НАЦРТ ЗАКОНА
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
ПОРЕЗУ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА
Члан 1.
У Закону о порезу на добит правних лица („Службени гласник РС”, бр. 25/01,
80/02, 80/02-др. закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13 и 68/14-др. закон),
у члану 1. став 3. речи: „које се не сматра правним лицем из ст. 1. и 2. овог члана”
замењују се речима: „које није основано ради остваривања добити, већ је у складу са
законом основано ради постизања других циљева утврђених у његовим општим актима”, а
после речи: „уз накнаду” додају се речи: „(у даљем тексту: недобитна организација)”.
После става 3. додаје се нови став 4, који гласи:
„Облик организовања обвезника из става 3. овог члана (установа, удружење и
друго) није опредељујући за стицање статуса недобитне организације у смислу овог
закона.”
Досадашњи став 4. постаје став 5.
Члан 2.
У члану 5. став 1. речи: „као порески обвезник из члана 1. став 1. овог закона”
бришу се.
У ставу 2. после речи: „Републике” додају се запета и речи: „и да подноси порески
биланс и пореску пријаву”.
У ставу 3. речи: „из става 1, односно евиденцију из става 2. овог члана” бришу се.
Став 4. брише се.
Члан 3.
У члану 15. став 1. мења се и гласи:
„Као расход у пореском билансу обвезника признају се издаци у збирном износу
највише до 5% од укупног прихода за:
1) здравствене, образовне, научне, хуманитарне, верске и спортске намене, заштиту
животне средине, као и давања учињена установама социјалне заштите основаним у
складу са законом који уређује социјалну заштиту;
2) хуманитарну помоћ, односно отклањање последица насталих у случају ванредне
ситуације, који су учињени Републици, аутономној покрајини, односно јединици локалне
самоуправе.”
У ставу 2. после речи: „из става 1.” на оба места додају се речи: „тачка 1)”.
Члан 4.
У члану 22а став 1. речи: „до висине одређене” бришу се.
Члан 34. мења се и гласи:

Члан 5.

„Члан 34.
Добит обвезника у поступку ликвидације, у поступку стечаја од дана доношења
решења о отварању стечајног поступка до дана почетка примене плана реорганизације или
правоснажног решења о настављању стечајног поступка банкротством, као и у поступку
реорганизације, опорезује се у складу са овим законом.
Обвезник из става 1. овог члана подноси пореску пријаву и порески биланс у року
од 60 дана од дана:
1) отварања поступка ликвидације са стањем на дан отварања поступка
ликвидације;
2) окончања поступка ликвидације са стањем на дан окончања поступка
ликвидације;
3) отварања поступка стечаја са стањем на дан отварања поступка стечаја;
4) почетка примене плана реорганизације са стањем на тај дан.
Добит обвезника у периоду од правоснажности решења о настављању стечајног
поступка банкротством до правоснажности решења о закључењу стечајног поступка (у
даљем тексту: период стечаја) утврђује се као позитивна разлика вредности имовине
обвезника са краја и са почетка периода стечаја, после намирења поверилаца. Вредност
имовине обвезника са почетка периода стечаја је вредност имовине на дан отварања
стечајног поступка коригована за промене настале до почетка периода стечаја.
Обвезник из става 3. овог члана подноси пореску пријаву и порески биланс у року
од 60 дана од дана:
1) правоснажности решења о настављању стечајног поступка банкротством са
стањем на дан правоснажности тог решења;
2) правоснажности решења о закључењу стечајног поступка банкротством на дан
правоснажности тог решења.”
Члан 35. мења се и гласи:

Члан 6.

„Члан 35.
Ликвидациони остатак, односно вишак деобне масе у новцу, односно неновчаној
имовини, изнад вредности уложеног капитала који се расподељује члановима привредног
друштва над којим је окончан поступак ликвидације, односно закључен поступак стечаја,
сматра се дивидендом.
Вредност неновчане имовине из става 1. овог члана једнака је њеној тржишној
вредности.
Министар финансија ближе уређује начин и поступак утврђивања дивиденде из
става 1. овог члана.”
Члан 37. брише се.

Члан 7.
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Члан 8.
У члану 38. додаје се став 7, који гласи:
„Изузетно од става 2. овог члана, за пореског обвезника из члана 34. став 3. овог
закона, порески период је период стечаја.”
Члан 9.
У члану 40. став 1. речи: „нерезидентни обвезник” замењују се речима:
„нерезидентно правно лице”.
У ставу 2. речи: „нерезидентног обвезника” замењују се речима: „нерезидентног
правног лица”, а после речи: „у Републици” запета и речи: „који нису опорезовани као
доходак физичког лица (извођача, музичара, спортисте и сл.) у складу са прописима
којима се уређује опорезивање дохотка грађана” бришу се.
У ставу 4. речи: „нерезидентни обвезник” замењују се речима: „нерезидентно
правно лице”.
У ставу 5. речи: „нерезидентни обвезник” замењују се речима: „нерезидентно
правно лице”, речи: „нерезидентног обвезника” замењују се речима: „нерезидентног
правног лица”, а после речи: „порез” додају се речи: „по решењу”.
У ставу 6. речи: „нерезидентни обвезник” замењују се речима: „нерезидентно
правно лице”.
У ставу 7. речи: „нерезидентни обвезник” замењују се речима: „нерезидентно
правно лице”, реч: „односно” брише се, а после речи: „продаје,” додају се речи: „односно
седиште или пребивалиште исплатиоца прихода по основу закупа, односно подзакупа
покретних ствари,”.
У ставу 12. после речи: „исплаћене накнаде” додају се запета и речи: „као и да
поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу”.
Став 14. брише се.
У досадашњем ставу 15, који постаје став 14, речи: „из става 14.” замењују се
речима: „из става 12.”.
Члан 10.
У члану 4 0а став 2 . р ечи: „ко д исплатиоца прихода потврдом о резидентности
овереном од надлежног органа друге државе уговорнице чији је резидент, и то на
посебном обрасцу прописаном подзаконским актом донетим” замењују се речима:
„потврдом о резидентности”.
У ставу 5. речи: „нерезидентног обвезника” замењују се речима: „нерезидентно
правно лице”, а речи: „став 5.” замењују се речима: „ст. 5. и 6.”.
У ставу 7. речи: „нерезидентни обвезник” замењују се речима: „нерезидентно
правно лице”.
Члан 11.
У члану 44. став 1. речи: „обвезник из члана 1. став 3. овог закона (у даљем тексту:
недобитна организација)” замењују се речима: „недобитна организација”.
Ст. 2. и 3. мењају се и гласе:
„Повезаним лицима из става 1. тач. 1) до 3) овог члана сматрају се лица из члана
59. овог закона.
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Недобитна организација дужна је да води евиденцију о приходима и расходима, да
поднесе порески биланс и пореску пријаву.”
Ст. 4. до 7. бришу се.
Члан 12.
После члана 61а додаје се члан 61б, који гласи:
„Члан 61б
Република, аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе не
сматрају се правним лицима за сврху примене чл. 59. до 61а овог закона.”
Члан 63. мења се и гласи:

Члан 13.

„Члан 63
„Порески обвезник је дужан да надлежном пореском органу поднесе пореску
пријаву у којој је обрачунат порез, за период за који се утврђује порез.
Уз пореску пријаву порески обвезник је дужан да поднесе и порески биланс за
период из става 1. овог члана.
Пореска пријава подноси се у року од 180 дана од дана истека периода за који се
утврђује порез.
Поред пореске пријаве из става 3. овог члана, обвезник из члана 34. став 1. овог
закона подноси и пореску пријаву у року који је прописан ставом 2. тог члана Закона.
Порески обвезник из члана 34. став 3. овог закона подноси искључиво пореске
пријаве у роковима прописаним ставом 4. тог члана Закона.
Изузетно од става 3. овог члана, у случају статусне промене која има за последицу
престанак друштва, пореска пријава подноси се у року од 60 дана од дана статусне
промене.
Ако порески обвезник уз пореску пријаву не поднесе и порески биланс сматра се да
пореска пријава није поднета.
Одредбе ст. 1. до 3. овог члана сходно се примењују и на нерезидентног обвезника
из члана 5. овог закона.
Садржај пореске пријаве и пореског биланса које подноси порески обвезник из
члана 1. ст. 1. до 3. и члана 5. овог закона ближе уређује министар финансија.”
Члан 14.
У члану 67. став 1. после речи: „обвезник” додају се запета и речи: „осим
недобитне организације и пореског обвезника из члана 34. овог закона, са изузетком
пореског обвезника у поступку реорганизације,”.
Члан 15.
После члана 68. додаје се члан 68а, који гласи:
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„Члан 68а
Порески обвезник који нема обавезу плаћања пореза на добит у виду месечних
аконтација у складу са овим законом, порез на добит плаћа за порески период у року
прописаном за подношење пореске пријаве и пореског биланса за тај период.”
Члан 70. брише се.

Члан 16.

Члан 17.
У члану 70а став 2. речи: „члана 70. став 2. овог закона и” бришу се.
Члан 18.
У члану 71. став 1. речи: „ст. 1, 2. и 3.” замењују се речима: „ст. 1, 2, 3. и 12.”, а
речи: „у моменту” замењују се речима: „на дан”.
У ставу 2. реч: „нерезидентни” замењује се речима: „нерезидентно правно лице,
односно резидентни”.
После става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
„Пореска пријава за порез по одбитку из става 1. овог члана подноси се на дан
исплате прихода на који се обрачунава и плаћа порез по одбитку у складу са овим
законом.”
У досадашњем ставу 3, који постаје став 4, речи: „у моменту реализације, односно
исплате прихода” замењују се речима: „на дан остваривања, односно исплате прихода”.
Члан 19.
После члана 71. додаје се члан 71а, који гласи:
„Члан 71а
Ако пореска пријава садржи недостатке у погледу формалне исправности и
математичке тачности, Пореска управа у електронском облику обавештава подносиоца
пореске пријаве о тим недостацима.
Поновно достављање пореске пријаве са отклоњеним недостацима из става 1. овог
члана, не сматра се подношењем измењене пореске пријаве.
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 пореске пријаве.”
Члан 20.
На утврђивање, обрачунавање и плаћање пореске обавезе обвезника над којима
није окончан, односно закључен поступак који се спроводи у складу са законом којим се
уређује ликвидација, односно у складу са законом којим се уређује стечај, до дана ступања
на снагу овог закона, примењују се одредбе Закона о порезу на добит правних лица
(„Службени гласник РС”, бр. 25/01, 80/02, 80/02-др. закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11,
119/12, 47/13, 108/13 и 68/14-др. закон).
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Члан 21.
Одредбе чл. 3. и 12. овог закона примењују се на утврђивање, обрачунавање и
плаћање пореске обавезе за 2014. годину.
Одредбе члана 9. ст. 7. до 9, члана 18. став 1. и члана 19. овог закона примењују се
од дана који је одређен законом којим се уређују порески поступак и пореска
администрација као дан од којег се пореске пријаве подносе искључиво у електронском
облику.
Члан 22.
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”.
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