5.

ПРЕПОРУКА
регулаторно тело
(надлежно за
спровођење)
пропис који треба
изменити
начин спровођења

Продужење рока за решавање по жалби са 60 на 90 дана и увођење права на повраћај у
случају нерешавања по жалби у законским роковима, а до доношења другостепеног
решења.
Министарство финансија
Закон о пореском поступку и пореској администрацији (''Службени гласник РС” бр. 80/2002;
84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09 и 72/09).
Подношење Влади Нацрта закона о изменама Закона о о пореском поступку и пореској
администрацији (''Службени гласник РС” бр. 80/2002; 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05,
62/06, 61/07, 20/09 и 72/09) којим ће се прописати да жалба одлаже извршење до коначности
пореског управног акта у првостепеном управном поступку.

рок за спровођење
30.06.2010. године
нацрт прописа чије
ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И
усвајање треба да
ПОРЕСКОЈ АДМИНСИТРАЦИЈИ
предложи регулаторно
Члан 1.
тело
У Закону о пореском поступку и пореској администрацији (''Службени гласник РС” бр.
80/2002; 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09 и 72/09), у члану 147. став 1.
после речи “жалба“ брише се реч “не“, после речи “извршење“ додају се речи“до коначности“,
а после речи „управног акта“ додају се речи: “у првостепеном управном поступку“.
Став 2. мења се и гласи:
“Ако првостепена одлука о утврђивању пореза постане правноснажна, камата се
обрачунава у складу са чланом 75. став 3. овог закона“.
Став 3. мења се и гласи:
“Ако се порески обвезник определи да плати порез утврђен првостепеном одлуком иако
је изјавио жалбу, па стекне право на повраћај пореза, камата се обрачунава у складу са чланом
75. став 5. овог закона“.
Члан 2.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ”Службеном гласнику
Републике Србије''.
Подносилац
Савет страних инвеститора
иницијативе

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕПОРУКЕ
КРАТАК ОПИС ПРОБЛЕМА
Члан 147. Закона о пореском поступку и пореској администрацији прописује да жалба не одлаже извршење пореског
управног акта. Ова одредба у пракси изазива проблеме пореским обвезницима нарочито кад се има у виду рок у којем
надлежни органи решавају жалбе. Иако је прописан рок за решавање жалбе 60 дана, у пракси поступци по жалби траје и
преко 12 месеци. Неоспорно је да због оваквог законског решења обвезници често долазе у ситуацију блокаде рачуна и
отежаног пословања. Такође, имајући у виду велики број нерешених предмета по жалби, и примедбе Пореске управе о
декапацитираности исте која доводи до кашњења у решавању жалби, појавила се потреба за променом важећих
законских решења, и то двојако:
1. Продужењем рока за решавање по жалби са 60 на 90 дана, као начин растерећења Пореских органа; и
2. Увођење права на повраћај (без камате) као вид заштите права пореских обвезника у случају нерешавања по
жалби у законским роковима.
ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ - УШТЕДЕ
Предложеним решењем омогућио би се Пореској управи реалнији рок за решавање по жалбама, али истовремено
пружајући заштиту пореским обвезницима у случају нерешавања по жалбама у дужим законским роковима.
ПРЕГЛЕД ОДРЕДБИ ЧИЈА СЕ ИЗМЕНА ПРЕДЛАЖЕ
Члан 147.
Жалба не одлаже извршење пореског управног акта.
Изузетно, другостепени порески орган може одложити извршење пореског управног акта против којег је
изјављена жалба, ако порески обвезник документује да би плаћањем пореза или споредних пореских давања пре
коначности побијаног акта претрпео битну економску штету.
Закључак о одлагању извршења, против којег жалба није допуштена, доноси по хитном поступку другостепени
порески орган.
По жалби другостепени порески орган мора одлучити у року од 60 90 дана од дана предаје жалбе.
ИЗУЗЕТНО, ДРУГОСТЕПЕНИ ПОРЕСКИ ОРГАН МОРА ОДЛУЧИТИ У РОКУ ОД 60 ДАНА ОД ДАНА
ПРЕДАЈЕ ЖАЛБЕ, АКО ИЗНОС ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ УТВРЂЕНЕ ПРВОСТЕПЕНИМ ПОРЕСКИМ РЕШЕЊЕМ,
ОДНОСНО ИЗНОС ОСПОРЕНОГ ПОРЕСКОГ КРЕДИТА, ПРЕМАШУЈЕ 5% УКУПНИХ ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗА
ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА У ПРЕТХОДНИХ 12 МЕСЕЦИ.
АКО СЕ ПОСТУПАК ПО ЖАЛБИ НЕ ОКОНЧА У РОКОВИМА ИЗ СТ. 4. И 5. ОВОГ ЧЛАНА, ПОРЕСКИ
ОБВЕЗНИК ИМА ПРАВО НА ПОВРАЋАЈ ПЛАЋЕНОГ ПОРЕЗА КОЈИ ЈЕ УТВРЂЕН ПРВОСТЕПЕНИМ РЕШЕЊЕМ,
ОДНОСНО ПРАВО НА ПОВРАЋАЈ ОСПОРЕНОГ ПОРЕСКОГ КРЕДИТА.
ПОРЕСКА УПРАВА ЈЕ ДУЖНА ДА ПОВРАЋАЈ ИЗ ПРЕТХОДНОГ СТАВА ОВОГ ЧЛАНА, ИЗВРШИ НА

ОСНОВУ ПОДНЕТОГ ЗАХТЕВА ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА, У РОКУ ОД 15 ДАНА ОД ДАНА ПОДНОШЕЊА
ЗАХТЕВА.
АКО ПОРЕСКИ ОРГАН УСВОЈИ ЖАЛБУ, ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК ИМА ПРАВО И НА КАМАТУ У СКЛАДУ
СА ОВИМ ЗАКОНОМ.
АКО ЈЕ ИЗВРШЕН ПОВРАЋАЈ У СКЛАДУ СА СТАВОМ 7. ОВОГ ЧЛАНА, А ДРУГОСТЕПЕНИ ОРГАН
ПОТВРДИ ПРВОСТЕПЕНО РЕШЕЊЕ, ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК ЈЕ ДУЖАН ДА ИЗВРШИ УПЛАТУ У СКЛАДУ СА
РЕШЕЊЕМ, ЗАЈЕДНО СА ПРИПАДАЈУЋИМ КАМАТАМА, У РОКУ ОД 8 ДАНА ОД ДАНА ПРИЈЕМА
ДРУГОСТЕПЕНОГ РЕШЕЊА.
Ако се поступак по жалби оконча на начин из члана 152. став 3. овог закона, првостепени порески орган је дужан
да поступи по налогу другостепеном пореског органа у року од 40 дана од дана пријема другостепеног решења.
Ако је на основу пореског решења против којег је изјављена жалба покренут поступак принудне наплате, а
поступак по жалби се не оконча у року из ст. 4. и 5. овог члана, принудна наплата се прекида закључком док се пореском
обвезнику не достави решење по жалби, односно док првостепени порески орган не поступи по налогу другостепеног
пореског органа.

