у својим 
електронско вођеним пословним књигама и евиденцијама, приступ и увид у 
софтверску и хардверску опрему, као и базу података који се користе у оквиру система 
за електронско вођење пословних књига и евиденција (члан 37а став 1);  

2б) пореску пријаву не подносе у електронском облику (члан 38. став 8);  

3) у појединачној пореској пријави наведе нетачне податке (члан 41);  
2в) пореску пријаву не поднесе у електронском облику ( члан 38. став 9);  

3А) ЛИЦУ ЗА КОЈЕ ЈЕ ПЛАТИО ПОРЕЗ ПО ОДБИТКУ НЕ ИЗДА ПОТВРДУ 
КОЈА САДРЖИ ПОДАТКЕ О ПЛАЋЕНОМ ПОРЕЗУ ПО ОДБИТКУ НАЈКАСНИЈЕ 
ДО 31. ЈАНУАРА ГОДИНЕ КОЈА СЛЕДИ ГОДИНИ У КОЈОЈ ЈЕ ПЛАЋЕН ПОРЕЗ ПО 
ОДБИТКУ (ЧЛАН 41. СТАВ 11); 

3а) у информативној пореској пријави не наведе потпуне податке ( члан 42 ); 

4) на захтев Пореске управе не достави, или не достави на означено место на 
увид и проверу пословне књиге и евиденције, пословну документацију и друге исправе 
(члан 25. тачка 3) и члан 44);  

5) не допусти да се обави увиђај на ствари, просторији или земљишту, односно 
да се кроз њих или преко њих пређе ради увиђаја (чл. 49. и 50);  

6) омета спровођење принудне наплате, или ако се не удаљи са места на којем се 
спроводи принудна наплата и настави њено ометање, или ако одбије да ствари које 
поседује учини доступним за потребе спровођења принудне наплате ( члан 89. став 7. и 
члан 90. став 3);  
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6а) ако не поступи по налогу из решења из члана 96а став 2. овог закона, 
односно ако у прописаном року не обавести надлежни порески орган о променама које 
могу утицати на извршење решења из члана 96а став 2. овог закона (члан 96а ст. 3. и 4);  

7) на захтев пореских извршитеља не преда ствар пореског обвезника која се код 
њега налази, а не плати пореску обавезу пореског обвезника уместо предаје ствари 
(члан 103. став 1);  

8) онемогућава пореском инспектору, односно пореском извршитељу да уђе на 
земљиште и у просторије у којима обавља делатност, а по одобрењу суда и у стан ради 
подвргавања контроли, односно спровођења принудне наплате (члан 25. тачка 7) и 
члан 125. став 5);  

9) код њега запослено лице омета овлашћеног службеника Пореске управе - 
пореског инспектора да привремено запечати пословни или складишни простор у 
поступку теренске контроле, да обави принудну наплату или другу законом утврђену 
дужност (члан 126. став 2);  

10) на захтев Пореске управе, односно пореског инспектора, не поднесе 
документацију, или не пружи информације и обавештења, или не да изјаве које су од 
утицаја на утврђивање чињеничног стања битног за опорезивање (члан 25. тачка 3), 
члан 121. став 1. и члан 127. став 1);  

11) пореском инспектору у поступку теренске контроле не омогући увид у 
стање робе, односно у пословне књиге, евиденције и другу документацију или исправе, 
или ако то у његово име не учини од њега одређено или код њега запослено лице или 
друго лице (члан 127. ст. 2, 3. и 7);  

12) код њега запослено лице онемогућава пореског инспектора у спровођењу 
мере одузимања робе или одузимања документације у току пореске контроле (члан 
130);  

13) отуђи ствари за које је порески инспектор изрекао меру привремене забране 
отуђења (члан 132. став 3. тачка 5);  

14) у поступку прикупљања обавештења не поступи по захтеву Пореске 
полиције (члан 135. став 3).  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном од 10.000 до 50.000

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 
50.000 до 

 100.000 динара.  

400.000
Новчаном казном од 100.000 до 

 500.000 динара. 
500.000

1) не обавести, или не обавести у прописаном року Пореску управу о лицу које 
је, као нерезидент, опуномоћило за извршавање послова у вези са пореским обавезама 
(члан 14. став 2); 

 1.000.000 динара казниће се за прекршај 
правно лице ако:  

2) не обавести, или не обавести у прописаном року Пореску управу о отварању 
или затварању рачуна код банке у Аутономној покрајини Косово и Метохија или у 
иностранству ( члан 25. тачка 8);  

3) за податке које обрађује средствима за аутоматску обраду података не 
обезбеди, на захтев Пореске управе, извод података на медију који Пореска управа 
назначи, или ако Пореској управи не омогући потпуни увид у рачуноводствени систем 
кроз документацију, а када је неопходно и кроз приступ хардверу и софтверу (члан 37. 
став 6);  

4) се, на захтев Пореске управе, не одазове на позив ради појашњења, или не 
пружи податке и информације неопходне за утврђивање чињеничног стања од значаја 
за опорезивање (члан 45. и члан 47. став 2);  
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5) не поступи по решењу о принудној наплати из неновчаног потраживања 
пореског обвезника и Пореској управи не преда ствари које дугује пореском обвезнику 
(члан 97. став 2);  

6) Пореској управи не достави или не достави у прописаном року податке о 
хартијама од вредности пореског обвезника које код себе чува, са проценом њихове 
вредности, или ако у прописаном року не прода те хартије од вредности или их не 
прода под најбољим условима на тржишту, или ако остварена средства по одбитку 
прописане провизије и трошкова не уплати на рачун Пореске управе (члан 98. ст. 3-5);  

7) ствар обухваћену излучном тужбом која му је остављена на чување не сачува 
у непромењеном стању до окончања спора по излучној тужби (члан 102. став 4);  

8) не изврши или не изврши у прописаном року решење о принудној наплати на 
заради и другим сталним новчаним примањима пореског обвезника, односно ако не 
изврши решење о наплати пореског дуга обвезника из сопствених средстава у складу 
са законом (члан 189. ст. 8. и 9). 

За прекршај из става 4. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном од 5.000 до 30.000

За прекршај из става 4. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 
25.000 до 

 10.000 ДО 50.000 динара.  

200.000
Новчаном казном од 100.000 до 

 250.000 динара.  
300.000

1) Пореској управи не пријави све касније измене података у пријави за 
регистрацију, односно упис у регистар или ако пријави нетачне измене података (члан 
25. тачка 1);  

 500.000 динара казниће се за прекршај 
правно лице ако:  

2) приликом подношења пореске пријаве или другог прописаног акта на 
прописаном месту не унесе свој ПИБ (члан 26. став 12);  

3) у пореску пријаву не унесе ПИБ пореског саветника, или је поднесе 
непотписану од тог лица, ако је то лице припремило пријаву или њен део (члан 38. став 
4);  

4) не поступи по налогу Пореске управе да учествује у поступку канцеларијске 
контроле или да пружи тражена објашњења (члан 25. тачка 9) и члан 121. став 1);  

5) не стави на располагање одговарајуће место за рад пореских инспектора у 
поступку теренске контроле (члан 125. ст. 2. и 3);  

6) не буде присутан током теренске контроле, или одбије да учествује у 
поступку теренске контроле, у складу са овим законом (члан 25. тачка 9) и члан 127 ).  

За прекршај из става 7. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном од 5.000 до 10.000

За прекршај из става 7. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 
 10.000 ДО 20.000 динара.  

12.500 до 100.000 15.000 ДО 150.000 динара. 

НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 100.000 ДО 2.000.000 ДИНАРА КАЗНИЋЕ СЕ ЗА 
ПРЕКРШАЈ ОРГАН, ОРГАНИЗАЦИЈА ИЛИ ДРУГО ЛИЦЕ НАДЛЕЖНО ЗА УПИС У 
ПРОПИСАНИ РЕГИСТАР ЛИЦА КОЈА ОБАВЉАЈУ ОДРЕЂЕНУ ДЕЛАТНОСТ АКО 
ИЗВРШИ БРИСАЊЕ ЛИЦА БЕЗ ДОКАЗА О ПРЕСТАНКУ ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗА, 
ОДНОСНО БРИСАЊУ ИЗ ЕВИДЕНЦИЈЕ ПРОПИСАНЕ ПОРЕСКИМ ЗАКОНОМ 
КОЈИ ИЗДАЈЕ НАДЛЕЖНИ ПОРЕСКИ ОРГАН, ОСИМ ЗА ЛИЦА ИЗ ЧЛАНА 29. 
СТАВ 8. ОВОГ ЗАКОНА (ЧЛАН 29. СТАВ 7).  

Новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај орган, 
организација или друго лице надлежно за упис у прописани регистар лица која 
обављају одређену делатност ако изврши брисање лица без доказа о престанку 
пореских обавеза који издаје надлежни порески орган (члан 29. став 6).  
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НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 100.000 ДО 2.000.000 ДИНАРА КАЗНИЋЕ СЕ ЗА 
ПРЕКРШАЈ АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ АКО ИЗВРШИ БРИСАЊЕ 
ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА ИЗ ПРОПИСАНОГ РЕГИСТРА, РЕГИСТРУЈЕ 
СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ, ОДНОСНО ВРШИ ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА КОЈИ СЕ 
ОДНОСЕ НА ОСНИВАЧА, ОДНОСНО ЧЛАНА, НАЗИВ, СЕДИШТЕ, УЛОГ И 
ОБЛИК ОРГАНИЗОВАЊАУ ПЕРИОДУ ОД ДОБИЈАЊА ОБАВЕШТЕЊА ПОРЕСКЕ 
УПРАВЕ ДА ЋЕ СЕ КОД ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА ВРШИТИ ПОРЕСКА 
КОНТРОЛА ДО ДОБИЈАЊА ОБАВЕШТЕЊА ДА ЈЕ ПОРЕСКА КОНТРОЛА 
ЗАВРШЕНА (ЧЛАН 29. СТАВ 10). 

Новчаном казном од 100.000 до 1.000.000

НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 100.000 ДО 2.000.000 ДИНАРА КАЗНИЋЕ СЕ ЗА 
ПРЕКРШАЈ БАНКА КОЈА ПОРЕСКОЈ УПРАВИ НЕ ДОСТАВИ У ЕЛЕКТРОНСКОМ 
ОБЛИКУ ПОДАТКЕ О ИЗВРШЕНИМ ПЛАТНИМ НАЛОЗИМА ЗА ИСПЛАТУ, 
ОДНОСНО НАЛОЗИМА ЗА ПРЕНОС ПО ИСПЛАТИОЦИМА ПРИХОДА И 
ШИФРАМА ПЛАЋАЊА ДО 5-ОГ У МЕСЕЦУ ЗА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ, ОДНОДНО 
УПЛАЋЕНИМ НОВЧАНИМ СРЕДСТВИМА НА ДЕВИЗНЕ РАЧУНЕ ФИЗИЧКИХ 
ЛИЦА, У РОКУ ОД 30 ДАНА ОД ДАНА УПЛАТЕ ИЛИ О УПЛАТАМА НА РАЧУН 
ОБВЕЗНИКА ПОРЕЗА НА ДОХОДАК ГРАЂАНА ПО ОСНОВУ ПРИХОДА ОД 
САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ У КАЛЕНДАРСКОМ МЕСЕЦУ, У РОКУ ОД 15 
ДАНА ПО ИСТЕКУ КАЛЕНДАРСКОГ МЕСЕЦА (ЧЛАН 30Б СТАВ 1). 

 2.000.000 динара казниће се за 
прекршај банка која дозволи исплату зарада, накнада зарада, као и других прихода 
физичких лица по основу којих се плаћа порез по одбитку, ако налог којим се банци 
налаже исплата тих прихода, као и плаћање пореза по одбитку не садржи позив на број 
одобрења за плаћање укупне обавезе по том основу који је доделила Пореска управа на 
начин из члана 41. овог закона, осим исплате камате на штедне улоге својим 
депонентима (члан 30а).  

Новчаном казном од 100.000 до 1.000.000

Члан 180. 

 2.000.000 динара казниће се за 
прекршај банка, која порез и споредна пореска давања, за чије обезбеђење наплате је 
установљена привремена мера забране преноса новчаних средстава преко рачуна 
пореског обвезника и уписана у регистру блокираних рачуна који води надлежна 
организација, на основу пореског решења не пренесе са рачуна пореског обвезника, до 
висине расположивих средстава на том рачуну, на прописани уплатни рачун јавних 
прихода (члан 66. став 6).  
 

Новчаном казном од 5.000 до 100.000

1) не обавести, или не обавести у прописаном року Пореску управу о лицу које 
је, као нерезидент, опуномоћило за извршавање послова у вези са пореским обавезама 
(члан 14. став 2);  

 15.000 ДО 150.000 динара казниће се за 
прекршај физичко лице, које није предузетник ако:  

3) омета или спречава овлашћеног службеника Пореске управе у обављању 
законом утврђене дужности у пореском поступку (члан 25. тачка 7);  

2) Пореској управи не поднесе, или не поднесе у прописаном року пријаву за 
регистрацију, ако у пријави за регистрацију наведе нетачне податке, или ако не пријави 
све касније измене података у тој пријави, или ако пријави нетачне измене података 
(члан 25. тачка 1);  

4) не обавести, или не обавести у прописаном року Пореску управу о отварању 
или затварању рачуна код банке у Аутономној покрајини Косово и Метохија или у 
иностранству (члан 25. тачка 8);  

5) приликом подношења пореске пријаве или другог прописаног акта на 
прописаном месту не унесе свој ПИБ (члан 26. став 12);  
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6) Пореској управи не поднесе, или не поднесе у законском или додатном року 
пореску пријаву, или ако је поднесе непотписану, или у пријаву унесе нетачне податке, 
а не исправи их у прописаном року, или је поднесе без потребне документације и 
доказа од значаја за утврђивање пореза (члан 25. тачка 2), члан 38. ст. 2. и 3, члан 40. 
став 1. и члан 41);  

7) на захтев Пореске управе, не достави или не достави на означено место на 
увид и проверу исправе од значаја за опорезивање (члан 44);  

8) се, на захтев Пореске управе, не одазове на позив ради појашњења, или не 
пружи податке и информације неопходне за утврђивање чињеничног стања од значаја 
за опорезивање (члан 45. и члан 47. став 2);  

9) не допусти да се обави увиђај на ствари, просторији или земљишту, односно 
да се кроз њих или преко њих пређе ради увиђаја (чл. 49. и 50); 

10) омета спровођење принудне наплате, или ако се не удаљи са места на коме 
се спроводи принудна наплата и настави њено ометање, или ако одбије да ствари које 
поседује учини доступним за потребе спровођења принудне наплате (члан 89. став 7. и 
члан 90. став 3);  

11) не поступи по решењу о принудној наплати из неновчаног потраживања 
пореског обвезника и Пореској управи не преда ствари које дугује пореском обвезнику 
(члан 97. став 2);  

12) ствар обухваћену излучном тужбом која му је остављена на чување не 
сачува у непромењеном стању до окончања спора по излучној тужби (члан 102. став 4);  

13) на захтев пореских извршитеља не преда ствар пореског обвезника која се 
код њега налази, а не плати пореску обавезу пореског обвезника уместо предаје ствари 
(члан 103. став 1);  

14) не поступи по налогу Пореске управе да учествује у поступку канцеларијске 
контроле или да пружи тражена објашњења (члан 25. тачка 9) и члан 121. став 1);  

15) не стави на располагање одговарајуће место за рад пореских инспектора у 
поступку теренске контроле (члан 125. ст. 2. и 3);  

16) не омогући пореском инспектору да уђе на земљиште и у просторије у 
којима обавља делатност, а по одобрењу суда и у стан, ради подвргавања контроли 
(члан 125. став 5);  

17) не буде присутан током теренске контроле, или одбије да учествује у 
поступку теренске контроле, у складу са овим законом (члан 25. тачка 9) и члан 127);  

18) на захтев Пореске управе, односно пореског инспектора, не поднесе 
документацију или не пружи информације и обавештења, или не да изјаве од утицаја 
на утврђивање чињеничног стања битног за опорезивање ( члан 25. тачка 3), члан 121. 
став 1. и члан 127. став 1);  

19) пореском инспектору у поступку теренске контроле не омогући увид у 
стање робе, односно у документацију или исправе, а не одреди лице које ће то учинити 
у његово име (члан 127. ст. 2. и 3);  

20) онемогућава пореског инспектора у спровођењу мере одузимања робе или 
одузимања документације у току пореске контроле (члан 130);  

21) у поступку прикупљања обавештења не поступи по захтеву Пореске 
полиције (члан 135. став 3). 

ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА КОЈИ НЕ ИЗВРШИ 
УПЛАТУ ПОРЕЗА УТВРЂЕНОГ У ПОРЕСКОЈ ПРИЈАВИ, ОДНОСНО РЕШЕЊЕМ 
ПОРЕСКЕ УПРАВЕ КАЗНИЋЕ СЕ НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 50% 
УТВРЂЕНОГ ПОРЕЗА, А НЕ МАЊЕ ОД 50.000 ДИНАРА (ЧЛАН 25. ТАЧКА 6).  
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Члан 181. 
Новчаном казном од 5.000

1) суду, органу локалне самоуправе, адвокатској комори, професионалном 
удружењу, као и у другом органу или организацији надлежним за упис у одговарајући 
регистар, ако Пореској управи не достави, или не достави у предвиђеном року 
прописано обавештење, односно податке (члан 29. став 2. и члан 184); 

 10.000 до 100.000 динара казниће се за прекршај 
одговорно лице у:  

1А) ОРГАНУ КОЈИ ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈЕ О МЕСТУ ПРЕБИВАЛИШТА, 
ОДНОСНО БОРАВИШТА ФИЗИЧКОГ ЛИЦА, АКО  ПОРЕСКОЈ УПРАВИ У 
ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ НЕ ДОСТАВИ ПРОПИСАНЕ ПОДАТКЕ (ЧЛАН 29. СТАВ 
3); 

2) ОРГАНУ КОЈИ ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈЕ О РОЂЕЊУ ИЛИ СМРТИ 
ФИЗИЧКОГ ЛИЦА, У ПРОПИСАНОМ РОКУ НЕ ОБАВЕСТИ ПОРЕСКУ УПРАВУ О 
ПОДАЦИМА ВЕЗАНИМ ЗА РОЂЕЊЕ ИЛИ СМРТ, ОДНОСНО ПРОГЛАШЕЊЕ 
НЕСТАЛОГ ЛИЦА ЗА УМРЛО (ЧЛАН 29. СТАВ 4); 

2) управном, односно судском органу који води евиденције или доноси одлуке о 
месту пребивалишта, рођењу или смрти физичког лица, односно проглашењу несталог 
лица за умрло, ако Пореску управу не обавести, или не обавести у прописаном року о 
подацима од значаја за утврђивање пореза (члан 29. став 3);  

2а) банци, ако не обустави извршење налога пореског обвезника за пренос 
средстава са рачуна обвезника од момента пријема решења о одузимању ПИБ-а (члан 
26. став 14

2б) банци, ако не обустави измиривање новчаних обавеза које порески обвезник 
има према трећим лицима на основу уговора о промени поверилаца, односно дужника 
у одређеном облигационом односу (асигнација, цесија и др.), по основу пребијања 
(компензација) и по другом основу у складу са законом (члан 87а );  

 СТ. 8. и 14);  

2в) организацији за принудну наплату, ако не обрачуна камату на начин 
прописан овим законом, од дана доношења решења до дана преноса целокупног износа 
пореза и споредних пореских давања и ако износ обрачунате камате не пренесе на 
одговарајуће рачуне јавних прихода (члан 95. став 2);  

2г) органу, организацији или другом лицу надлежном за упис у прописани 
регистар лица која обављају одређену делатност, ако изврши брисање лица без доказа о 
престанку пореских обавеза који издаје надлежни порески орган (члан 29. став 6);  

2Г) ОРГАНУ, ОРГАНИЗАЦИЈИ ИЛИ ДРУГОМ ЛИЦУ НАДЛЕЖНОМ ЗА 
УПИС У ПРОПИСАНИ РЕГИСТАР ЛИЦА КОЈА ОБАВЉАЈУ ОДРЕЂЕНУ 
ДЕЛАТНОСТ, АКО ИЗВРШИ БРИСАЊЕ ЛИЦА БЕЗ ДОКАЗА О ПРЕСТАНКУ 
ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗА, ОДНОСНО БРИСАЊУ ИЗ ЕВИДЕНЦИЈЕ ПРОПИСАНЕ 
ПОРЕСКИМ ЗАКОНОМ КОЈИ ИЗДАЈЕ НАДЛЕЖНИ ПОРЕСКИ ОРГАН, ОСИМ ЗА 
ЛИЦА ИЗ ЧЛАНА 29. СТАВ 8. ОВОГ ЗАКОНА (ЧЛАН 29. СТАВ 7);  

2Д) СУДУ, ОДНОСНО У ДРУГОМ ЛИЦУ СА ЈАВНИМ ОВЛАШЋЕЊЕМ ЗА 
ОВЕРУ ПОТПИСА УГОВАРАЧА НА УГОВОРУ АКО, У СКЛАДУ СА ПОРЕСКИМ 
ЗАКОНОМ, НЕ ДОСТАВИ ПОРЕСКОЈ УПРАВИ, ОДНОСНО НАДЛЕЖНОМ 
ОРГАНУ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ДОКУМЕНТ О ПРЕНОСУ ПРАВА 
(ЧЛАН 29. СТАВ 9); 

2Ђ) АГЕНЦИЈИ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ АКО ИЗВРШИ БРИСАЊЕ 
ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА ИЗ ПРОПИСАНОГ РЕГИСТРА, РЕГИСТРУЈЕ 
СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ, ОДНОСНО ВРШИ ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА КОЈИ СЕ 
ОДНОСЕ НА ОСНИВАЧА, ОДНОСНО ЧЛАНА, НАЗИВ, СЕДИШТЕ, УЛОГ И 
ОБЛИК ОРГАНИЗОВАЊАУ ПЕРИОДУ ОД ДОБИЈАЊА ОБАВЕШТЕЊА ПОРЕСКЕ 
УПРАВЕ ДА ЋЕ СЕ КОД ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА ВРШИТИ ПОРЕСКА 
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КОНТРОЛА ДО ДОБИЈАЊА ОБАВЕШТЕЊА ДА ЈЕ ПОРЕСКА КОНТРОЛА 
ЗАВРШЕНА (ЧЛАН 29. СТАВ 10); 

3) банци, ако правном лицу, предузетнику или физичком лицу отвори рачун без 
поднетог доказа о извршеној регистрацији (члан 30. став 1); 

3а) банци која дозволи исплату зарада, накнада зарада, као и других прихода 
физичких лица по основу којих се плаћа порез по одбитку, ако налог којим се банци 
налаже исплата тих прихода, као и плаћање пореза по одбитку не садржи позив на број 
одобрења за плаћање укупне обавезе по том основу који је доделила Пореска управа на 
начин из члана 41. овог закона, осим исплате камате на штедне улоге својим 
депонентима (члан 30а);  

3Б) БАНЦИ КОЈА ПОРЕСКОЈ УПРАВИ НЕ ДОСТАВИ У ЕЛЕКТРОНСКОМ 
ОБЛИКУ ПОДАТКЕ О ИЗВРШЕНИМ ПЛАТНИМ НАЛОЗИМА ЗА ИСПЛАТУ, 
ОДНОСНО НАЛОЗИМА ЗА ПРЕНОС ПО ИСПЛАТИОЦИМА ПРИХОДА И 
ШИФРАМА ПЛАЋАЊА ДО 5-ОГ У МЕСЕЦУ ЗА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ, ОДНОСНО 
О УПЛАЋЕНИМ НОВЧАНИМ СРЕДСТВИМА НА ДЕВИЗНЕ РАЧУНЕ ФИЗИЧКИХ 
ЛИЦА, У РОКУ ОД 30 ДАНА ОД ДАНА УПЛАТЕ ИЛИ О УПЛАТАМА НА РАЧУН 
ОБВЕЗНИКА ПОРЕЗА НА ДОХОДАК ГРАЂАНА ПО ОСНОВУ ПРИХОДА ОД 
САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ У КАЛЕНДАРСКОМ МЕСЕЦУ, У РОКУ ОД 15 
ДАНА ПО ИСТЕКУ КАЛЕНДАРСКОГ МЕСЕЦА (ЧЛАН 30Б); 

4) Пореској управи, односно код банке, ако не изврши, односно не изврши у 
прописаном року, или уз припадајућу камату повраћај више или погрешно плаћеног 
пореза и споредних пореских давања, односно пореску рефакцију, односно 
рефундацију пореза, односно прекњижавање (члан 65. став 4);  

4а) банци која порез и споредна пореска давања, за чије обезбеђење наплате је 
установљена привремена мера забране преноса новчаних средстава преко рачуна 
пореског обвезника и уписана у регистру блокираних рачуна који води надлежна 
организација, на основу пореског решења, не пренесе са рачуна пореског обвезника, до 
висине расположивих средстава на том рачуну, на прописани уплатни рачун јавних 
прихода (члан 66. став 6);  

5) брисана ("Службени гласник РС", бр. 61/07)  
6) органу надлежном за вођење заложног регистра покретних ствари, регистра 

непокретности, односно регистра блокираних рачуна, ако не упише заложно право 
пореског повериоца у прописаном року (члан 87. став 5. и члан 188. ст. 1. и 4);  

7) органу надлежном за вођење регистра непокретности, ако не достави, или не 
достави у прописаном року, Пореској управи тражени извод из јавних књига о 
непокретностима које су својина пореског обвезника и извештај да ли је уписана 
хипотека другог повериоца ( члан 90. став 2);  

8) банци, ако принудну наплату из новчаних средстава пореског обвезника не 
врши у складу са законом, или ако не изврши решење о наплати пореског дуга 
обвезника наплатом из средстава те банке у складу са законом (члан 95. ст. 2. и 3); 

9) банци или другом правном лицу, код којег се чувају хартије од вредности 
пореског обвезника, ако Пореској управи не достави или не достави у прописаном року 
податке о тим хартијама од вредности са проценом њихове вредности, односно ако 
упрописаном року не прода те хартије од вредности или их не прода под најбољим 
условима на тржишту, или ако остварена средства по одбитку прописане провизије и 
трошкова не уплати на рачун Пореске управе (члан 98. ст. 3-5);  

10) банци, ако не поступи по решењу Пореске управе о забрани располагања 
средствима на рачуну пореског обвезника (члан 132. став 3. тачка 1);  

11) државном органу и организацији, органу територијалне аутономије и 
локалне самоуправе, ако Пореској управи не достави чињенице које је дознало 



47 
 

обављајући послове из свог делокруга, а које указују на могућност да пореска обавеза 
није испуњена (члан 158);  

11а) јединици локалне самоуправе, ако у року од пет дана по истеку 
календарског месеца не достави Пореској управи у електронском облику, НА 
ПРОПИСАНИ НАЧИН, базе података о обвезницима пореза на имовину, као и податке 
из пореских пријава који су од значаја за утврђивање пореза на имовину И ПОДАТКЕ 
О НАПЛАТИ ТОГ ПОРЕЗА, А ПО ЗАХТЕВУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ И ПОДАТКЕ О 
УТВРЂИВАЊУ И НАПЛАТИ ОСТАЛИХ ИЗВОРНИХ ПРИХОДА ЈЕДИНИЦЕ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ (члан 159);  

11Б) ДРЖАВНОМ ОРГАНУ И ОРГАНИЗАЦИЈИ, АКО НА ЗАХТЕВ ОРГАНА 
ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, У РОКУ ОД 30 ДАНА ОД ДАНА ПРИЈЕМА 
ЗАХТЕВА, НЕ ДОСТАВИ ПОДАТКЕ КОЈИМА РАСПОЛАЖЕ ВРШЕЋИ ПОСЛОВЕ 
ИЗ СВОЈЕ НАДЛЕЖНОСТИ, А КОЈИ СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ 
ИЗВОРНИХ ПРИХОДА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, ОДНОСНО КОЈЕ 
ЗА ТЕ ПОДАТКЕ ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НАПЛАТИ ТАКСУ ИЛИ 
ДРУГИ ТРОШАК (ЧЛАН 159Б); 

12) банци, ако не обустави, или не обустави у прописаном року све трансакције 
преко рачуна правног лица, предузетника или физичког лица који нису доставили 
доказ о извршеној регистрацији (члан 185. став 2);  

13) банци, ако не поступи по решењу о принудној наплати из новчаних 
потраживања пореског обвезника и не изврши пренос средстава са рачуна његовог 
дужника на прописани уплатни рачун јавних прихода, односно ако не изврши решење 
о принудној наплати дугованог износа непосредно из средстава те банке у складу са 
законом (члан 189);  

14) органу надлежном за евиденцију непокретности и покретних ствари у 
државној својини ако у прописаном року не преузме у државину непокретности и 
покретне ствари пренете у својину Републике (члан 104. став 19. и члан 110. став 11).  
 

Члан 181а 
Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај правно 

лице ако: 
1) о извршењу налога из решења из члана 129е овог закона писмено не обавести 

Пореску управу у прописаном року (члан 129ж став 1); 
2) у прописаном року решење о привременој забрани обављања мењачких 

послова на мењачком месту не истакне на видно место на том мењачком месту, 
односно ако сав ефективни страни новац који се налази на том мењачком месту не 
прода банци, односно банкама са којима има закључен уговор, а динаре добијене 
продајом ефективног страног новца и готовину у динарима не уплати на свој текући 
рачун (члан 129з став 5); 

3) у прописаном року не достави Пореској управи у писаној форми доказе о 
извршењу радњи из члана 129з став 5. овог закона ( члан 129з став 6); 

4) у прописаном року писмено не обавести Пореску управу о извршењу решења 
из члана 129и став 1, односно члана 129и став 4.

5) у прописаном року из члана 129и став 4. овог закона сав ефективни страни 
новац који се налази на том мењачком месту не прода банци, односно банкама са 
којима има закључен уговор, а динаре добијене продајом ефективног страног новца и 
готовину у динарима не уплати на свој текући рачун (члан 129и став 4); 

 СТАВ 3. овог закона (члан 129и ст. 2. 
и 5); 

6) ако овлашћени мењач коме је решењем Пореске управе одузето овлашћење за 
обављање мењачких послова на неким од више мењачких места, у прописаном року 
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сав ефективни страни новац и сву готовину у динарима са тог мењачког места не 
пренесе на мењачко место које наставља са радом (члан 129к став 1); 

7) ако овлашћени мењач који има једно мењачко место коме је решењем 
Пореске управе одузето овлашћење за обављање мењачких послова на том месту, 
односно ако овлашћени мењач који има више мењачких места коме је решењем 
Пореске управе одузето овлашћење за обављање мењачких послова на свим мењачким 
местима, у прописаном року сав ефективни страни новац са тих мењачких места не 
прода банци, односно банкама са којима има закључен уговор, а динаре добијене 
продајом ефективног страног новца и сву готовину у динарима не уплати на свој 
текући рачун (члан 129к став 2); 

8) у прописаном року Пореској управи у писаној форми не достави доказе да је 
извршио обавезе из члана 129к ст. 1. и 2. овог закона (члан 129к став 3). 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник - овлашћени мењач 
новчаном казном од 10.000

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу - 
овлашћеном мењачу новчаном казном од 

 50.000 до 500.000 динара. 

5.000
 

 15.000 до 150.000 динара. 

Члан 181б 
Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај 

Државна лутрија Србије, односно правно лице, које: 
1) се не одазове на позив Пореске управе, непосредно или преко пуномоћника, 

за учествовање у поступку канцеларијске контроле, односно не пружи потребна 
објашњења и документацију у року који одреди Пореска управа (члан 129о); 

Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај 
Државна лутрија Србије, односно правно лице, које се не одазове на позив Пореске 
управе, непосредно или преко пуномоћника, за учествовање у поступку канцеларијске 
контроле, односно не пружи потребна објашњења и документацију у року који одреди 
Пореска управа (члан 129о). 

2) не омогући пореском инспектору обављање послова теренске контроле над 
целокупним материјално-финансијским пословањем, односно не омогући преглед 
просторија, пословних књига, извештаја, евиденција, софтвера и других докумената 
или података на основу којих се може утврдити пословање приређивача (члан 129р ст. 
2. и 3). 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у Државној 
лутрији Србије, односно одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 5.000

 

 
15.000 до 150.000 динара. 

Члан 182б 
Против лица које учини радњу, односно пропуст, у вези са порезом чије 

утврђивање обавља сам порески обвезник (самоопорезивање), који се сматрају 
пореским прекршајем из члана 177, члана 179. став 1. тач. 2б) и 3) и став 3. у вези са 
ставом 1. тачка 3) тог члана, као и члана 180. тач. 5) и 6) овог закона, неће се подносити 
захтев за покретање прекршајног поступка, односно покретати и водити прекршајни 
поступак, нити ће му се изрећи казна за прекршај КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ ПОРЕСКИМ 
ПРЕКРШАЈЕМ ИЗ ЧЛАНА 177, ЧЛАНА 179. СТАВ 1. ТАЧ. 2Б) И 3) И СТАВ 3 .  У 
ВЕЗИ СА СТАВОМ 1. ТАЧКА 3) ТОГ ЧЛАНА, КАО И ЧЛАНА 180. ТАЧ. 5) И 6) 
ОВОГ ЗАКОНА, НЕЋЕ СЕ ПОДНОСИТИ ЗАХТЕВ ЗА ПОКРЕТАЊЕ 
ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА, ако то лице, пре предузимања било које радње пореског 
органа у вези учињене радње или пропуста, односно пре отпочињања пореске контроле 
или подношења захтева за покретање прекршајног поступка, самоиницијативно 
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пријави учињену радњу, односно пропуст и истовремено плати дуговани износ пореза 
увећан за обрачунату камату из члана 75. овог закона.  

Против лица које учини радњу, односно пропуст из става 1. овог члана, у вези са 
порезом који се утврђује решењем, неће се подносити захтев за покретање прекршајног 
поступка, односно покретати и водити прекршајни поступак, нити ће му се изрећи 
казна за прекршај

 

 ако то лице, пре предузимања било које радње пореског органа у 
вези са учињеном радњом или пропустом, односно пре отпочињања пореске контроле 
или подношења захтева за покретање прекршајног поступка, самоиницијативно 
пријави учињену радњу, односно пропуст, као и утврђени износ пореза плати у 
прописаном року. 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

ЧЛАН 76. 
КОНТРОЛУ УМАЊЕЊА НЕТО ПРИХОДА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ 

СЕКТОРУ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ УМАЊЕЊЕ НЕТО 
ПРИХОДА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ, ПОРЕСКА УПРАВА ВРШИ ЗА ПРИХОДЕ 
ИСПЛАЋЕНЕ ДО ДАНА ПРЕСТАНКА ВАЖЕЊА ТОГ ЗАКОНА. 
 

ЧЛАН 77. 
ОРГАН КОЈИ ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈЕ О МЕСТУ ПРЕБИВАЛИШТА, ОДНОСНО 

БОРАВИШТА ФИЗИЧКОГ ЛИЦА, ДУЖАН ЈЕ ДА У РОКУ ОД ПЕТ ДАНА ОД 
ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА, ПОРЕСКОЈ УПРАВИ ДОСТАВИ 
ПОДАТКЕ ИЗ ЧЛАНА 12. СТАВ. 1. ОВОГ ЗАКОНА, СА СТАЊЕМ НА ДАН 
СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА. 

 
ЧЛАН 78. 

ДО ПОЧЕТКА ПОДНОШЕЊА ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА У ЕЛЕКТРОНСКОМ 
ОБЛИКУ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 15. СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА, ВЕЛИКИ 
ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИЦИ ПОДНОСЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ У ЕЛЕКТРОНСКОМ 
ОБЛИКУ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 38. СТАВ 8. ЗАКОНА О ПОРЕСКОМ 
ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БР. 
80/02, 84/02-ИСПРАВКА, 23/03-ИСПРАВКА, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-ДР. ЗАКОН, 
62/06-ДР. ЗАКОН, 61/07, 20/09, 72/09-ДР. ЗАКОН, 53/10, 101/11, 2/12-ИСПРАВКА, 
93/12, 47/13 И 108/13). 

ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 15. СТАВ 3, ЧЛАНА 39. СТ. 3. И 4. И ЧЛАНА 44. СТ. 2. И 3. 
ОВОГ ЗАКОНА ПРИМЕЊИВАЋЕ СЕ ПОЧЕВ ОД ДАНА ПОДНОШЕЊА ПОРЕСКЕ 
ПРИЈАВЕ У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 15. СТАВ 2. ОВОГ 
ЗАКОНА. 
 

ЧЛАН 79. 
 ЗА ИСПЛАТЕ ПРИХОДА ИЗВРШЕНЕ У 2014. ГОДИНИ ПОРЕСКИ 
ОБВЕЗНИК, ОДНОСНО ПОРЕСКИ ПЛАТАЦ ДУЖАН ЈЕ ДА ПОРЕСКОЈ УПРАВИ У 
ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ ПОДНЕСЕ ПОЈЕДИНАЧНУ ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ 
ПРОПИСАНУ ЧЛАНОМ 41. ЗАКОНА О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ 
АДМИНИСТРАЦИЈИ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БР. 80/02, 84/02-ИСПРАВКА, 
23/03-ИСПРАВКА, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-ДР. ЗАКОН, 62/06-ДР. ЗАКОН, 61/07, 
20/09, 72/09-ДР. ЗАКОН, 53/10, 101/11, 2/12-ИСПРАВКА И 93/12), НАЈКАСНИЈЕ 
ЗАКЉУЧНО СА 31. ЈАНУАРОМ 2015. ГОДИНЕ.  
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ЧЛАН 80. 
 ПО ЗАХТЕВИМА ЗА ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ПОРЕСКОГ ДУГА ПО 
КОЈИМА НЕ БУДЕ ПРАВОСНАЖНО ОДЛУЧЕНО ДО ДАНА СТУПАЊА НА 
СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА, НАДЛЕЖНИ ОРГАН ОДЛУЧИЋЕ У СКЛАДУ СА 
ЗАКОНОМ О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ 
(„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БР. 80/02, 84/02-ИСПРАВКА, 23/03-ИСПРАВКА, 
70/03, 55/04, 61/05, 85/05-ДР. ЗАКОН, 62/06-ДР. ЗАКОН, 61/07, 20/09, 72/09-ДР. 
ЗАКОН, 53/10, 101/11, 2/12-ИСПРАВКА, 93/12, 47/13 И 108/13), ОСИМ ОДРЕДБИ О 
ВИСИНИ КАМАТНЕ СТОПЕ. 
 ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИЦИ КОЈИ СУ ДО ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ 
ЗАКОНА СТЕКЛИ ПРАВО НА ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ПОРЕСКОГ ДУГА ПО 
ОДРЕДБАМА ЗАКОНА О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ 
АДМИНИСТРАЦИЈИ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БР. 80/02, 84/02-ИСПРАВКА, 
23/03-ИСПРАВКА, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-ДР. ЗАКОН, 62/06-ДР. ЗАКОН, 61/07, 
20/09, 72/09-ДР. ЗАКОН, 53/10, 101/11, 2/12-ИСПРАВКА, 93/12, 47/13 И 108/13), ТО 
ПРАВО ОСТВАРУЈУ У СКЛАДУ СА ТИМ ЗАКОНОМ.  
 

ЧЛАН 81. 
 ПО ЗАХТЕВИМА ЗА ПЛАЋАЊЕ ПОРЕЗА ПУТЕМ ПРЕКЊИЖАВАЊА ПО 
КОЈИМА НЕ БУДЕ ПРАВОСНАЖНО ОДЛУЧЕНО ДО ДАНА СТУПАЊА НА 
СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА, НАДЛЕЖНИ ОРГАН ОДЛУЧИЋЕ У СКЛАДУ СА ОВИМ 
ЗАКОНОМ. 

 
ЧЛАН 82. 

 ПРЕКРШАЈНИ ПОСТУПЦИ ЗАПОЧЕТИ ДО ДАНА ПОЧЕТКА ПРИМЕНЕ 
ЗАКОНА О ПРЕКРШАЈИМА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БРОЈ 6 5/13) 
ОКОНЧАЋЕ СЕ ПО ОДРЕДБАМА ЗАКОНА О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И 
ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БР. 80/02, 84/02-
ИСПРАВКА, 23/03-ИСПРАВКА, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-ДР. ЗАКОН, 62/06-ДР. 
ЗАКОН, 61/07, 20/09, 72/09-ДР. ЗАКОН, 53/10, 101/11, 2/12-ИСПРАВКА, 93/12, 47/13 
И 108/13). 
 

ЧЛАН 83. 
РАСПОРЕД УПЛАЋЕНОГ ИЗНОСА ПО ОСНОВУ ДОСПЕЛИХ ПОРЕЗА И 

СПОРЕДНИХ ПОРЕСКИХ ДАВАЊА ЗАКЉУЧНО СА 31. ДЕЦЕМБРОМ 2014. 
ГОДИНЕ, ИЗВРШИЋЕ СЕ ПРИМЕНОМ ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 70. СТАВ 2. ЗАКОНА О 
ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ („СЛУЖБЕНИ 
ГЛАСНИК РС”, БР. 80/02, 84/02-ИСПРАВКА, 23/03-ИСПРАВКА, 70/03, 55/04, 61/05, 
85/05-ДР. ЗАКОН, 62/06-ДР. ЗАКОН, 61/07, 20/09, 72/09-ДР. ЗАКОН, 53/10, 101/11, 
2/12-ИСПРАВКА, 93/12, 47/13 И 108/13). 

 
ЧЛАН 84. 

 АКТА ИЗ ЧЛАНА 12. СТАВ 4, ЧЛАНА 14. СТАВ 13, ЧЛАНА 19. СТАВ 7. И 
ЧЛАНА 55. СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА ДОНЕЋЕ СЕ У РОКУ ОД МЕСЕЦ ДАНА ОД 
ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА. 
 АКТА ИЗ ЧЛАНА 12. СТАВ 9, ЧЛАНА 13. СТАВ 2. И ЧЛАНА 59. СТАВ 2. 
ОВОГ ЗАКОНА ДОНЕЋЕ СЕ У РОКУ ОД ТРИ МЕСЕЦА ДАНА ОД ДАНА 
СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА. 

АКТ ИЗ ЧЛАНА 26. СТАВ 3. ОВОГ ЗАКОНА ДОНЕЋЕ СЕ ЗАКЉУЧНО СА 
30. НОВЕМБРОМ 2014. ГОДИНЕ. 
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ЧЛАН 85. 
 ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 13. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА ПРИМЕЊИВАЋЕ СЕ ПО 
ИСТЕКУ 30-ОГ ДАНА ОД ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ АКТА ИЗ ЧЛАНА 13. 
СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА. 
 ОДРЕДБА ЧЛАНА 14. СТАВ 11. ОВОГ ЗАКОНА ПРИМЕЊИВАЋЕ СЕ ПО 
ИСТЕКУ ТРИ МЕСЕЦА ОД ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА. 
  

ЧЛАН 86. 
 ДАНОМ ПОЧЕТКА ПРИМЕНЕ ОВОГ ЗАКОНА ПРЕСТАЈУ ДА ВАЖЕ:  

1)  ЧЛ. 60. И 60А ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 
(„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БР. 84/04 , 86/04 - ИСПРАВКА, 61/05 , 61/07, 93/12 И 
108/13); 

2) ЧЛ. 41, 41А, 42, 43, 44. И 45. ЗАКОНА О АКЦИЗАМА („СЛУЖБЕНИ 
ГЛАСНИК РС”, БР. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 
- ДР. ЗАКОН, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 6/02 - УСКЛАЂ. ДИН. ИЗН., 
43/12 - ОДЛУКА, 76/12 - ОДЛУКА, 93/12, 119/12, 8/13 - УСКЛАЂ. ДИН. ИЗН. И 
47/13); 

3) ЧЛАН 44. ЗАКОНА О ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ („СЛУЖБЕНИ 
ГЛАСНИК РС”, БР. 80/02, 80/02 - ДР. ЗАКОН, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 
57/12 - ОДЛУКА УС И 47/13); 

4) ЧЛ. 112. И 113. ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА 
(„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БР. 25/01, 80/02 - ДР. ЗАКОН, 80/02, 43/03, 84/04, 
18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13); 

5) ЧЛ. 166, 167. И 168. ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА 
(„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”,  БР. 24/01, 80/02, 80/02-ДР. ЗАКОН, 135/04, 62/06, 
65/06-ИСПРАВКА, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-УС, 93/12, 114/12-УС, 47/13, 48/13-
ИСПРАВКА, 108/13 И 57/14); 

6) ЧЛ. 72, 72А, 72Б, 73, 74. И 74А ЗАКОНА О ДОПРИНОСИМА ЗА 
ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БР. 84/04, 
61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13 И 57/14); 

7) ЧЛАН 28. ЗАКОНА О  ПОРЕЗИМА НА УПОТРЕБУ, ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ 
ДОБАРА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БР. 26/01, 80/02, 43/04, 132/04 - ДР. 
ПРОПИС, 112/05 - ДР. ПРОПИС, 114/06 - ДР. ПРОПИС, 118/07 - ДР. ПРОПИС, 114/08 
- ДР. ПРОПИС, 31/09, 106/09 - ДР. ПРОПИС, 95/10 - ДР. ПРОПИС, 101/10, 24/11, 
100/11 - ДР. ПРОПИС, 120/12 - ДР. ПРОПИС И 113/13 - ДР. ПРОПИС); 

8) ЧЛАН 12. ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ПРЕМИЈЕ НЕЖИВОТНИХ 
ОСИГУРАЊА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БРОЈ 135/04). 
 

ЧЛАН 87. 
ОВАЈ ЗАКОН СТУПА НА СНАГУ НАРЕДНОГ ДАНА ОД ДАНА 

ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”. 
 
 

 
 


	NACRT ZPPPA 12. 6. 14.
	НАЦРТ ЗАКОНА
	О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА  О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ
	Члан 1.
	Члан 2.
	У члану 2а став 2. речи: „покретања, вођења и изрицања казни у првостепеном прекршајном поступку у вези са јавним приходима из става 1. овог члана” замењују се речима: „издавања прекршајног налога”, а после речи: „за пореске прекршаје” додају се речи...
	Члан 3.
	У члану 7. став 1. тач. 1) и 2), на оба места, реч: „порескопрекршајном” замењује се речима: „прекршајном, предистражном”.
	У ставу 3. реч: „порескопрекршајном” замењује се речима: „прекршајном, предистражном”.
	У ставу 6. тачка 3) реч: „порескопрекршајног” замењује се речима: „прекршајног, предистражног”.
	Став 7. мења се и гласи:
	„Пореска управа квартално, са пресеком стања на последњи дан у последњем месецу квартала, објављује на својој интернет страни списак пореских дужника, и то 500 правних лица и 500 предузетника са највећим пореским дугом, чиме обавеза чувања службене та...
	Члан 4.
	У члану 10. став 2. тачка 1) реч: „наплаћеног” замењује се речју: „плаћеног”.
	Члан 5.
	У члану 11. став 1. мења се и гласи:
	„Пореска управа у оквиру послова државне управе, води првостепени и другостепени порески поступак, јединствени регистар пореских обвезника и пореско рачуноводство, процењује тржишну вредност непокретности у складу са законом, открива пореска кривична...
	Члан 6.
	У члану 18. додаје се став 4, који гласи:
	„Износ утврђеног пореза из става 1. овог члана сматра се дугованим порезом.”
	Члан 7.
	У члану 19. став 2. мења се и гласи:
	Члан 9.
	У члану 26. став 2. мења се и гласи:
	У ставу 8. после речи: „отклањања тих сметњи” додају се запета и речи: „а примерак решења доставља банци и организацији надлежној за принудну наплату из новчаних средстава на рачуну обвезника”.
	У ставу 11. речи: „статуса пореског обвезника” замењују се речима: „постојања, односно смрти тог лица”.
	У ставу 14. после речи: „из става 13. овог члана,” додају се речи: „као и у другим случајевима одузимања ПИБ,”.
	После става 14. додаје се нови став 15, који гласи:
	„При оснивању привредих субјеката у поступку статусне промене код које привредни субјект наставља да постоји примењују се одредбе ст. 2. и 3. овог члана.”
	Досадашњи ст. 15-17. постају ст. 16-18.
	Члан 10.
	У члану 27. став 2. тачка 4) речи: „(осим резидентног предузетника) које остварује приходе или поседује имовину који подлежу опорезивању” бришу се.
	Члан 11.
	У члану 28. став 8. брише се.
	Досадашњи ст. 9. и 10. постају ст. 8. и 9.
	Члан 12.
	У члану 29. ст. 3-7. мењају се и гласе:
	„Орган који води евиденције о месту пребивалишта, односно боравишта физичког лица, дужан је да у року од пет дана од дана пријаве или одјаве пребивалишта, односно боравишта достави податке Пореској управи о: јединственом матичном броју грађана, евиде...
	Орган који води евиденције о рођењу или смрти физичког лица, дужан је да у року од пет дана од дана рођења или смрти, односно проглашења несталог лица за умрло, о томе достави податке Пореској управи.
	Подаци из ст. 1-4. овог члана достављају се у електронском облику.
	Поступак достављања података из става 3. овог члана споразумно ће својим актом ближе уредити министар надлежан за послове финансија и министар надлежан за послове вођења евиденције из става 3. овог члана.
	„Изузетно од става 7. овог члана, орган, организација или друго лице надлежно за упис у прописани регистар лица која обављају одређену делатност, ради остваривања права на пензију у складу са законом којим се уређују пензијско и инвалидско осигурање,...
	Члан 13.
	После члана 30а додаје се члан 30б, који гласи:
	„Члан 30б
	Банка је дужна да Пореској управи достави у електронском облику податке о:
	1) извршеним платним налозима за исплату, односно налозима за пренос по исплатиоцима прихода и шифрама плаћања до 5-ог у месецу за претходни месец;
	2) уплаћеним новчаним средствима на девизне рачуне физичких лица, у року од 30 дана од дана уплате;
	3) о уплатама на рачун обвезника пореза на доходак грађана по основу прихода од самосталних делатности у календарском месецу, у року од 15 дана по истеку календарског месеца.
	Врсте шифри плаћања за које се достављају подаци из става 1. тачка 1) овог члана и начин и поступак достављања података из става 1. овог члана ближе уређује министар.
	У погледу заштите података о личности Пореска управа дужна је да поступа на исти начин као и орган који јој је те податке доставио.”
	Члан 14.
	Члан 36. мења се и гласи:
	„Члан 36.
	Порески акт доставља се пореском обвезнику слањем препоручене пошиљке, обичне пошиљке или преко службеног лица пореског органа.
	Ако се достављање пореског акта врши слањем препоручене пошиљке, порески акт сматра се достављеним даном уручења, а ако уручење није било могуће, порески акт сматра се достављеним 15-ог дана од дана предаје пореског акта пошти.
	Ако се достављање пореског акта врши слањем обичне пошиљке, порески акт сматра се достављеним по истеку рока од 15 дана од дана предаје пореског акта пошти.
	Достављање пореског акта пореском обвезнику правном лицу и предузетнику врши се на адресу његовог седишта уписану у прописаном регистру, односно на посебну адресу за пријем поште која је регистрована код Агенције за привредне регистре.
	Достављање пореског акта пореском обвезнику физичком лицу врши се на адресу његовог пребивалишта, односно боравишта.
	Порески акт сматра се достављеним пореском обвезнику када се уручи пореском обвезнику, његовом законском заступнику, његовом пуномоћнику, његовом пореском пуномоћнику или његовом заступнику по службеној дужности.
	Ако је порески обвезник правно лице, порески акт сматра се достављеним и када се уручи лицу запосленом код правног лица.
	Ако је порески обвезник физичко лице, укључујући и предузетника, порески акт сматра се достављеним и када се уручи пунолетном члану његовог домаћинства у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана, односно лицу запосленом код предузетника.
	Достављање се, у смислу овог закона, сматра уредним и када лица из ст. 6-8. овог члана одбију да приме порески акт или одбију да потпишу пријем пореског акта, ако лице које врши достављање о томе сачини службену белешку.
	У случају када се порески акт сматра достављеним 15-ог дана од дана предаје пореског акта пошти у смислу става 2. овог члана, односно када се достављање врши у складу са ставом 3. овог члана, Пореска управа до 5-ог у месецу за претходни месец објављуј...
	Порески акт може се доставити и електронском поштом ако се порески обвезник сагласи са тим начином достављања.
	Одредбе овог члана сходно се примењују и на достављање пореског акта другом учеснику у пореском поступку.
	Директор Пореске управе ближе уређује на који ће се начин из ст. 1-10. овог члана вршити достављање појединих аката.”
	Члан 15.
	У члану 38. став 5. речи: „у року прописаном пореским законом Пореској управи у месту у којем је поднета пријава за регистрацију, осим ако је пореским законом друкчије уређено” замењују се речима: „у року од 15 дана од дана настанка пореске обавезе П...
	Ст. 8. и 9. мењају се и гласе:
	„Пореска пријава подноси се искључиво у електронском облику за порезе који се плаћају по одбитку у складу са законом којим се уређује порез на доходак грађана и законом којим се уређују доприноси за обавезно социјално осигурање (у даљем тексту: порез...
	1) од 1. јула 2014. године, за порез на додату вредност;
	2) од 1. октобра 2014. године, за порез на добит правних лица;
	3) од 1. јануара 2015. године, за акцизе и за порез на приход од самосталних делатности за предузетнике који воде пословне књиге;
	4) од 1. априла 2015. године, за годишњи порез на доходак грађана;
	5) од 1. октобра 2015. године, за све остале пореске облике.
	Пореску пријаву подноси Пореска управа уместо пореског обвезника у случају када порески обвезник пропусти да је поднесе по налогу контроле, односно по службеној дужности, као и у другим случајевима прописаним овим законом.”
	Члан 16.
	У члану 40. став 6. брише се.
	Члан 17.
	У члану 41. став 1. речи: „порезе који се плаћају по одбитку (у даљем тексту: порез по одбитку)” замењују се речима: „порез по одбитку”.
	Члан 19.
	У члану 62. став 2. речи: „обавља евидентирање износа утврђеног пореза” замењују се речима: „евидентира износ утврђеног пореза на основу”.
	Тачка 1) мења се и гласи:
	„1) поднете пореске пријаве, укључујући и измењену пореску пријаву, односно пореске пријаве поднете по налазу контроле или по службеној дужности;ˮ.
	У тачки 2) речи: „по достави пореском обвезнику” замењују се речју: „достављеног”.
	У подтачки (1) после речи: „пореској пријави” додају се речи: „и када пореска пријава није поднета”.
	У тачки 3) речи: „даном одређеним јавним огласом” замењују се речима: „јавног огласа”.
	Додају се ст. 3. и 4, који гласе:
	„Ако се у поступку контроле покренутом по захтеву пореског обвезника, односно по службеној дужности утврди да је грешком евидентиран нетачан износ пореза и споредних пореских давања, Пореска управа врши исправку у својим евиденцијама.
	Начин и поступак исправке из става 3. овог члана уређују се актом министра.”
	Члан 20.
	У члану 68. додају се ст. 4-6, који гласе:
	„Ако порески обвезник поднесе захтев за плаћање пореза путем прекњижавања, даном плаћања пореза сматра се:
	1) дан на који је доспео порез који се плаћа путем прекњижавања, ако на тај дан постоји више плаћени порез по другом основу, или
	2) дан на који је порез по другом основу плаћен у износу већем од дугованог, ако је порез који се плаћа путем прекњижавања раније доспео.
	Дан плаћања пореза из става 4. овог члана одређује се на основу чињеничног стања на дан одлучивања по захтеву.
	Дан на који је порез на додату вредност плаћен у износу већем од дугованог у смислу става 4. овог члана је дан на који порески обвезник има право да поднесе захтев за повраћај неискоришћеног износа пореског кредита у складу са законом који се уређује ...
	Члан 21.
	У члану 70. став 1. реч: „доспелих” замењује се речју: „дугованог”.
	Став 2. мења се и гласи:
	Став 6. мења се и гласи:
	Члан 26.
	У члану 75. став 5. мења се и гласи:
	У ставу 9. речи: „измењено или укинуто” замењују се речима: „или измењено”.
	Додаје се став 12, који гласи:
	„Министар ближе уређује начин евидентирања камате актом којим се уређују садржина, поступак и начин вођења пореског рачуноводства.”
	Члан 27.
	Став 2. брише се.
	Члан 28.
	У члану 78. став 1. тачка 2) тачка на крају замењује се тачком и запетом.
	Додаје се тачка 3), која гласи:
	„3) увећање целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате за 5% на дан почетка поступка принудне наплате (у даљем тексту: увећање пореског дуга).”
	Додаје се став 2, који гласи:
	Члан 29.
	У члану 79. став 1. тачка 1) реч: „противˮ брише се.
	У тачки 2) број: „74а” брише се.
	У ставу 2. број: „74а” брише се.
	У ставу 4. речи: „ни на посебну таксу из члана 83. став 1. овог закона”  замењују се речима: „ни на увећање пореског дуга”.
	Члан 30.
	Члан 31.
	У наслову изнад члана 83. речи: „и трошкови првостепеног пореског прекршајног поступкаˮ бришу се.
	У члану 83. став 1. брише се.
	Досадашњи став 2. постаје став 1.
	У досадашњем ставу 3, који постаје став 2, речи: „става 2.” замењују се речима: „става 1.”.
	У досадашњем ставу 4, који постаје став 3, речи: „једнократне таксе и” бришу се, а речи: „ст. 1. и 2.” замењују се речима: „става 1.”.
	У досадашњем ставу 5, који постаје став 4, речи: „става 2.” замењују се речима: „става 1.”.
	Досадашњи ст. 6. и 7. бришу се.
	Члан 32.
	У члану 112. став 1. после речи: „правно лицеˮ запета и речи: „односно предузетникˮ бришу се.
	Члан 33.
	У члану 114а, на три места, после речи: „на повраћај,ˮ додају се речи: „порески кредит,ˮ, а речи: „по другом основу” бришу се.
	Члан 34.
	У наслову изнад члана 114б речи: „за пореске прекршајеˮ бришу се.
	У члану 114д после речи: „споредних пореских давања” додају се запета и речи: „односно радњом пореског обвезника предузетом у циљу остваривања права на повраћај, порески кредит, рефакцију и рефундацију, као и намирење доспелих обавеза путем прекњижава...
	У ставу 2. речи: „законом одређени” бришу се.
	У члану 114ж, на оба места, после речи: „повраћај,ˮ додају се речи: „порески кредит,ˮ, а речи: „по другом основу” бришу се.
	Члан 37.
	Наслов изнад члана 115а и члан 115а бришу се.
	Члан 39.
	У члану 122. став 2. реч: „триˮ замењује се речју: „петˮ.
	У ставу 3. реч: „триˮ замењује се речју: „петˮ, а после речи: „записникаˮ додају се речи: „у складу са закономˮ.
	У ставу 5. речи: „којим се порез по одбитку утврђује збирно на нивоу исплатиоца прихода,” бришу се, реч: „појединачну” брише се, а после речи: „утврђене неправилности” додају се речи: „ако је пореска пријава основ за евидентирање износа утврђеног пор...
	Члан 40.
	У члану 123. после става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
	„Поједине радње у оквиру одређених поступака теренске контроле прописаних овом законом обавља порески контролор.”
	Досадашњи став 3. постаје став 4.
	Члан 41.
	Члан 42.
	У члану 125. став 5. мења се и гласи:
	Члан 43.
	У члану 128. став 3. реч: „триˮ замењује се речју: „петˮ.
	У ставу 4. реч: „петˮ замењује се речју: „осамˮ.
	Члан 44.

	Члан 48.
	У члану 129е став 1. после речи: „налаже банци,” додају се речи: „резиденту привредном субјекту који мењачке послове обавља на основу посебног закона којим се уређује његова делатност,”.
	Члан 49.
	У члану 129ж став 1. после речи: „Банка,” додају се речи: „резидент привредни субјект који мењачке послове обавља на основу посебног закона којим се уређује његова делатност,”.
	Члан 50.
	Додаје се став 4, који гласи:
	Члан 129р мења се и гласи:
	„Члан 129р
	„Ко складишти, односно смешта добра или дозволи складиштење, односно смештање добара за која не поседује прописану документацију о пореклу, казниће се затвором од три месеца до три године и новчаном казном.
	За кривично дело из става 1. овог члана одговорном лицу у правном лицу и предузетнику изриче се и мера безбедности забране вршења позива, делатности или дужности у трајању од једне до пет година.
	Роба из става 1. овог члана одузеће се.ˮ
	Члан 65.
	Члан 176б мења се и гласи:
	„Порески прекршаји су прекршаји одредби прописаних пореским законима (у даљем тексту: општи порески прекршаји правних лица и предузетника) и прекршаји одредби прописаних искључиво овим законом (у даљем тексту: посебни порески прекршаји).
	За утврђивање прекршајне одговорности у складу са овим законом, правним лицем сматра се и лице из члана 27. став 2. тачка 2) овог закона, а предузетником и физичко лице које је обвезник пореза на додату вредност.ˮ
	Порески обвезник - правно лице или предузетник који не поднесе пореску пријаву, не обрачуна и не плати порез, казниће се за прекршај новчаном казном у висини од 30% до 100% износа дугованог пореза утврђеног у поступку пореске контроле, а не мање од 50...
	Порески обвезник - правно лице или предузетник који не поднесе пореску пријаву, а обрачуна али не плати порез казниће се за прекршај новчаном казном у висини од 20% до 75% износа дугованог пореза утврђеног у пореској контроли, а не мање од 400.000 дин...
	Порески обвезник - правно лице или предузетник који поднесе пореску пријаву, али не плати порез казниће се за прекршај новчаном казном у висини од 10% до 50% износа дугованог пореза утврђеног у пореској контроли, а не мање од 250.000 динара за правно ...
	Порески обвезник - правно лице који не поднесе пореску пријаву, али плати порез у законом прописаном року, казниће се за прекршај новчаном казном у висини од 100.000 до 2.000.000 динара, а предузетник новчаном казном у висини од 50.000 до 500.000 динара.
	Порески обвезник - правно лице или предузетник који не поднесе пореску пријаву у случајевима када је законом прописано да се не спроводи самоопорезивање, или по налогу контроле, казниће се за прекршај новчаном казном из става 1. овог члана.
	За прекршаје из ст. 1. до 5. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара.
	Порески обвезник - правно лице који неблаговремено поднесе пореску пријаву и не плати порез у законом прописаном року, казниће се за прекршај новчаном казном у износу од 150.000 динара.
	Порески обвезник - правно лице који неблаговремено поднесе пореску пријаву, а плати порез у законом прописаном року, казниће се за прекршај новчаном казном у износу од 100.000 динара.
	Порески обвезник - правно лице који благовремено поднесе пореску пријаву, а не плати порез у законом прописаном року, казниће се за прекршај новчаном казном у износу од 100.000 динара.
	За прекршај из става 7. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у износу од 75.000 динара.
	За прекршај из ст. 8. и 9. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у износу од 50.000 динара.
	Порески обвезник – правно лице или предузетник који не изврши уплату пореза утврђеног решењем Пореске управе казниће се новчаном казном из става 1. овог члана.
	Порески обвезник – правно лице који по истеку прописаног рока изврши уплату пореза утврђеног решењем Пореске управе казниће се новчаном казном у износу од 100.000 динара.
	За прекршај из става 13. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у износу од 50.000 динара.
	Порески обвезник - правно лице или предузетник који Пореској управи не поднесе информативну пореску пријаву казниће се за прекршај новчаном казном у висини од 3% укупног прихода оствареног за претходну пословну годину, а ако у њој не наведе потпуне по...
	„Пријављивање мањих износа пореза
	и давање нетачних података у пореској пријави
	Члан 178.
	Ако је износ пореза утврђен у пореској пријави мањи од износа који је требало утврдити у складу са законом, порески обвезник - правно лице или предузетник казниће се за прекршај новчаном казном у висини од 30% разлике ова два износа.
	Порески обвезник - правно лице или предузетник који у пореској пријави да нетачне податке што је за последицу имало или могло да има утврђивање мањег износа пореза, казниће се за прекршај новчаном казном у висини од 30% разлике износа пореза који је у...
	За прекршај из ст. 1. и 2. овог члана, казниће се правно лице новчаном казном најмање у износу од 200.000 динара, а предузетник најмање у износу од 100.000 динара.
	За прекршај из ст. 1. и 2. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара.
	„Недостављање документације уз пореску пријаву,
	евиденционих пријава и захтева, обавештења,
	докумената и других података
	Члан 178а
	Порески обвезник – правно лице казниће се за прекршај новчаном казном у износу од 100.000 до 2.000.000 динара ако Пореској управи:
	1) уз пореску пријаву не достави прописану документацију, или
	2) не поднесе евиденциону пријаву, односно захтев за брисање из евиденције, или
	3) не достави обавештење, документ или друге податке прописане пореским законом.
	За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у износу од 50.000 до 500.000 динара.
	Порески обвезник – правно лице који по истеку прописаног рока достави документа, односно податке из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у износу од 100.000 динара.
	За прекршај из става 3. овог чана казниће се предузетник новчаном казном у износу од 50.000 динара.
	За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 10.000 до 100.000 динара, а за прекршај из става 3. овог члана новчаном казном у износу од 10.000 динара.ˮ
	Члан 69.
	Наслов изнад члана и члан 178б мењају се и гласе:
	„Поступање супротно правилима пословања
	прописаних пореским законом
	Члан 178б
	Порески обвезник – правно лице који не води, односно не чува евиденције, односно пословне књиге, не врши попис, односно плаћања преко текућег рачуна, не закључи уговор, односно не достави документацију, податке или обавештења трећим лицима, прописаним...
	За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у износу од 50.000 до 500.000 динара.
	Изузетно од ст.1 и 2. овог члана порески обвезник који не изврши попис акцизног производа у складу са пореским законом казниће се за прекршај новчаном казном у висини троструке вредности укупног промета тог акцизног производа који је остварио у претх...
	Порески обвезник – правно лице који не пријави, не објави или не истакне малопродајне цене у складу са пореским законом, односно који продаје производе по ценама супротно пореском закону казниће се за прекршај новчаном казном у износу од 100.000 до 2....
	Порески обвезник – правно лице који искаже порез у рачуну супротно пореском закону казниће се за прекршај новчаном казном у износу од 100.000 до 2.000.000 динара.
	За прекршај из ст. 4. и 5. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у износу од 50.000 до 500.000 динара.
	За прекршај из ст. 1, 3, 4.и 5. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 10.000 до 100.000 динара.ˮ
	Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај орган, организација или друго лице надлежно за упис у прописани регистар лица која обављају одређену делатност ако изврши брисање лица без доказа о престанку пореских обавеза, однос...
	После става 10. додаје се нови став 11, који гласи:
	„Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај банка која Пореској управи не достави у електронском облику податке о извршеним платним налозима за исплату, односно налозима за пренос по исплатиоцима прихода и шифрама плаћања до...
	„Порески обвезник из става 1. овог члана који не изврши уплату пореза утврђеног у пореској пријави, односно решењем Пореске управе казниће се новчаном казном у износу од 50% утврђеног пореза, а не мање од 50.000 динара (члан 25. тачка 6).ˮ
	„2г) органу, организацији или другом лицу надлежном за упис у прописани регистар лица која обављају одређену делатност, ако изврши брисање лица без доказа о престанку пореских обавеза, односно брисању из евиденције прописане пореским законом који изда...
	После тачке 2г) додају се тач. 2д) и 2ђ), које гласе:
	„2д) суду, односно у другом лицу са јавним овлашћењем за оверу потписа уговарача на уговору ако, у складу са пореским законом, не достави Пореској управи, односно надлежном органу јединице локалне самоуправе документ о преносу права (члан 29. став 9);
	2ђ) Агенцији за привредне регистре ако изврши брисање привредног субјекта из прописаног регистра, региструје статусне промене, односно врши промене података који се односе на оснивача, односно члана, назив, седиште, улог и облик организовањау периоду ...
	После тачке 3а) додаје тачка 3б), која гласи:
	„Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај Државна лутрија Србије, односно правно лице, које се не одазове на позив Пореске управе, непосредно или преко пуномоћника, за учествовање у поступку канцеларијске контроле, односно...
	У ставу 2. број: „5.000ˮ замењује се бројем: „15.000ˮ.
	Члан 76.
	Контролу умањења нето прихода запослених у јавном сектору у складу са законом којим се уређује умањење нето прихода у јавном сектору, Пореска управа врши за приходе исплаћене до дана престанка важења тог закона.
	Члан 77.
	Орган који води евиденције о месту пребивалишта, односно боравишта физичког лица, дужан је да у року од пет дана од дана ступања на снагу овог закона, Пореској управи достави податке из члана 12. став. 1. овог закона, са стањем на дан ступања на снагу...
	Члан 78.
	До почетка подношења пореских пријава у електронском облику у складу са чланом 15. став 2. овог закона, велики порески обвезници подносе пореске пријаве у електронском облику у складу са чланом 38. став 8. Закона о пореском поступку и пореској админис...
	Одредбе члана 15. став 3, члана 39. ст. 3. и 4. и члана 44. ст. 2. и 3. овог закона примењиваће се почев од дана подношења пореске пријаве у електронском облику складу са чланом 15. став 2. овог закона.
	Члан 79.
	За исплате прихода извршене у 2014. години порески обвезник, односно порески платац дужан је да Пореској управи у електронском облику поднесе појединачну пореску пријаву прописану чланом 41. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Служ...
	Члан 80.
	По захтевима за одлагање плаћања пореског дуга по којима не буде правоснажно одлучено до дана ступања на снагу овог закона, надлежни орган одлучиће у складу са Законом о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/02, 8...
	Порески обвезници који су до дана ступања на снагу овог закона стекли право на одлагање плаћања пореског дуга по одредбама Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02-исправка, 23/03-исправка, 70/03, ...
	Члан 81.
	По захтевима за плаћање пореза путем прекњижавања по којима не буде правоснажно одлучено до дана ступања на снагу овог закона, надлежни орган одлучиће у складу са овим законом.
	Члан 82.
	Прекршајни поступци започети до дана почетка примене Закона о прекршајима („Службени гласник РСˮ, број 65/13) окончаће се по одредбама Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02-исправка, 23/03-испра...
	Члан 83.
	Члан 84.
	Акта из члана 12. став 4, члана 14. став 13, члана 19. став 7. и члана 55. став 2. овог закона донеће се у року од месец дана од дана ступања на снагу овог закона.
	Акта из члана 12. став 9, члана 13. став 2. и члана 59. став 2. овог закона донеће се у року од три месеца дана од дана ступања на снагу овог закона.
	Акт из члана 26. став 3. овог закона донеће се закључно са 30. новембром 2014. године.
	Члан 85.
	Одредбе члана 13. став 1. овог закона примењиваће се по истеку 30-ог дана од дана ступања на снагу акта из члана 13. став 2. овог закона.
	Одредба члана 14. став 11. овог закона примењиваће се по истеку три месеца од дана ступања на снагу овог закона.
	Члан 86.
	Даном почетка примене овог закона престају да важе:
	1)  чл. 60. и 60а Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04 , 86/04 - исправка, 61/05 , 61/07, 93/12 и 108/13);
	2) чл. 41, 41а, 42, 43, 44. и 45. Закона о акцизама („Службени гласник РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 6/02 - усклађ. дин. изн., 43/12 - одлука, 76...
	3) члан 44. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС”, бр. 80/02, 80/02 - др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 - одлука УС и 47/13);
	4) чл. 112. и 113. Закона о порезу на добит правних лица („Службени гласник РС”, бр. 25/01, 80/02 - др. закон, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13);
	5) чл. 166, 167. и 168. Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”,  бр. 24/01, 80/02, 80/02-др. закон, 135/04, 62/06, 65/06-исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-ус, 93/12, 114/12-ус, 47/13, 48/13-исправка, 108/13 и 57/14);
	6) чл. 72, 72а, 72б, 73, 74. и 74а Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13 и 57/14);
	7) члан 28. Закона о  порезима на употребу, држање и ношење добара („Службени гласник РС”, бр. 26/01, 80/02, 43/04, 132/04 - др. пропис, 112/05 - др. пропис, 114/06 - др. пропис, 118/07 - др. пропис, 114/08 - др. пропис, 31/09, 106/09 - др. пропис, 95...
	8) члан 12. Закона о порезу на премије неживотних осигурања („Службени гласник РС”, број 135/04).
	Члан 87.
	Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
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	VIII.  ОДРЕДБЕ ЗАКОНА
	КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ, ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ
	Члан 165.
	По жалбама изјављеним против првостепених решења донетих у пореском поступку решава министар или лице које он овласти.
	SПореска управа води порески прекршајни поступак сходном применом закона којим се уређују прекршаји, ако овим законом није друкчије прописаноS.
	ПОРЕСКА УПРАВА ИЗДАЈЕ ПРЕКРШАЈНЕ НАЛОГЕ СХОДНОМ ПРИМЕНОМ ЗАКОНА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ ПРЕКРШАЈИ.
	Члан 173а
	Ко у намери да оствари право на неоснован повраћај пореза или порески кредит, поднесе пореску пријаву неистинитог садржаја, у којој искаже износ за повраћај пореза или порески кредит Sод 500.000 до 3.000.000S ОД 750.000 ДО 1.500.000 динара казниће се ...
	Ако је исказани износ за повраћај пореза или порески кредитS преко 3.000.000 до 10.000.000 SВЕЋИ ОД 1.500.000 А МАЊИ ОД 7.500.000 динара учинилац ће се казнити затвором Sод шест месеци до пет годинаS ОД ЈЕДНЕ ДО ОСАМ ГОДИНА и новчаном казном.
	Ако је исказани износ за повраћај пореза или порески кредит већи Sод 10.000.000S ОД 7.500.000 динара, учинилац ће се казнити затвором Sод једнеS ОД ДВЕ до десет година и новчаном казном.
	Физичком лицу, предузетнику и одговорном лицу у правном лицу - пореском обвезнику за кривично дело из ст. 1. до 3. овог члана изриче се и мера безбедности забране вршења позива, делатности и дужности од једне до пет година.
	Члан 176а
	SКо складишти робу на коју се плаћа порез у просторији која није регистрована за ту намену или ко дозволи да се у његовој просторији складишти роба а просторија није за то регистрована, казниће се затвором од три месеца до три године и новчаном казном.
	SКазном из става 1. овог члана казниће се и ко у регистрованој просторији за складиштење робе ускладишти робу на коју се плаћа порез за коју не постоји прописана документација о пореклу робе и плаћеном порезу.
	SЗа кривично дело из ст. 1. и 2. овог члана одговорном лицу у правном лицу и предузетнику изриче се и мера безбедности забране вршења позива, делатности или дужности у трајању од једне до пет година.
	SРоба из ст. 1. и 2. овог члана одузеће се.
	КО СКЛАДИШТИ, ОДНОСНО СМЕШТА ДОБРА ИЛИ ДОЗВОЛИ СКЛАДИШТЕЊЕ, ОДНОСНО СМЕШТАЊЕ ДОБАРА ЗА КОЈА НЕ ПОСЕДУЈЕ ПРОПИСАНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ О ПОРЕКЛУ, КАЗНИЋЕ СЕ ЗАТВОРОМ ОД ТРИ МЕСЕЦА ДО ТРИ ГОДИНЕ И НОВЧАНОМ КАЗНОМ.
	ЗА КРИВИЧНО ДЕЛО ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ У ПРАВНОМ ЛИЦУ И ПРЕДУЗЕТНИКУ ИЗРИЧЕ СЕ И МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ ЗАБРАНЕ ВРШЕЊА ПОЗИВА, ДЕЛАТНОСТИ ИЛИ ДУЖНОСТИ У ТРАЈАЊУ ОД ЈЕДНЕ ДО ПЕТ ГОДИНА.
	РОБА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ОДУЗЕЋЕ СЕ.
	Члан 176б
	SПорески прекршаји су прекршаји прописани овим законом и другим пореским прописима.
	ПОРЕСКИ ПРЕКРШАЈИ СУ ПРЕКРШАЈИ ОДРЕДБИ ПРОПИСАНИХ ПОРЕСКИМ ЗАКОНИМА (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ОПШТИ ПОРЕСКИ ПРЕКРШАЈИ ПРАВНИХ ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКА) И ПРЕКРШАЈИ ОДРЕДБИ ПРОПИСАНИХ ИСКЉУЧИВО ОВИМ ЗАКОНОМ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ПОСЕБНИ ПОРЕСКИ ПРЕКРШАЈИ).
	ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРЕКРШАЈНЕ ОДГОВОРНОСТИ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ, ПРАВНИМ ЛИЦЕМ СМАТРА СЕ И ЛИЦЕ ИЗ ЧЛАНА 27. СТАВ 2. ТАЧКА 2) ОВОГ ЗАКОНА, А ПРЕДУЗЕТНИКОМ И ФИЗИЧКО ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ ОБВЕЗНИК ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ.
	1) SПорески прекршаји пореских обвезника - правних лица и предузетника
	SНеподношење пореске пријаве, необрачунавање и неплаћање пореза
	SЧлан 177.
	SПорески обвезник - правно лице или предузетник који не поднесе пореску пријаву прописану пореским законом, укључујући и појединачну пореску пријаву, не обрачуна и не плати порез у законом прописаном року, казниће се за прекршај новчаном казном у виси...
	SПорески обвезник - правно лице или предузетник који не поднесе пореску пријаву из става 1. овог члана, а обрачуна али не плати порез у законом прописаном року, казниће се за прекршај новчаном казном у висини од 10% до 15% износа пореза утврђеног у по...
	SПорески обвезник - правно лице или предузетник који поднесе пореску пријаву из става 1. овог члана, а обрачуна али не плати порез у законом прописаном року, казниће се за прекршај новчаном казном у висини од 5% до 10% износа пореза утврђеног у пореск...
	SПорески обвезник - правно лице или предузетник који не поднесе пореску пријаву из става 1. овог члана, али обрачуна и плати порез у законом прописаном року, казниће се за прекршај новчаном казном у висини од 1% до 5% износа пореза утврђеног у пореско...
	SПорески обвезник - правно лице или предузетник који не поднесе пореску пријаву прописану пореским законом у случајевима када је законом прописано да се не спроводи самоопорезивање, казниће се за прекршај новчаном казном у висини од 15% до 20% износа ...
	SЗа прекршај из става 1. овог члана, казниће се правно лице новчаном казном најмање у износу од 500.000 динара, а предузетник најмање у износу од 30.000 динара.
	SЗа прекршај из става 2. овог члана, казниће се правно лице новчаном казном најмање у износу од 500.000 динара, а предузетник најмање у износу од 20.000 динара.
	SЗа прекршај из става 3. овог члана, казниће се правно лице новчаном казном најмање у износу од 500.000 динара, а предузетник најмање у износу од 20.000 динара.
	SЗа прекршај из става 4. овог члана, казниће се правно лице новчаном казном најмање у износу од 500.000 динара, а предузетник најмање у износу од 20.000 динара.
	SЗа прекршај из става 5. овог члана казниће се правно лице новчаном казном најмање у износу од 500.000 динара, а предузетник најмање у износу од 30.000 динара.
	SЗа прекршаје из овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара.
	1) ОПШТИ ПОРЕСКИ ПРЕКРШАЈИ ПРАВНИХ ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКА
	НЕПОДНОШЕЊЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНО ПОДНОШЕЊЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ, НЕОБРАЧУНАВАЊЕ, НЕПЛАЋАЊЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНО ПЛАЋАЊЕ ПОРЕЗА
	ЧЛАН 177.
	ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК - ПРАВНО ЛИЦЕ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИК КОЈИ НЕ ПОДНЕСЕ ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ, НЕ ОБРАЧУНА И НЕ ПЛАТИ ПОРЕЗ, КАЗНИЋЕ СЕ ЗА ПРЕКРШАЈ НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ВИСИНИ ОД 30% ДО 100% ИЗНОСА ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА УТВРЂЕНОГ У ПОСТУПКУ ПОРЕСКЕ КОНТРОЛЕ, А НЕ МАЊЕ ОД 50...
	ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК - ПРАВНО ЛИЦЕ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИК КОЈИ НЕ ПОДНЕСЕ ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ, А ОБРАЧУНА АЛИ НЕ ПЛАТИ ПОРЕЗ КАЗНИЋЕ СЕ ЗА ПРЕКРШАЈ НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ВИСИНИ ОД 20% ДО 75% ИЗНОСА ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА УТВРЂЕНОГ У ПОРЕСКОЈ КОНТРОЛИ, А НЕ МАЊЕ ОД 400.000 ДИН...
	ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК - ПРАВНО ЛИЦЕ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИК КОЈИ ПОДНЕСЕ ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ, АЛИ НЕ ПЛАТИ ПОРЕЗ КАЗНИЋЕ СЕ ЗА ПРЕКРШАЈ НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ВИСИНИ ОД 10% ДО 50% ИЗНОСА ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА УТВРЂЕНОГ У ПОРЕСКОЈ КОНТРОЛИ, А НЕ МАЊЕ ОД 250.000 ДИНАРА ЗА ПРАВНО ...
	ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК - ПРАВНО ЛИЦЕ КОЈИ НЕ ПОДНЕСЕ ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ, АЛИ ПЛАТИ ПОРЕЗ У ЗАКОНОМ ПРОПИСАНОМ РОКУ, КАЗНИЋЕ СЕ ЗА ПРЕКРШАЈ НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ВИСИНИ ОД 100.000 ДО 2.000.000 ДИНАРА, А ПРЕДУЗЕТНИК НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ВИСИНИ ОД 50.000 ДО 500.000 ДИНАРА.
	ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК - ПРАВНО ЛИЦЕ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИК КОЈИ НЕ ПОДНЕСЕ ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ У СЛУЧАЈЕВИМА КАДА ЈЕ ЗАКОНОМ ПРОПИСАНО ДА СЕ НЕ СПРОВОДИ САМООПОРЕЗИВАЊЕ, ИЛИ ПО НАЛОГУ КОНТРОЛЕ, КАЗНИЋЕ СЕ ЗА ПРЕКРШАЈ НОВЧАНОМ КАЗНОМ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА.
	ЗА ПРЕКРШАЈЕ ИЗ СТ. 1. ДО 5. ОВОГ ЧЛАНА КАЗНИЋЕ СЕ ОДГОВОРНО ЛИЦЕ У ПРАВНОМ ЛИЦУ НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 10.000 ДО 100.000 ДИНАРА.
	ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК - ПРАВНО ЛИЦЕ КОЈИ НЕБЛАГОВРЕМЕНО ПОДНЕСЕ ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ И НЕ ПЛАТИ ПОРЕЗ У ЗАКОНОМ ПРОПИСАНОМ РОКУ, КАЗНИЋЕ СЕ ЗА ПРЕКРШАЈ НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 150.000 ДИНАРА.
	ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК - ПРАВНО ЛИЦЕ КОЈИ НЕБЛАГОВРЕМЕНО ПОДНЕСЕ ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ, А ПЛАТИ ПОРЕЗ У ЗАКОНОМ ПРОПИСАНОМ РОКУ, КАЗНИЋЕ СЕ ЗА ПРЕКРШАЈ НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 100.000 ДИНАРА.
	ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК - ПРАВНО ЛИЦЕ КОЈИ БЛАГОВРЕМЕНО ПОДНЕСЕ ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ, А НЕ ПЛАТИ ПОРЕЗ У ЗАКОНОМ ПРОПИСАНОМ РОКУ, КАЗНИЋЕ СЕ ЗА ПРЕКРШАЈ НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 100.000 ДИНАРА.
	ЗА ПРЕКРШАЈ ИЗ СТАВА 7. ОВОГ ЧЛАНА КАЗНИЋЕ СЕ ПРЕДУЗЕТНИК НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 75.000 ДИНАРА.
	ЗА ПРЕКРШАЈ ИЗ СТ. 8. И 9. ОВОГ ЧЛАНА КАЗНИЋЕ СЕ ПРЕДУЗЕТНИК НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 50.000 ДИНАРА.
	ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК – ПРАВНО ЛИЦЕ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИК КОЈИ НЕ ИЗВРШИ УПЛАТУ ПОРЕЗА УТВРЂЕНОГ РЕШЕЊЕМ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ КАЗНИЋЕ СЕ НОВЧАНОМ КАЗНОМ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА.
	ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК – ПРАВНО ЛИЦЕ КОЈИ ПО ИСТЕКУ ПРОПИСАНОГ РОКА ИЗВРШИ УПЛАТУ ПОРЕЗА УТВРЂЕНОГ РЕШЕЊЕМ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ КАЗНИЋЕ СЕ НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 100.000 ДИНАРА.
	ЗА ПРЕКРШАЈ ИЗ СТАВА 13. ОВОГ ЧЛАНА КАЗНИЋЕ СЕ ПРЕДУЗЕТНИК НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 50.000 ДИНАРА.
	ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК - ПРАВНО ЛИЦЕ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИК КОЈИ ПОРЕСКОЈ УПРАВИ НЕ ПОДНЕСЕ ИНФОРМАТИВНУ ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ КАЗНИЋЕ СЕ ЗА ПРЕКРШАЈ НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ВИСИНИ ОД 3% УКУПНОГ ПРИХОДА ОСТВАРЕНОГ ЗА ПРЕТХОДНУ ПОСЛОВНУ ГОДИНУ, А АКО У ЊОЈ НЕ НАВЕДЕ ПОТПУНЕ ПО...
	SПријављивање мањих износа пореза
	SЧлан 178.
	SАко је износ пореза утврђен у пореској пријави мањи од износа који је требало утврдити у складу са законом, порески обвезник - правно лице или предузетник казниће се за прекршај новчаном казном у висини од 1% разлике ова два износа.
	SАко разлика из става 1. овог члана износи од 5% до 25% износа који је требало да буде утврђен у пореској пријави, порески обвезник - правно лице или предузетник казниће се новчаном казном у висини од 5% те разлике.
	SАко разлика из става 1. овог члана износи од 25% до 50% износа који је требало да буде утврђен у пореској пријави, порески обвезник - правно лице или предузетник казниће се новчаном казном у висини од 15% те разлике.
	SАко је разлика из става 1. овог члана већа од 50% износа који је требало да буде утврђен у пореској пријави, порески обвезник - правно лице или предузетник казниће се новчаном казном у висини од 25% те разлике.
	SЗа прекршај из става 1. овог члана казниће се правно лице новчаном казном најмање у износу од 500.000 динара, а предузетник најмање у износу од 20.000 динара.
	SЗа прекршај из става 2. овог члана казниће се правно лице новчаном казном најмање у износу од 500.000 динара, а предузетник најмање у износу од 20.000 динара.
	SЗа прекршај из става 3. овог члана казниће се правно лице новчаном казном најмање у износу од 500.000 динара, а предузетник најмање у износу од 20.000 динара.
	SЗа прекршај из става 4. овог члана казниће се правно лице новчаном казном најмање у износу од 500.000 динара, а предузетник најмање у износу од 30.000 динара.
	SЗа прекршаје из овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара. 
	ПРИЈАВЉИВАЊЕ МАЊИХ ИЗНОСА ПОРЕЗА
	И ДАВАЊЕ НЕТАЧНИХ ПОДАТАКА У ПОРЕСКОЈ ПРИЈАВИ
	ЧЛАН 178.
	АКО ЈЕ ИЗНОС ПОРЕЗА УТВРЂЕН У ПОРЕСКОЈ ПРИЈАВИ МАЊИ ОД ИЗНОСА КОЈИ ЈЕ ТРЕБАЛО УТВРДИТИ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ, ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК - ПРАВНО ЛИЦЕ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИК КАЗНИЋЕ СЕ ЗА ПРЕКРШАЈ НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ВИСИНИ ОД 30% РАЗЛИКЕ ОВА ДВА ИЗНОСА.
	ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК - ПРАВНО ЛИЦЕ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИК КОЈИ У ПОРЕСКОЈ ПРИЈАВИ ДА НЕТАЧНЕ ПОДАТКЕ, ШТО ЈЕ ЗА ПОСЛЕДИЦУ ИМАЛО ИЛИ МОГЛО ДА ИМА УТВРЂИВАЊЕ МАЊЕГ ИЗНОСА ПОРЕЗА, КАЗНИЋЕ СЕ ЗА ПРЕКРШАЈ НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ВИСИНИ ОД 30% РАЗЛИКЕ ИЗНОСА ПОРЕЗА КОЈИ ЈЕ ...
	ЗА ПРЕКРШАЈ ИЗ СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА, КАЗНИЋЕ СЕ ПРАВНО ЛИЦЕ НОВЧАНОМ КАЗНОМ НАЈМАЊЕ У ИЗНОСУ ОД 200.000 ДИНАРА, А ПРЕДУЗЕТНИК НАЈМАЊЕ У ИЗНОСУ ОД 100.000 ДИНАРА.
	ЗА ПРЕКРШАЈ ИЗ СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА КАЗНИЋЕ СЕ ОДГОВОРНО ЛИЦЕ У ПРАВНОМ ЛИЦУ НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 10.000 ДО 100.000 ДИНАРА.
	SДавање нетачних података у пореској пријави
	SЧлан 178а
	SПорески обвезник - правно лице или предузетник који у пореској пријави да нетачне податке што је за последицу имало или могло да има утврђивање мањег износа пореза, казниће се за прекршај новчаном казном у висини од 1% разлике износа пореза који је у...
	SАко разлика из става 1. овог члана износи од 5% до 25%, порески обвезник - правно лице или предузетник казниће се новчаном казном у висини од 5% те разлике.
	SАко разлика из става 1. овог члана износи од 25% до 50%, порески обвезник - правно лице или предузетник казниће се новчаном казном у висини од 15% те разлике.
	SАко је разлика из става 1. овог члана већа од 50%, порески обвезник - правно лице или предузетник казниће се новчаном казном у висини од 25% те разлике.
	SЗа прекршај из става 1. овог члана казниће се правно лице новчаном казном најмање у износу од 500.000 динара, а предузетник најмање у износу од 20.000 динара.
	SЗа прекршај из става 2. овог члана казниће се правно лице новчаном казном најмање у износу од 500.000 динара, а предузетник најмање у износу од 20.000 динара.
	SЗа прекршај из става 3. овог члана казниће се правно лице новчаном казном најмање у износу од 500.000 динара, а предузетник најмање у износу од 20.000 динара.
	SЗа прекршај из става 4. овог члана казниће се правно лице новчаном казном најмање у износу од 500.000 динара, а предузетник најмање у износу од 30.000 динара.
	SЗа прекршаје из овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара. 
	НЕДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ УЗ ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ,
	ЕВИДЕНЦИОНИХ ПРИЈАВА И ЗАХТЕВА,
	ОБАВЕШТЕЊА, ДОКУМЕНАТА И ДРУГИХ ПОДАТАКА
	ЧЛАН 178А
	ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК – ПРАВНО ЛИЦЕ КАЗНИЋЕ СЕ ЗА ПРЕКРШАЈ НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 100.000 ДО 2.000.000 ДИНАРА АКО ПОРЕСКОЈ УПРАВИ:
	1) УЗ ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ НЕ ДОСТАВИ ПРОПИСАНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ, ИЛИ
	2) НЕ ПОДНЕСЕ ЕВИДЕНЦИОНУ ПРИЈАВУ, ОДНОСНО ЗАХТЕВ ЗА БРИСАЊЕ ИЗ ЕВИДЕНЦИЈЕ, ИЛИ
	3) НЕ ДОСТАВИ ОБАВЕШТЕЊЕ, ДОКУМЕНТ ИЛИ ДРУГЕ ПОДАТКЕ ПРОПИСАНЕ ПОРЕСКИМ ЗАКОНОМ.
	ЗА ПРЕКРШАЈ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА КАЗНИЋЕ СЕ ПРЕДУЗЕТНИК НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 50.000 ДО 500.000 ДИНАРА.
	ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК – ПРАВНО ЛИЦЕ КОЈИ ПО ИСТЕКУ ПРОПИСАНОГ РОКА ДОСТАВИ ДОКУМЕНТА, ОДНОСНО ПОДАТКЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА КАЗНИЋЕ СЕ НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 100.000 ДИНАРА.
	ЗА ПРЕКРШАЈ ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧАНА КАЗНИЋЕ СЕ ПРЕДУЗЕТНИК НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 50.000 ДИНАРА.
	ЗА ПРЕКРШАЈ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА КАЗНИЋЕ СЕ ОДГОВОРНО ЛИЦЕ У ПРАВНОМ ЛИЦУ НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 10.000 ДО 100.000 ДИНАРА, А ЗА ПРЕКРШАЈ ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 10.000 ДИНАРА.
	SПорески обвезник - правно лице, односно предузетник који Пореској управи не поднесе информативну пореску пријаву, казниће се за прекршај новчаном казном у висини од 3% укупног прихода оствареног за претходну пословну годину.
	ПОСТУПАЊЕ СУПРОТНО ПРАВИЛИМА ПОСЛОВАЊА
	ПРОПИСАНИХ ПОРЕСКИМ ЗАКОНОМ
	ЧЛАН 178Б
	ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК – ПРАВНО ЛИЦЕ КОЈИ НЕ ВОДИ, ОДНОСНО НЕ ЧУВА ЕВИДЕНЦИЈЕ, ОДНОСНО ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ, НЕ ВРШИ ПОПИС, ОДНОСНО ПЛАЋАЊА ПРЕКО ТЕКУЋЕГ РАЧУНА, НЕ ЗАКЉУЧИ УГОВОР, ОДНОСНО НЕ ДОСТАВИ ДОКУМЕНТАЦИЈУ, ПОДАТКЕ ИЛИ ОБАВЕШТЕЊА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА, ПРОПИСАНИМ...
	ЗА ПРЕКРШАЈ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА КАЗНИЋЕ СЕ ПРЕДУЗЕТНИК НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 50.000 ДО 500.000 ДИНАРА.
	ИЗУЗЕТНО ОД СТ.1 И 2. ОВОГ ЧЛАНА ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК КОЈИ НЕ ИЗВРШИ ПОПИС АКЦИЗНОГ ПРОИЗВОДА У СКЛАДУ СА ПОРЕСКИМ ЗАКОНОМ КАЗНИЋЕ СЕ ЗА ПРЕКРШАЈ НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ВИСИНИ ТРОСТРУКЕ ВРЕДНОСТИ УКУПНОГ ПРОМЕТА ТОГ АКЦИЗНОГ ПРОИЗВОДА КОЈИ ЈЕ ОСТВАРИО У ПРЕТХ...
	ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК – ПРАВНО ЛИЦЕ КОЈИ НЕ ПРИЈАВИ, НЕ ОБЈАВИ ИЛИ НЕ ИСТАКНЕ МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ У СКЛАДУ СА ПОРЕСКИМ ЗАКОНОМ, ОДНОСНО КОЈИ ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДЕ ПО ЦЕНАМА СУПРОТНО ПОРЕСКОМ ЗАКОНУ КАЗНИЋЕ СЕ ЗА ПРЕКРШАЈ НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 100.000 ДО 2....
	ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК – ПРАВНО ЛИЦЕ КОЈИ ИСКАЖЕ ПОРЕЗ У РАЧУНУ СУПРОТНО ПОРЕСКОМ ЗАКОНУ КАЗНИЋЕ СЕ ЗА ПРЕКРШАЈ НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 100.000 ДО 2.000.000 ДИНАРА.
	ЗА ПРЕКРШАЈ ИЗ СТ. 4. И 5. ОВОГ ЧЛАНА КАЗНИЋЕ СЕ ПРЕДУЗЕТНИК НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 50.000 ДО 500.000 ДИНАРА.
	ЗА ПРЕКРШАЈ ИЗ СТ. 1, 3, 4. И 5. ОВОГ ЧЛАНА КАЗНИЋЕ СЕ ОДГОВОРНО ЛИЦЕ У ПРАВНОМ ЛИЦУ НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 10.000 ДО 100.000 ДИНАРА.
	S2) Остали порески прекршаји правних лица и предузетника
	2) ПОСЕБНИ ПОРЕСКИ ПРЕКРШАЈИ
	Члан 179.
	Новчаном казном од 100.000 до S1.000.000S 2.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако:
	1) не поднесе, или не поднесе у прописаном року пријаву за регистрацију (члан 25. тачка 1), члан 27. и члан 28. став 7);
	2) на захтев Пореске управе не достави, или не достави у одређеном року, пословне књиге и евиденције које са њим повезана нерезидентна лица воде у иностранству или Аутономној покрајини Косово и Метохија, односно оверене преписе или оверене преводе тих...
	2а) на захтев Пореске управе не обезбеде извод података из својих електронски вођених пословних књига и евиденција, приступ и увид у податке у својим електронско вођеним пословним књигама и евиденцијама, приступ и увид у софтверску и хардверску опрему...
	2б) пореску пријаву не подносе у електронском облику (члан 38. став 8);
	S2в) пореску пријаву не поднесе у електронском облику ( члан 38. став 9);
	3) у појединачној пореској пријави наведе нетачне податке (члан 41);
	S3а) у информативној пореској пријави не наведе потпуне податке ( члан 42 );
	3А) ЛИЦУ ЗА КОЈЕ ЈЕ ПЛАТИО ПОРЕЗ ПО ОДБИТКУ НЕ ИЗДА ПОТВРДУ КОЈА САДРЖИ ПОДАТКЕ О ПЛАЋЕНОМ ПОРЕЗУ ПО ОДБИТКУ НАЈКАСНИЈЕ ДО 31. ЈАНУАРА ГОДИНЕ КОЈА СЛЕДИ ГОДИНИ У КОЈОЈ ЈЕ ПЛАЋЕН ПОРЕЗ ПО ОДБИТКУ (ЧЛАН 41. СТАВ 11);
	4) на захтев Пореске управе не достави, или не достави на означено место на увид и проверу пословне књиге и евиденције, пословну документацију и друге исправе (члан 25. тачка 3) и члан 44);
	5) не допусти да се обави увиђај на ствари, просторији или земљишту, односно да се кроз њих или преко њих пређе ради увиђаја (чл. 49. и 50);
	6) омета спровођење принудне наплате, или ако се не удаљи са места на којем се спроводи принудна наплата и настави њено ометање, или ако одбије да ствари које поседује учини доступним за потребе спровођења принудне наплате ( члан 89. став 7. и члан 90...
	6а) ако не поступи по налогу из решења из члана 96а став 2. овог закона, односно ако у прописаном року не обавести надлежни порески орган о променама које могу утицати на извршење решења из члана 96а став 2. овог закона (члан 96а ст. 3. и 4);
	7) на захтев пореских извршитеља не преда ствар пореског обвезника која се код њега налази, а не плати пореску обавезу пореског обвезника уместо предаје ствари (члан 103. став 1);
	8) онемогућава пореском инспектору, односно пореском извршитељу да уђе на земљиште и у просторије у којима обавља делатност, а по одобрењу суда и у стан ради подвргавања контроли, односно спровођења принудне наплате (члан 25. тачка 7) и члан 125. став...
	9) код њега запослено лице омета овлашћеног службеника Пореске управе - пореског инспектора да привремено запечати пословни или складишни простор у поступку теренске контроле, да обави принудну наплату или другу законом утврђену дужност (члан 126. ста...
	10) на захтев Пореске управе, односно пореског инспектора, не поднесе документацију, или не пружи информације и обавештења, или не да изјаве које су од утицаја на утврђивање чињеничног стања битног за опорезивање (члан 25. тачка 3), члан 121. став 1. ...
	11) пореском инспектору у поступку теренске контроле не омогући увид у стање робе, односно у пословне књиге, евиденције и другу документацију или исправе, или ако то у његово име не учини од њега одређено или код њега запослено лице или друго лице (чл...
	12) код њега запослено лице онемогућава пореског инспектора у спровођењу мере одузимања робе или одузимања документације у току пореске контроле (члан 130);
	13) отуђи ствари за које је порески инспектор изрекао меру привремене забране отуђења (члан 132. став 3. тачка 5);
	14) у поступку прикупљања обавештења не поступи по захтеву Пореске полиције (члан 135. став 3).
	За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 10.000 до S50.000S 100.000 динара.
	За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 50.000 до S400.000S 500.000 динара.
	Новчаном казном од 100.000 до S500.000S 1.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако:
	1) не обавести, или не обавести у прописаном року Пореску управу о лицу које је, као нерезидент, опуномоћило за извршавање послова у вези са пореским обавезама (члан 14. став 2);
	2) не обавести, или не обавести у прописаном року Пореску управу о отварању или затварању рачуна код банке у Аутономној покрајини Косово и Метохија или у иностранству ( члан 25. тачка 8);
	3) за податке које обрађује средствима за аутоматску обраду података не обезбеди, на захтев Пореске управе, извод података на медију који Пореска управа назначи, или ако Пореској управи не омогући потпуни увид у рачуноводствени систем кроз документаци...
	4) се, на захтев Пореске управе, не одазове на позив ради појашњења, или не пружи податке и информације неопходне за утврђивање чињеничног стања од значаја за опорезивање (члан 45. и члан 47. став 2);
	5) не поступи по решењу о принудној наплати из неновчаног потраживања пореског обвезника и Пореској управи не преда ствари које дугује пореском обвезнику (члан 97. став 2);
	6) Пореској управи не достави или не достави у прописаном року податке о хартијама од вредности пореског обвезника које код себе чува, са проценом њихове вредности, или ако у прописаном року не прода те хартије од вредности или их не прода под најбољи...
	7) ствар обухваћену излучном тужбом која му је остављена на чување не сачува у непромењеном стању до окончања спора по излучној тужби (члан 102. став 4);
	8) не изврши или не изврши у прописаном року решење о принудној наплати на заради и другим сталним новчаним примањима пореског обвезника, односно ако не изврши решење о наплати пореског дуга обвезника из сопствених средстава у складу са законом (члан ...
	За прекршај из става 4. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од S5.000 до 30.000S 10.000 ДО 50.000 динара.
	За прекршај из става 4. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 25.000 до S200.000S 250.000 динара.
	Новчаном казном од 100.000 до S300.000S 500.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако:
	1) Пореској управи не пријави све касније измене података у пријави за регистрацију, односно упис у регистар или ако пријави нетачне измене података (члан 25. тачка 1);
	2) приликом подношења пореске пријаве или другог прописаног акта на прописаном месту не унесе свој ПИБ (члан 26. став 12);
	3) у пореску пријаву не унесе ПИБ пореског саветника, или је поднесе непотписану од тог лица, ако је то лице припремило пријаву или њен део (члан 38. став 4);
	4) не поступи по налогу Пореске управе да учествује у поступку канцеларијске контроле или да пружи тражена објашњења (члан 25. тачка 9) и члан 121. став 1);
	5) не стави на располагање одговарајуће место за рад пореских инспектора у поступку теренске контроле (члан 125. ст. 2. и 3);
	6) не буде присутан током теренске контроле, или одбије да учествује у поступку теренске контроле, у складу са овим законом (члан 25. тачка 9) и члан 127 ).
	За прекршај из става 7. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од S5.000 до 10.000S 10.000 ДО 20.000 динара.
	За прекршај из става 7. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од S12.500 до 100.000S 15.000 ДО 150.000 динара.
	SНовчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај орган, организација или друго лице надлежно за упис у прописани регистар лица која обављају одређену делатност ако изврши брисање лица без доказа о престанку пореских обавеза који ...
	НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 100.000 ДО 2.000.000 ДИНАРА КАЗНИЋЕ СЕ ЗА ПРЕКРШАЈ ОРГАН, ОРГАНИЗАЦИЈА ИЛИ ДРУГО ЛИЦЕ НАДЛЕЖНО ЗА УПИС У ПРОПИСАНИ РЕГИСТАР ЛИЦА КОЈА ОБАВЉАЈУ ОДРЕЂЕНУ ДЕЛАТНОСТ АКО ИЗВРШИ БРИСАЊЕ ЛИЦА БЕЗ ДОКАЗА О ПРЕСТАНКУ ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗА, ОДНОС...
	Новчаном казном од 100.000 до S1.000.000S 2.000.000 динара казниће се за прекршај банка која дозволи исплату зарада, накнада зарада, као и других прихода физичких лица по основу којих се плаћа порез по одбитку, ако налог којим се банци налаже исплата ...
	НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 100.000 ДО 2.000.000 ДИНАРА КАЗНИЋЕ СЕ ЗА ПРЕКРШАЈ БАНКА КОЈА ПОРЕСКОЈ УПРАВИ НЕ ДОСТАВИ У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ ПОДАТКЕ О ИЗВРШЕНИМ ПЛАТНИМ НАЛОЗИМА ЗА ИСПЛАТУ, ОДНОСНО НАЛОЗИМА ЗА ПРЕНОС ПО ИСПЛАТИОЦИМА ПРИХОДА И ШИФРАМА ПЛАЋАЊА ДО ...
	Новчаном казном од 100.000 до S1.000.000S 2.000.000 динара казниће се за прекршај банка, која порез и споредна пореска давања, за чије обезбеђење наплате је установљена привремена мера забране преноса новчаних средстава преко рачуна пореског обвезника...
	Члан 180.
	Новчаном казном од S5.000 до 100.000S 15.000 ДО 150.000 динара казниће се за прекршај физичко лице, које није предузетник ако:
	1) не обавести, или не обавести у прописаном року Пореску управу о лицу које је, као нерезидент, опуномоћило за извршавање послова у вези са пореским обавезама (члан 14. став 2);
	S2) Пореској управи не поднесе, или не поднесе у прописаном року пријаву за регистрацију, ако у пријави за регистрацију наведе нетачне податке, или ако не пријави све касније измене података у тој пријави, или ако пријави нетачне измене података (члан...
	3) омета или спречава овлашћеног службеника Пореске управе у обављању законом утврђене дужности у пореском поступку (члан 25. тачка 7);
	4) не обавести, или не обавести у прописаном року Пореску управу о отварању или затварању рачуна код банке у Аутономној покрајини Косово и Метохија или у иностранству (члан 25. тачка 8);
	5) приликом подношења пореске пријаве или другог прописаног акта на прописаном месту не унесе свој ПИБ (члан 26. став 12);
	6) Пореској управи не поднесе, или не поднесе у законском или додатном року пореску пријаву, или ако је поднесе непотписану, или у пријаву унесе нетачне податке, а не исправи их у прописаном року, или је поднесе без потребне документације и доказа од ...
	7) на захтев Пореске управе, не достави или не достави на означено место на увид и проверу исправе од значаја за опорезивање (члан 44);
	8) се, на захтев Пореске управе, не одазове на позив ради појашњења, или не пружи податке и информације неопходне за утврђивање чињеничног стања од значаја за опорезивање (члан 45. и члан 47. став 2);
	9) не допусти да се обави увиђај на ствари, просторији или земљишту, односно да се кроз њих или преко њих пређе ради увиђаја (чл. 49. и 50);
	10) омета спровођење принудне наплате, или ако се не удаљи са места на коме се спроводи принудна наплата и настави њено ометање, или ако одбије да ствари које поседује учини доступним за потребе спровођења принудне наплате (члан 89. став 7. и члан 90....
	11) не поступи по решењу о принудној наплати из неновчаног потраживања пореског обвезника и Пореској управи не преда ствари које дугује пореском обвезнику (члан 97. став 2);
	12) ствар обухваћену излучном тужбом која му је остављена на чување не сачува у непромењеном стању до окончања спора по излучној тужби (члан 102. став 4);
	13) на захтев пореских извршитеља не преда ствар пореског обвезника која се код њега налази, а не плати пореску обавезу пореског обвезника уместо предаје ствари (члан 103. став 1);
	14) не поступи по налогу Пореске управе да учествује у поступку канцеларијске контроле или да пружи тражена објашњења (члан 25. тачка 9) и члан 121. став 1);
	15) не стави на располагање одговарајуће место за рад пореских инспектора у поступку теренске контроле (члан 125. ст. 2. и 3);
	16) не омогући пореском инспектору да уђе на земљиште и у просторије у којима обавља делатност, а по одобрењу суда и у стан, ради подвргавања контроли (члан 125. став 5);
	17) не буде присутан током теренске контроле, или одбије да учествује у поступку теренске контроле, у складу са овим законом (члан 25. тачка 9) и члан 127);
	18) на захтев Пореске управе, односно пореског инспектора, не поднесе документацију или не пружи информације и обавештења, или не да изјаве од утицаја на утврђивање чињеничног стања битног за опорезивање ( члан 25. тачка 3), члан 121. став 1. и члан 1...
	19) пореском инспектору у поступку теренске контроле не омогући увид у стање робе, односно у документацију или исправе, а не одреди лице које ће то учинити у његово име (члан 127. ст. 2. и 3);
	20) онемогућава пореског инспектора у спровођењу мере одузимања робе или одузимања документације у току пореске контроле (члан 130);
	21) у поступку прикупљања обавештења не поступи по захтеву Пореске полиције (члан 135. став 3).
	ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА КОЈИ НЕ ИЗВРШИ УПЛАТУ ПОРЕЗА УТВРЂЕНОГ У ПОРЕСКОЈ ПРИЈАВИ, ОДНОСНО РЕШЕЊЕМ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ КАЗНИЋЕ СЕ НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 50% УТВРЂЕНОГ ПОРЕЗА, А НЕ МАЊЕ ОД 50.000 ДИНАРА (ЧЛАН 25. ТАЧКА 6).
	Члан 181.
	Новчаном казном од S5.000S 10.000 до 100.000 динара казниће се за прекршај одговорно лице у:
	1) суду, органу локалне самоуправе, адвокатској комори, професионалном удружењу, као и у другом органу или организацији надлежним за упис у одговарајући регистар, ако Пореској управи не достави, или не достави у предвиђеном року прописано обавештење, ...
	1А) ОРГАНУ КОЈИ ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈЕ О МЕСТУ ПРЕБИВАЛИШТА, ОДНОСНО БОРАВИШТА ФИЗИЧКОГ ЛИЦА, АКО  ПОРЕСКОЈ УПРАВИ У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ НЕ ДОСТАВИ ПРОПИСАНЕ ПОДАТКЕ (ЧЛАН 29. СТАВ 3);
	S2) управном, односно судском органу који води евиденције или доноси одлуке о месту пребивалишта, рођењу или смрти физичког лица, односно проглашењу несталог лица за умрло, ако Пореску управу не обавести, или не обавести у прописаном року о подацима о...
	2) ОРГАНУ КОЈИ ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈЕ О РОЂЕЊУ ИЛИ СМРТИ ФИЗИЧКОГ ЛИЦА, У ПРОПИСАНОМ РОКУ НЕ ОБАВЕСТИ ПОРЕСКУ УПРАВУ О ПОДАЦИМА ВЕЗАНИМ ЗА РОЂЕЊЕ ИЛИ СМРТ, ОДНОСНО ПРОГЛАШЕЊЕ НЕСТАЛОГ ЛИЦА ЗА УМРЛО (ЧЛАН 29. СТАВ 4);
	2а) банци, ако не обустави извршење налога пореског обвезника за пренос средстава са рачуна обвезника од момента пријема решења о одузимању ПИБ-а (члан 26. Sстав 14S СТ. 8. и 14);
	2б) банци, ако не обустави измиривање новчаних обавеза које порески обвезник има према трећим лицима на основу уговора о промени поверилаца, односно дужника у одређеном облигационом односу (асигнација, цесија и др.), по основу пребијања (компензација)...
	2в) организацији за принудну наплату, ако не обрачуна камату на начин прописан овим законом, од дана доношења решења до дана преноса целокупног износа пореза и споредних пореских давања и ако износ обрачунате камате не пренесе на одговарајуће рачуне ј...
	2г) органу, организацији или другом лицу надлежном за упис у прописани регистар лица која обављају одређену делатност, ако изврши брисање лица без доказа о престанку пореских обавеза који издаје надлежни порески орган (члан 29. став 6);
	2Г) ОРГАНУ, ОРГАНИЗАЦИЈИ ИЛИ ДРУГОМ ЛИЦУ НАДЛЕЖНОМ ЗА УПИС У ПРОПИСАНИ РЕГИСТАР ЛИЦА КОЈА ОБАВЉАЈУ ОДРЕЂЕНУ ДЕЛАТНОСТ, АКО ИЗВРШИ БРИСАЊЕ ЛИЦА БЕЗ ДОКАЗА О ПРЕСТАНКУ ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗА, ОДНОСНО БРИСАЊУ ИЗ ЕВИДЕНЦИЈЕ ПРОПИСАНЕ ПОРЕСКИМ ЗАКОНОМ КОЈИ ИЗДАЈ...
	2Д) СУДУ, ОДНОСНО У ДРУГОМ ЛИЦУ СА ЈАВНИМ ОВЛАШЋЕЊЕМ ЗА ОВЕРУ ПОТПИСА УГОВАРАЧА НА УГОВОРУ АКО, У СКЛАДУ СА ПОРЕСКИМ ЗАКОНОМ, НЕ ДОСТАВИ ПОРЕСКОЈ УПРАВИ, ОДНОСНО НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ДОКУМЕНТ О ПРЕНОСУ ПРАВА (ЧЛАН 29. СТАВ 9);
	2Ђ) АГЕНЦИЈИ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ АКО ИЗВРШИ БРИСАЊЕ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА ИЗ ПРОПИСАНОГ РЕГИСТРА, РЕГИСТРУЈЕ СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ, ОДНОСНО ВРШИ ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ОСНИВАЧА, ОДНОСНО ЧЛАНА, НАЗИВ, СЕДИШТЕ, УЛОГ И ОБЛИК ОРГАНИЗОВАЊАУ ПЕРИОДУ ...
	3) банци, ако правном лицу, предузетнику или физичком лицу отвори рачун без поднетог доказа о извршеној регистрацији (члан 30. став 1);
	3а) банци која дозволи исплату зарада, накнада зарада, као и других прихода физичких лица по основу којих се плаћа порез по одбитку, ако налог којим се банци налаже исплата тих прихода, као и плаћање пореза по одбитку не садржи позив на број одобрења ...
	3Б) БАНЦИ КОЈА ПОРЕСКОЈ УПРАВИ НЕ ДОСТАВИ У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ ПОДАТКЕ О ИЗВРШЕНИМ ПЛАТНИМ НАЛОЗИМА ЗА ИСПЛАТУ, ОДНОСНО НАЛОЗИМА ЗА ПРЕНОС ПО ИСПЛАТИОЦИМА ПРИХОДА И ШИФРАМА ПЛАЋАЊА ДО 5-ОГ У МЕСЕЦУ ЗА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ, ОДНОСНО О УПЛАЋЕНИМ НОВЧАНИМ СРЕ...
	4) Пореској управи, односно код банке, ако не изврши, односно не изврши у прописаном року, или уз припадајућу камату повраћај више или погрешно плаћеног пореза и споредних пореских давања, односно пореску рефакцију, односно рефундацију пореза, односно...
	4а) банци која порез и споредна пореска давања, за чије обезбеђење наплате је установљена привремена мера забране преноса новчаних средстава преко рачуна пореског обвезника и уписана у регистру блокираних рачуна који води надлежна организација, на осн...
	5) брисана ("Службени гласник РС", бр. 61/07)
	6) органу надлежном за вођење заложног регистра покретних ствари, регистра непокретности, односно регистра блокираних рачуна, ако не упише заложно право пореског повериоца у прописаном року (члан 87. став 5. и члан 188. ст. 1. и 4);
	7) органу надлежном за вођење регистра непокретности, ако не достави, или не достави у прописаном року, Пореској управи тражени извод из јавних књига о непокретностима које су својина пореског обвезника и извештај да ли је уписана хипотека другог пове...
	8) банци, ако принудну наплату из новчаних средстава пореског обвезника не врши у складу са законом, или ако не изврши решење о наплати пореског дуга обвезника наплатом из средстава те банке у складу са законом (члан 95. ст. 2. и 3);
	9) банци или другом правном лицу, код којег се чувају хартије од вредности пореског обвезника, ако Пореској управи не достави или не достави у прописаном року податке о тим хартијама од вредности са проценом њихове вредности, односно ако упрописаном р...
	10) банци, ако не поступи по решењу Пореске управе о забрани располагања средствима на рачуну пореског обвезника (члан 132. став 3. тачка 1);
	11) државном органу и организацији, органу територијалне аутономије и локалне самоуправе, ако Пореској управи не достави чињенице које је дознало обављајући послове из свог делокруга, а које указују на могућност да пореска обавеза није испуњена (члан ...
	11а) јединици локалне самоуправе, ако у року од пет дана по истеку календарског месеца не достави Пореској управи у електронском облику, НА ПРОПИСАНИ НАЧИН, базе података о обвезницима пореза на имовину, као и податке из пореских пријава који су од зн...
	11Б) ДРЖАВНОМ ОРГАНУ И ОРГАНИЗАЦИЈИ, АКО НА ЗАХТЕВ ОРГАНА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, У РОКУ ОД 30 ДАНА ОД ДАНА ПРИЈЕМА ЗАХТЕВА, НЕ ДОСТАВИ ПОДАТКЕ КОЈИМА РАСПОЛАЖЕ ВРШЕЋИ ПОСЛОВЕ ИЗ СВОЈЕ НАДЛЕЖНОСТИ, А КОЈИ СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ИЗВОРНИХ ПРИХ...
	12) банци, ако не обустави, или не обустави у прописаном року све трансакције преко рачуна правног лица, предузетника или физичког лица који нису доставили доказ о извршеној регистрацији (члан 185. став 2);
	13) банци, ако не поступи по решењу о принудној наплати из новчаних потраживања пореског обвезника и не изврши пренос средстава са рачуна његовог дужника на прописани уплатни рачун јавних прихода, односно ако не изврши решење о принудној наплати дугов...
	14) органу надлежном за евиденцију непокретности и покретних ствари у државној својини ако у прописаном року не преузме у државину непокретности и покретне ствари пренете у својину Републике (члан 104. став 19. и члан 110. став 11). 
	Члан 181а
	Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако:
	1) о извршењу налога из решења из члана 129е овог закона писмено не обавести Пореску управу у прописаном року (члан 129ж став 1);
	2) у прописаном року решење о привременој забрани обављања мењачких послова на мењачком месту не истакне на видно место на том мењачком месту, односно ако сав ефективни страни новац који се налази на том мењачком месту не прода банци, односно банкама ...
	3) у прописаном року не достави Пореској управи у писаној форми доказе о извршењу радњи из члана 129з став 5. овог закона ( члан 129з став 6);
	4) у прописаном року писмено не обавести Пореску управу о извршењу решења из члана 129и став 1, односно члана 129и Sстав 4.S СТАВ 3. овог закона (члан 129и ст. 2. и 5);
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