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Члан 1. 

(1)      ,         Овимзакономуређују сепоступак утврђивања наплатеи контролејавних приходана које сеовај 
  (   :  ),     ,закон примењује у даљемтексту порески поступак праваи обавезепореских обвезника  

        .регистрацијапореских обвезникаи порескакривичнаделаи прекршаји
(2)      :Овимзакономуређујесеи поступак

1)        ,   ,   издавањаи одузимањаовлашћењазаобављањемењачких послова контролемењачких послова као и контроле 
 ;девизног пословања

2)         .обављањапословадржавнеуправеу областиигарана срећу
(3)      ,        ОвимзакономобразујесеПорескауправа као органуправеу саставуминистарстванадлежног за 

       .пословефинансијаи уређују њенанадлежности организација

Облици јавних прихода 

Члан 2. 

(1)            ,   Овај закон примењујесенасвејавнеприходекоје наплаћујеПорескауправа ако другим пореским 
    (   : ).закономније друкчије уређено у даљемтексту порез

(2)          ,     Овај закон примењујесеи на каматепо основу доспелог анеплаћеногпорезаи трошкове 
    (   :   ).поступка принудненаплатепореза у даљемтексту спореднапорескадавања



Члан 2а 

(1)               Овај закон примењујесеи наизворнејавнеприходејединицалокалнесамоуправекоје те јединице 
,      ,        утврђују наплаћују и контролишу у јавноправномодносу као и наспореднапорескадавањапо тим 
.основама

(2)  ,            1. Код утврђивања наплатеи контролејавних приходаи споредних пореских давањаиз става овог 
,   ,        члана издавањапрекршајног налога као и код подношењазахтевазапокретањепрекршајног 

   ,   ,    поступка запорескепрекршаје надлежномпрекршајномсуду надлежниорган јединицелокалне 
           ,      самоуправеимаправаи обавезекоје по овомзакону имаПорескауправа осимправаи обавезакоје се 

 :односена
1)     ;идентификацију и регистрацију пореских обвезника

2)         ;процену порескеосновицеметодомпарификацијеи методомунакрснепроцене

3)    ;откривањепореских кривичних дела

4)             одлучивање по правним лековима уложеним против пореских управних аката које донесу организационе 
  ,        1.  2013.   јединицеПорескеуправе односнопротивпореских управних акатакоје од јануара годинедонесу јединице 
           1.  ;локалних самоуправау порескомпоступку заизворнејавнеприходеиз става овог члана

4 )  (" .  ", . 47/13) ; а брисана Сл гласник РС бр

5)  (" .  ", . 53/10) ; брисана Сл гласник РС бр

6)           160. . 1 ), 7 ), 9), 11 ), 12)  13 )-13 ),осталаправаи обавезеПореске управесадржанеу одредбамачлана тач а б б и а д  
. 161 , 164.  167-171.  . чл и овог закона

Члан 2б 

(1)         ,    Одредбеовог законакојимасу уређенаовлашћењаПорескеуправе праваи обавезепореских 
,        ,  обвезника овлашћењапореских инспектораи пореских извршитељаПорескеуправе сходносе 
      ,      примењују и наовлашћењајединицелокалнесамоуправе односнонаправаи обавезеобвезника 

     2   1.  ,    изворних јавних приходаиз члана а став овог закона наовлашћењапореских инспектора 
        ,  јединицелокалнесамоуправеи пореских извршитељајединицелокалнесамоуправе у поступку 

,            утврђивања наплатеи контролеизворних приходајединицелокалнесамоуправена које сепримењује 
 .овај закон

(2)             Одредбеовог законакојимасеуређујепреносправасвојиненапокретними непокретним 
            ствариманаРепублику Србију у поступку принудненаплатејавних приходакоји припадају буџету 

 ,            РепубликеСрбије сходносепримењују и напреносправасвојиненапокретними непокретним 
           стваримана јединицу локалнесамоуправеу поступку принудненаплатеизворних јавних прихода 
  .јединицелокалнесамоуправе

Однос према другим законима 

Члан 3. 

(1)               ,Ако је другим закономпитањеиз областикоју уређујеовај закон уређенонадрукчији начин  
    .примењују сеодредбеовог закона

(2)      ,         Ако овимзакономније друкчије прописано порески поступак сеспроводипо начелимаи у складу 
        .саодредбамазаконакојим сеуређујеопшти управнипоступак

(3)             , ,У поступку који водиПорескауправау везисаиздавањеми одузимањемовлашћења одобрења 
,   ,       ,  дозвола сагласностии др применомзаконакојим сеуређуједевизнопословање односнозакона 

     ,          ,којим сеуређују игренасрећу сходносепримењујезакон којим сеуређујеопшти управнипоступак  
     .ако тим закониманије друкчије одређено



Глава друга 

НАЧЕЛА ПОРЕСКОГ ПОСТУПКА 

Начело законитости 

Члан 4. 

(1)                Порескауправаје дужнадаостварујесваправаи обавезеиз порескоправног односау складуса 
.законом

(2)             ,У случајевимакадаје Порескауправаовлашћенададелујенаосновудискреционих овлашћења 
             .дужна је даделујеу складусасврхомтих овлашћењаи у оквиру закона

(3)                Порескауправаје дужнадаутврђујесвечињеницекоје су битнезадоношењезаконитеи правилне 
,             .одлуке посвећујући једнаку пажњу чињеницамакоје иду у прилог и наштету порескомобвезнику

Начело временског важења пореских прописа 

Члан 5. 

(1)                ,Порескаобавезаутврђује сенаоснову прописакоји су билинасназиу времењеног настанка  
  ,      ,        осимако је у складус уставоми законом запојединеодредбезаконапредвиђенодаимају повратно 

.дејство
(2)    1.  ,         Изузетноодстава овог члана порескаобавезапо основупорезанаимовину закалендарске 

         ,       годинекоје следегодини у којој је насталапорескаобавеза утврђује сенаоснову законакојим се 
          1.       уређују порезинаимовину који је на сназинадан јануаракалендарскегодинезакоју сепореска 
 ,   ,      ,     обавезаутврђује осимако је у складус Уставоми законом запојединеодредбезаконапредвиђено 

   .даимају повратнодејство
(3)               Радњеу порескомпоступку регулисанесу прописимакоји су на сназиу времекадасе 

.предузимају

Начело омогућавања увида у чињенице 

Члан 6. 

          ,    Предоношењаактакојим сеутврђују обавезеи правапореског обвезника Порескауправаје дужна 
,   ,           да нањеговзахтев омогући порескомобвезнику увиду правну и чињеничну основу задоношење 

.акта

Начело чувања службене тајне у пореском поступку 

Члан 7. 

(1)      (   :  ),   Тајним податком у пореском поступку у даљемтексту тајни податак у смислу овог 
,       :закона сматра сеи чува као тајни податак  

1)  , ,             сваки документ информација податак или друга чињеницао пореском обвезнику до којих су службеналицаи 
          , ,   свадруга лица која учествују у пореском поступку дошлау пореском прекршајном предистражном или судском 

;поступку

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 

  , ,    .дошлау пореском прекршајном предистражномили судскомпоступку



(2)  Повреда  тајног податка        , угрожаваинтереспореских обвезникаи јавни интересРепублике који 
           претежу надинтересомзаприступ информацијамаод јавног значајакоје представљају тајни 

податак,              азбог чијег би одавањамогленаступити тешкеправнеили другепоследицепо интересе 
  . заштићенеовимзаконом

(3)  Тајни податак              ,дужнасу дачувају сваслужбеналицаи другалицакоја учествују у пореском  
,    . прекршајном предистражноми судскомпоступку

(4)   Обавезачувања  тајног податка        1.      односисеи налицаиз става овог чланакадаим престанерадни 
,          , ,  однос односносвојствоу којем су дошлидосазнањао документима чињеницама односноподацима 

  1.  . из става овог члана
(5)   Обавезачувања  тајног податка     , ,   је повређенаако седокументи чињенице односноподацииз 

 1.      . става овог члананеовлашћенокористеили објаве
(6)   Обавезачувања  тајног податка  : није повређена

1)        ;радњомсакојом сепорески обвезник писменосагласи

2)    , ,         ;ако сеодређенидокумент чињеница односноподатакнемогу повезатисаодређенимпорескимобвезником

3)    , ,     , ,  ако сеодређенидокумент чињеница односноподатак износетоком пореског прекршајног предистражног или 
 ;судског поступка

4)        (   : )  ;ако серадио порескомидентификациономброју у даљемтексту ПИБ пореског обвезника

5)     ,  ,         ако се одређени документ чињеница односно податак користе од стране надлежног органа у поступку 
    ;откривањакривичних делаили прекршаја

6)     ,  ,  ,       157.   ,ако се одређени документ чињеница односно податак у складу са одредбама члана овог закона  
             достављају овлашћеномлицу пореског органа странедржавеу поступку разменеинформација и пружањаправне 

; помоћи

7)            ,      ако се пореском јемцу омогући увид у податке о пореском обвезнику битне за регулисање обавеза које 
      ;проистичу изњеговог односапремапорескомобвезнику

8)    , ,        .ако су одређенидокумент чињеница односноподатак у везисапостојањемпореског дуга
(7)   ,          ,Порескауправаквартално сапресекомстањанапоследњидану последњеммесецуквартала 

     ,    ,     објављујена својој интернетстраниназив односноимеи презиме ПИБ и износпореског дуга 
 ,           20.000.000    пореских дужника и то правних лицасапорескимдугом у износу од динараи вишеми 

       5.000.000   ,    предузетникасапорескимдугом у износу од динараи вишем чимеобавезачувањатајног 
податка  . није повређена
(8)     ,        ,У погледу заштите тајних података у свему осталомшто није прописано овим законом  

             , Пореска управа је дужна дапоступа у складу са законом који уређује тајност података односно 
      .законом који уређује заштиту података о личности  

Начело поступања у доброј вери 

Члан 8. 

(1)           .Странеу порескомпоступку дужнесу дапоступају у доброј вери
(2)          .Учесталости трајањепорескеконтролеограничавају сенанужну меру

Начело фактицитета 

Члан 9. 

(1)        .Порескечињеницеутврђују сепремањиховој економској суштини
(2)          ,   Ако сесимулованимправнимпосломприкриванеки други правнипосао заутврђивањепореске 

     .обавезеосновучини дисимулованиправнипосао



(3)        ,   , Кадасу напрописимасупротанначин остварениприходи односностеченаимовина Пореска 
              .управаћеутврдити пореску обавезуу складусазакономкојим сеуређујеодговарајућаврстапореза

Глава трећа 

СТРАНКЕ У ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ 

Садржина порескоправног односа 

Члан 10. 

(1)              Порескоправниоднос је однос јавног правакоји обухватаправаи обавезеу порескомпоступку 
     ,   ,   ,   :Порескеуправес једнеи физичког односноправног лица с другестране којим сеуређује

1)   ,           обавезаплаћањапореза обавезаобезбеђењапореске обавезеи обавезаплаћањаспоредних пореских давањаод 
 ,            ;странефизичког односноправног лицаи правоПорескеуправедазахтеваиспуњењеових обавеза

2)  ,    ,    ,  , ,  , обавезафизичког 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 достављаПореској 

    ,        ,  управи тражену документацију и податке не обављаплаћањана начин друкчији од прописаног дозволи преглед 
           ,  свог пословања службеном лицу Пореске управе и друге законом утврђене обавезе чињења нечињења или 

,       ,        трпљења у циљу благовременог и правилног плаћањапореза као и право Пореске управе да захтеваиспуњење 
 .ових обавеза

(2)      1.  , ,     :У порескоправномодносуиз става овог члана физичко односноправнолицеимаправо
1)       ,    ,     на повраћај вишеили погрешноплаћеног пореза односно споредних пореских давања као и на повраћај пореза 

      ;кадаје то другим порескимзакономпредвиђено

2)   ,         ;напореску рефакцију односнонарефундацију порезау складусапорескимзаконом

3)         ,       ;дакористи порески кредит у односуна пореску обавезу односнообавезупо основу спореднихпореских давања

4)               да користи вишеили погрешно плаћенипорезодносно спореднапорескадавањазанамирењедоспелих обавеза 
  ,  .по другомоснову путемпрекњижавања

(3)      2.          ,Ако селицеиз става овог чланаопределизаповраћајвишеили погрешноплаћеног пореза 
   ,    ,   ,  односноспореднихпореских давања као и зарефакцију односнорефундацију пореза односноза 

        ,   намирењедоспелихобавезапо другомоснову путемпрекњижавањапореза Порескауправаима 
       ,      15    обавезудапо захтевудонесерешењебезодлагања анајкасније у року од данаодданапријема 
,      .захтева ако порескимзакономније друкчије уређено

(4)          .Порески кредит је износзакоји сеумањујепорескаобавеза
(5)   ,          Друга правафизичког односноправног лицаи обавезеПорескеуправеиз порескоправног односа 

   .уређенису овимзаконом
(6)               Ако порески обвезник предаједокумент на језику и писму који код пореског органанису у 

             ,службеној употребиу складусазакономкојим сеуређују службенаупотребајезикаи писама  
                 порески органћеодредитирок који неможебити краћиодпет данау којем ћепорески обвезник 

     .доставитиоверенипреводнасрпски језик
(7)             6.  , Ако порески обвезник у остављеномроку недоставиоверенипреводиз става овог члана сматра 

     .седадокументније ни поднет

Пореска управа у пореском поступку 

Члан 11. 

(1)  ,     ,     Порескауправа у оквиру пословадржавнеуправе водипрвостепении другостепенипорески 
,       ,  поступак јединственирегистарпореских обвезникаи порескорачуноводство процењујетржишну 
     ,        вредностнепокретностиу складусазаконом откривапорескакривичнаделаи прекршајеи њихове 



,          извршиоце надлежномпрекршајномсуду подносизахтевезапокретањепрекршајног поступка за 
 ,       ,   порескепрекршаје прекршајепрописанезакономкоји уређујефискалнекасе прекршајеиз области 

           ,  мењачког пословањаи других пословасходнозакону којим је уређенодевизнопословање као и 
     ,         прекршајеиз областиигарана срећу издајепрекршајненалогезаовепрекршајеи обављадруге 

   .пословеодређенеовимзаконом
(2)        1.     Порескауправасамосталноизвршавапословеиз става овог члананацелокупној територији 

  (   : )       РепубликеСрбије у даљемтексту Република и организује сетако даобезбеђујефункционално 
    .јединствоу спровођењупореских прописа

(3)           У циљуобезбеђењајединственог спровођењапрописаиз надлежностиминистарстванадлежног за 
 ,  ( , , ,   .)    пословефинансија акти објашњења мишљења инструкције упутстваи сл о применитих прописа 

      ,     ,   које дајеминистарнадлежанзапословефинансија односнолицекоје он овласти обавезујући су за 
  .поступањеПорескеуправе

(4)    3.           Акти из става овог чланаобјављују сенаинтернетстранамаминистарстванадлежног запослове 
   .финансијаи Порескеуправе

Порески обвезници и други порески дужници 

Члан 12. 

(1)             Порески дужник је физичко или правнолицекоје дугује одређенурадњуиз порескоправног 
   10.  . односаиз члана овог закона

(2)           ,   Порески обвезник је порески дужник који је обавезандаплатипорез односноспореднопореско 
.давање

(3)    :Други порески дужници су
1)         ,        порески јемац који одговараза плаћањеобвезниковог пореског дуга за случај да порески обвезник тај дуг не 

  ;платио доспелости

2)     (   :  )       исплатилац прихода пореском обвезнику у даљем тексту порески платац који је дужан да обрачуна и по 
      ,       ,   одбитку плати прописани порез на тај приход у име и за рачун пореског обвезника на одговарајући уплатни 

;рачун

3)           (     ) порески посредник који је дужан да са рачуна пореског дужника пореског обвезника или пореског плаца на 
            ,   ,   основу њиховог налога за пренос средставаобустави и по одбитку уплати утврђени порез у своје име а за рачун 

 ,   ,    ;пореског обвезника односнопореског плаца наодговарајућиуплатни рачун

4)               10.  . осталаправнаи физичкалицакоја дугују какву радњуиз порескоправног односаиз члана овог закона
(4)       (   :  )   Порески обвезниции други порески дужници у даљемтексту порески обвезници странкесу у 

 .порескомпоступку

Опште одредбе о заступању 

Члан 13. 

(1)           Порески обвезник можеучествоватиу порескоправномодносу преко свог пуномоћникаили 
 ,      .законског заступника ако овимзакономније друкчије одређено

(2)        ,     , Ако порески обвезник лично учествује у порескоправномодносу можедаимаи пуномоћника а 
        ,     .ако пуномоћник у његовоимеучествује у порескоправномодносу можеи личнодаучествује



Порески пуномоћник 

Члан 14. 

(1)    (   :  )  , Пуномоћник пореског обвезника у даљемтексту порески пуномоћник је физичко односно 
  -       ,      правнолице резидентРепубликекоје у границамадобијеног пуномоћја у имеи зарачун пореског 

         (   , обвезникаизвршавапословеу везисапорескимобавезамаобвезника примапорескеакте подноси 
 ,    .).порескепријаве плаћапорези др

(2)   ,    -   (   :Порески обвезникфизичко односноправнолице нерезидентРепублике у даљемтексту  
)        ,   нерезидент који немасталнупословну јединицу на територији Републике односнокоји остварује 

            ,приходеили стичеимовину на територији Републикеванпословањасвојесталнепословнејединице  
            ,   дужан је дау року оддесетданаодданапочеткаостваривањаприхода односностицањаимовине 

    ,         подложнеопорезивањунатериторији Републике обавестиПореску управуу седишту о лицу које је 
  .његовпорески пуномоћник

(3)         ,     Ако нерезидентостварујеприходекоји сеопорезују по одбитку закоје порески обвезник није 
    ,     .дужандаподнесепореску пријаву нећепостојатиобавезаодређивањапуномоћника

Законски заступник, пословођа предузетника и привремени старалац 
заоставштине 

Члан 15. 

(1)     (   ,   Законски заступницифизичких лица родитељималолетног лица старалацпословнонеспособног 
  .)    (          ), штићеникаи др и правних лица физичко лицекоје је као таквоуписаноу прописанирегистар као 

      ,    и пословођапредузетникаи привременистаралацзаоставштине испуњавају порескеобавезелица 
 .која заступају

(2)    ,       Ако предузетник немапословођу односноако није постављенпривременистаралацна 
,     1.    ,   заоставштини порескеобавезеиз става овог чланаиспуњавапредузетник односнонаследницикао 

  .солидарнипорески дужници

Заступник по службеној дужности 

Члан 16. 

(1)  ,   ,       Порескауправа по службеној дужности из редапореских саветникаили адвокатапоставља 
:заступника

1)                  пореском обвезнику чије се седиште не налази у месту и на адреси наведеној у пријави за регистрацију 
    27.  5.        ,     прописаној актомиз члана став овог законаили у евиденционој пријави заПДВ која је уређенапрописимао 

   ; порезунадодатувредност

2)        14.  2.         нерезиденту који није у року из члана став овог закона обавестио Пореску управу о свом пореском 
; пуномоћнику

3)        ;непознатомвласнику имовинекоја је предметпореског поступка

4)          ,     .порескомобвезнику који очигледноизбегавадаучествује у порескомпоступку ако је његовоучешћеобавезно
(2)          ,    ,Ако је порески обвезникфизичко лицекоје није пословноспособно анемазаконског заступника  

            1.    Порескауправапостављазаступника по службеној дужности из редалицаиз става овог чланаи о 
    .томеодмахобавештаваорганстаратељства

(3)            Закључако постављењузаступника по службеној дужности достављасезаступнику и објављује 
    .наогласној таблиПорескеуправе

(4)     3.     .Против закључкаиз става овог чланажалбаније дозвољена



(5)           ,Наградуи надокнадутрошковазаступника по службеној дужности исплаћујеПорескауправа  
         (   : ).прематарификоју прописујеминистарнадлежанзапословефинансија у даљемтексту министар

(6)          5.     .Порескауправаимаправонаповраћај средставаиз става овог чланаодпореског обвезника

Порески саветник 

Члан 17. 

(1)            Порески саветник је лицекоје обављапословепореског саветовањапореског обвезникау 
 .порескомпоступку

(2)          ,  Ако порески саветник наступаи као порески пуномоћник пореског обвезника мораимати 
      14.  . пуномоћјезаобављањепословаиз члана овог закона

(3)        .Обављањеделатностипореског саветовањауређујесепосебнимзаконом

Глава четврта 

ПОРЕСКА ОБАВЕЗА 

Појам и настанак пореске обавезе 

Члан 18. 

(1)      10.  1.  1)   (   :  )Обавезаплаћањапорезаиз члана став тачка овог закона у даљемтексту порескаобавеза  
       ,    представљадужност пореског обвезникадаплатиутврђенипорез подусловимапрописанимовим 

    . закономили другим пореским законом
(2)              Порески обвезник одговаразаиспуњењепорескеобавезеодмоментакадасу насталечињеницеза 

        .које је порескимзакономпрописанодастварају пореску обавезу
(3)             , Одредбео пореској обавезипримењују сеи наобавезуплаћањаспоредних пореских давања осим 

     .ако је овимзакономдрукчије прописано
(4)      1.      .Износутврђеног порезаиз става овог чланасматраседугованимпорезом

Испуњење пореске обавезе 

Члан 19. 

(1)       ,  ,   .Испуњењепорескеобавезесастоји сеу плаћању о доспелости дугованог износапореза
(2)  :Пореску обавезу

1)    ;испуњавапорески обвезник непосредно

2)    ,             испуњава друго лице када је овим законом или другим пореским законом прописано да је одговорно за 
    ;испуњењепорескеобавезепореског обвезника

3)               .можедаиспуни друго лицекоје премапорескомзакону није одговорнозаиспуњењепорескеобавезе
(3)   -  ,       , Порески обвезници правналица предузетнициилифизичкалицакоја обављајуделатност чији 

           су рачуни у тренутку плаћањаблокиранирадиизвршењапринудненаплатекод организације 
   ,        надлежнезапринудну наплату могу међусобненовчанеобавезеизмириватии уговарањемпромене 
,       ( ,   .), повериоца односнодужника у одређеномоблигациономодносу асигнација цесијаи др искључиво 

            .радииспуњењаобавезапо основу јавних приходана које сепримењујеовај закон



Испуњење пореске обавезе у случају ликвидације или стечаја 

Члан 20. 

(1)           Пореску обавезуправног лицау ликвидацији испуњаваликвидациониуправник из новчаних 
  ,     .средставаправног лица укључујући приходеодпродајеимовине

(2)           Пореску обавезупословнејединицеправног лицау ликвидацији непосредноиспуњаваправно 
     ,        ,   лицечији је деота јединица аако је у ликвидацији и правнолице пореску обавезуиспуњава 

 .ликвидациониуправник
(3)              Ако правнолицеу ликвидацији немадовољноновчаних средставадаиспуни пореску обавезуу 

,      ,     ,целости укључујући и приходеодпродајеимовине преосталипорески дуг платићеоснивачи  
   ,  ,    ,     односночлановиправног лица ако су у складусазаконом статутомили оснивачкимактомправног 

      .лицасолидарноодговорнизаобавезеправног лица
(4)             Испуњењепорескеобавезеу случају стечајапореског обвезникауређеноје закономкојим се 

 .уређујестечај

Испуњење пореске обавезе у случају статусних промена 

Члан 21. 

(1)             Пореску обавезуправног лицакоје престаједапостоји у статусној променииспуњаваправни 
,              следбеник безобзирадали је преокончањапоступка статуснепроменезнаодаправнипретходник 

 ,    ,   .није испунио делимичноили у потпуности своју пореску обавезу
(2)              Спореднапорескадавањау везисанеиспуњеномпорескомобавезомправног лицакоје престаједа 

        .постоји у статусној променипадају на теретправног следбеника
(3)               Рок заиспуњењепорескеобавезеправног лицакоје престаједапостоји у статусној променине 

          .мењасеако је испуњењетеобавезепрешлонаправног следбеника
(4)               Правниследбеник на којег је прешлапорескаобавезаједног или вишеправних лицакоја престају 

     :дапостојеу статусној промени је
1)    -           ,  ;у случају спајања правнолицекоје је насталоспајањемдваили вишеправних лица пореских обвезника

2)    -         ,   ;у случају припајања правнолицекомесе једноили вишеправних лица пореских обвезникаприпојило

3)    -      .у случају поделе правналицанасталадеобомпореског обвезника
(5)     ,        Ако постоји вишеправних следбеника сви су они неограниченосолидарноодговорнизапореску 

  .обавезуправног претходника
(6)            Променаорганизационог или својинског обликаправног лицане утиченаиспуњењепореске 

.обавезе

Испуњење пореске обавезе у случају смрти физичког лица, пословне 
неспособности или проглашења физичког лица за нестало 

Члан 22. 

(1)      ,     Пореску обавезупреминулог лицаиспуњавају наследници у оквиру вредностинаслеђенеимовине 
      ,    .и у сразмерисауделомпојединог наследника у моменту прихватањанаследства

(2)            ,Ако оставилацнеманаследникаили сениједаноднаследниканеприхватинаследства 
    .оставиочевапорескаобавезасеотписује

(3)              Пореску обавезупословнонеспособногфизичког лицаили одсутног физичког лицакомесенезна 



      .пребивалиштеиспуњавазаступник из имовинепореског обвезника
(4)      3.            Ако имовиналицаиз става овог члананије довољнадасенамиридуг по основупорезаи 

  ,     .споредних пореских давања ненамиренидеодугасеотписује
(5)      3.        ,  Ако престануразлозииз става овог чланазбог којих је лицу одређензаступник решењео 

     ,             отпису пореског дугаћесеукинути алисезапериододданакадаје ненамиренипорески дуг тог лица 
      ,   .доспеододанакадасу разлозипрестали каматанеобрачунава

Престанак пореске обавезе 

Члан 23. 

(1)   :Порескаобавезапрестаје
1)  ;наплатомпореза

2)  ;застарелошћупореза

3)  ;отписомпореза

4)     .надруги закономпрописаниначин
(2)      -      Неплаћенапорескаобавезапореског обвезника правног лицанадкојим је правоснажним 

    , ,       решењемзакљученстечајни поступак банкротством престаје осимако је радињененаплатеуписано 
      ,   ,   , заложноправоу јавним књигамаили регистрима односноако је поредпореског обвезника друго 

    .лицеодговорнозањеноиспуњење

Глава пета 

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА 

Права пореских обвезника 

Члан 24. 

(1)  ,     ,   :Порески обвезник у складусаовимзаконом имаправода
1)              од Пореске управе бесплатно добије информације о пореским прописима из којих произлази његова пореска 

,        ,           обавеза а ако је неук и основну правну помоћ што омогућује да пријави и плати порез и обрачуна и плати 
  ,    ;спореднапорескадавања у складусапрописима

2)               ,   у писменом облику добије одговор на питање које је у таквом облику поставио Пореској управи а тиче се 
  ;његовепорескеситуације

3)               ;захтевадасеПорескауправаи њиховислужбеници опходепремањемусапоштовањеми уважавањем

4)               се о њему прикупљени подаци у пореском поступку од стране Пореске управе чувају као  тајни податак и 
,     ,    ,     користе односночинедоступним другим лицима односноорганимаили организацијама на начин уређену члану 

7.  ; овог закона

5)     ;Порескауправапоштујењегову приватност

6)                    оствариувид у податкео утврђивањуи наплатипорезакоји сеоњемуводекодПорескеуправеи захтеваизмену 
   ;непотпуних или нетачних података

7)          ;заступавластитеинтересепредПорескомуправомнепосредноили путемпуномоћника

8)      ;напрописанначин користи порескеолакшице

9)          ,  ,     на прописан начин и у прописаним роковима добије рефакцију рефундацију односно повраћај више или 
  ;погрешнонаплаћеногпореза

10)     ;присуствује током теренскепорескеконтроле



11)        ;добијеобразложењеакатадонетих у поступку порескеконтроле

12)       ;дајеобавештењапорескиморганимау порескомпоступку

13)      ;користи правнасредствау порескомпоступку

14)           .користи и другаправаутврђенаовимзакономи другим порескимзаконима
(2)        1.        .Порески обвезник чија су праваиз става овог чланаповређенаимаправонасудску заштиту
(3)         ,     Ако суд утврдидасу правапореског обвезникаповређена накнадапретрпљенештетеи судски 

     ,       .трошкови падају на теретбуџетаРепублике односнонатеретбуџетајединицалокалнесамоуправе

Обавезе пореског обвезника 

Члан 25. 

(1)  ,     ,   :Порески обвезник у складусаовимзаконом обавезанје да
1)         ,      ,у прописаном року поднесепријаву за регистрацију Пореској управи осим обвезника за чију је регистрацију  

   ,            односно упис у регистар надлежна Агенција за привредне регистре и пријави све касније измене података у 
        ;пријави који сене пријављују Агенцији запривреднерегистре

2)         ,       поднесе пореску пријаву Пореској управи на прописаном обрасцу у року и на начин уређен пореским 
;прописима

3)         ,     ;поднеседокументацију и пружи информацијекоје захтеваПорескауправа у складусапорескимпрописима

4)        ;водипрописанепословнекњиге и евиденцијерадиопорезивања

5)      ,         ;у законским роковиматачнообрачунавапорез кадаје по закону дужандато самчини

6)    ,       ;плаћапорезнаначин под условимаи у року прописаномзаконом

7)                 не омета и не спречава службена лица која учествују у пореском поступку у обављању законом утврђене 
;дужности

8)           ,   ,обавести Пореску управу о отварању или затварању рачуна код банке друге финансијске организације  
         (   : )  поштанскештедионицеили друге организације која обављаплатни промет у даљемтексту банка у Аутономној 

       -    15    ,   ;покрајини Косовои Метохија или у иностранству у року од данаодданаотварања односнозатварањарачуна

9)     ;будеприсутантокомпорескеконтроле

10)          .извршавадругеобавезеутврђенеовимзакономи другим порескимзаконима
(2)       1.  2)  ,    Обавезаподношењапореских пријава из става тачка овог члана односи сеи на 

,   ,       ,ликвидационог односно стечајног управника који је дужан дау поступку ликвидације  
         ,  односно стечаја подноси пореске пријаве у складу са пореским прописима укључујући и 
              пореску пријаву за порески периодза који је рок за подношењепријаве датум последатума 

  ,  .отварањапоступка ликвидације односностечаја  

Глава шеста 

ИДЕНТИФИКАЦИЈА И РЕГИСТРАЦИЈА ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА 

Порески идентификациони број 

Члан 26. 

(1)     ,     ,У циљуидентификацијепореских обвезника Порескауправадодељујефизичкимлицима  
,         предузетницима правнимлицимаи сталнимпословним јединицаманерезидентног правног лица 

.ПИБ
(2)     :НеможеседоделитиПИБ



1)     -  ,      ,    правномлицу чији оснивач правнолице предузетник или физичко лицеимадоспеле анеизмеренеобавезепо 
        ;основу јавних приходанасталеу везисаобављањемделатности

2)                 правномлицу чији је оснивачфизичко лице које је истовременооснивачи другог привредног субјекта који има 
          ;неизмиренихобавезапо основу јавних приходау везисаобављањемделатности

3)        ,      правномлицу насталомстатусном променомиздвајањауз оснивање односномешовитог издвајањау складу са 
     ,           законом којим се уређују привреднадруштва ако правно лице које је предмет поделеима неизмеренеобавезепо 

  ;основу јавних прихода

4)    ,       ,     предузетнику који има доспеле а неизмиренеобавезепо основу јавних прихода насталеу вези са обављањем 
.делатности

(3)    2.  ,         Изузетноодстава овог члана ПорескауправадоделићеПИБ ако су доспелеанеизмирене 
      100.000          обавезепо основу јавних приходадо динараи уколико овеобавезебуду измиренеу року од 

        ,       осамданаодданаподношењазахтевазадоделуПИБ односноу томроку будепруженанеопозива 
        .банкарскагаранцијаили меницаавалиранаодстранепословнебанке

(4)  ,          Правнимлицима предузетницимаи другим субјектимазачију регистрацију је надлежнаАгенција 
  ,      ,      запривреднерегистре ПИБ седодељујепреко теАгенције у року прописаномзакономкојим се 

   .уређујерегистрацијапривредних субјеката
(5)     4.          Засубјектеиз става овог чланарегистрационапријавазадоделуПИБ подносисепреко 

   ,     .Агенције запривреднерегистре у оквиру регистрационепријавеоснивања
(6)          4.     Приликомодлучивањапо захтевузадоделуПИБ из става овог члананећесеутврђивати 

       2.  .постојањесметњизадоделуПИБ из става овог члана
(7)        4.  ,       Уколико Порескауправау року из става овог члана наоснову податакаиз својеевиденцијеи 

            евиденциједругих надлежних органаутврдидапријавасадржиподаткекоји нису веродостојни или 
         ,    су противоснивачасубјектаиз тог ставаизреченезаштитнемере односномеребезбедностизабране 

      ,       вршењаделатностиу прекршајномили кривичномпоступку донећеу том року решењео одбијању 
   .захтевазадоделуПИБ

(8)                Ако Порескауправау поступку контролеутврдидасу у времедоделеПИБ постојалесметњеза 
   . 2.  7.  ,        доделуПИБ из ст и овог члана ПорескауправаћерешењемпривременоодузетидодељениПИБ 

-     ,         доотклањањатих сметњи апримеракрешењадоставићебанции организацији надлежној за 
       .принудну наплатуиз новчаних средставанарачуну обвезника

(9) ,           ,Министар у споразуму саминистромнадлежнимзапословеекономијеи регионалног развоја  
        5.  ,   ,   ближећеуредити садржину регистрационепријавеиз става овог члана као и рок начин и поступак 

         4.  .одлучивањапо захтевузадоделуПИБ субјектимаиз става овог члана
(10)               У свемуосталомшто није уређеноодредбамаовог чланау погледудоделеи одузимањаПИБ 

   4.  ,          субјектимаиз става овог члана примењиваћесеодредбеовог законакојим је уређенадоделаи 
   .одузимањеПИБ осталимсубјектима

(11)        ,       ПИБ је јединствении једини број физичког лица предузетникаи правног лицазасвејавне 
      ,    .приходеи задржаваседопрестанкапостојања односносмрти тог лица

(12)           :ПИБ секористи у порескомпоступку и обавезносеуноси у
1)       ,    , акт који порески обвезник подноси Пореској управи организацијама обавезног социјалног осигурања другим 

          ;државниморганимаи организацијамаи органиматериторијалнеаутономијеи локалнесамоуправе

2)       ;акт који Порескауправадостављапорескомобвезнику

3)          ;документ којим порески обвезник плаћапорези спореднапорескадавања

4)           ;налог којим себанциналажеплаћањепорезаи спореднихпореских давања

5)               , акт који порески обвезник подноси органима и организацијама надлежним за вођење регистра и рачуна у 
 . 29.  30.  . смислу чл и овог закона

(13)             , Ако порески обвезник непријависвекасније изменеподатакау пријави зарегистрацију односно 
               неподнеседокументацију и пружи информацијекоје захтеваПорескауправау року одпет данаод 

   ,         дананастанкаизменеподатака односноодданапријемазахтевазадостављањедокументацијеи 



,          информација Порескауправарешењемодузимапорескомобвезнику додељениПИБ доиспуњења 
   25. . 1)  3)  ,       обавезеиз члана тач и овог закона апримеракрешењадостављабанции организацији 

         . надлежној запринудну наплатуиз новчаних средставанарачуну обвезника
(14)     13.  ,       ,    У случају из става овог члана као и у другим случајевимаодузимањаПИБ банка је дужнада 

            обуставиизвршењеналогапореског обвезниказапреноссредставасарачунаобвезникаодмомента 
 ,            .пријемарешења осиму сврху измиривањаобавезапо основупорезаи споредних пореских давања

(15)            При оснивањупривредних субјекатау поступку статуснепроменекод које привреднисубјект 
      . 2.  3.  .настављадапостоји примењују сеодредбест и овог члана

(16)          ,    ,   ПИБ су дужни дакористеи органии организацијекоји у складусапрописом водеевиденцију о 
           .правними физичкимлицимаи наоснову теевиденцијеиздају јавнеисправе

(17)                 Министар је овлашћендапропишеи другеактеодзначајазапорески поступак у које сеуноси 
.ПИБ

(18)          ,    По жалбамапротиврешењао одбијањузахтевазадоделуПИБ односноо одузимањудодељеног 
,          .ПИБ одлучујеминистарнапредлог комисије коју образујезату сврху

Опште одредбе о регистрацији 

Члан 27. 

(1)        .Регистрацијапореских обвезникавршисекод Порескеуправе
(2)     :ПИБ су дужни даимају

1)   ;резидентноправнолице

2)    ,        , државни орган и организација орган и организација територијалне аутономије или локалне самоуправе без 
  ;својстваправног лица

3)  ;резидентнипредузетник

4)   ;резидентнофизичколице

5)      ;сталнапословнајединицанерезидентног правног лица

6)            14.  2.  ; нерезидентноправнолицекоје одређујепуномоћникау складусаодредбомчлана став овог закона

7)            14.  2.  . нерезидентнофизичколицекоје одређујепуномоћникау складусаодредбомчлана став овог закона
(3)          2.  5)  ,Подсталномпословномјединицомнерезидентног правног лицаиз става тачка овог члана  

           сматрасесталнапословнајединицанерезидентног правног лицадефинисанаодредбамазаконакоји 
     .уређујепорезнадобитправних лица

(4)       3.         Насталнупословну јединицу из става овог чланапримењују сеодредбеовог законакоје се 
   ,      .односенаправналица ако овимзакономније друкчије уређено

(5) ,     - ,      Поступак начин и рокови одређивањаПИБ а садржај и начин вођењајединственог регистра 
 ,             пореских обвезника као и садржај и облик пријавезарегистрацију и доказао извршеној регистрацији 

   .уређују сеактомминистра

Место и време регистрације 

Члан 28. 

(1)      ,    ,    Резидентноправнолицезачију регистрацију односноупис у регистар није надлежнаАгенција за 
        27.  2.  2)   привреднерегистреи органили организацијаиз члана став тачка овог законаподносе 

       . пријаву зарегистрацију Пореској управипремаместу седишта
(2)           Сталнапословнајединицанерезидентног правног лицаподносипријаву зарегистрацију Пореској 

       .управипремаместу седиштатесталнепословнејединице



(3)           ,Резидентнипредузетник зачију регистрацију није надлежнаАгенција запривреднерегистре  
         .подносипријаву зарегистрацију Пореској управинадлежној премаседишту радње

(4)          27.  2. . 6)  7) Нерезидентноправнолицеи нерезидентнофизичко лицеиз члана став тач и овог 
       . законаподносепријаву зарегистрацију седиштуПорескеуправе

(5)          (   :  Правналицакоја су сврстанау великепорескеобвезнике у даљемтексту велики порески 
),            обвезници водесеу регистру организационејединицеПорескеуправенадлежнезавеликепореске 
.обвезнике

(6)      ,      Критеријумезаодређивањевеликих пореских обвезника наоснову којих Порескауправаврши 
      ,      идентификацију и одређујестатусвеликих пореских обвезника као и врстепорезазакоје 

    5.        , организационајединицаиз става овог чланаизвршавапословеиз надлежностиПорескеуправе на 
   ,  .предлогдиректораПорескеуправе прописујеминистар

(7)  ,        , Правнолице сталнапословнајединицанерезидентног правног лицаи предузетник подносе 
               .пријаву зарегистрацију у року одпет данаодданауписау судски или други регистар

(8)   ,        По извршеној регистрацији Порескауправаиздајепорескомобвезнику доказо извршеној 
.регистрацији

(9)        ,     Ако порески обвезник неподнесепријаву зарегистрацију Порескауправаћепо службеној 
  ,    ,   .дужности доделитиПИБ наоснову расположивих података односнофактичких околности

Обавезе органа и организација надлежних за упис у регистар 

Члан 29. 

(1)            Агенција запривреднерегистредостављаобавештењеПореској управио извршеномупису у 
   ( ,     , Регистарпривредних субјеката оснивање повезивањеи престанакпривредног субјекта статусне 
      ,       променеи променеобликаорганизовањатог субјекта подацио привредномсубјекту одзначајаза 

 ,           ),   правнипромет подациу везисастечајнимпоступком и други подациодређенизаконом као и о 
       ,  , , ,свакомдругомрешењукојим севршепроменеоснивача обликаорганизовања назива делатности  
     ,           висинеосновног улогаи местаседишта или којим севршибилокоја другапроменаодзначајаза 

 .утврђивањепореза
(2) ,   ,  ,  ,    Суд органлокалнесамоуправе адвокатскакомора професионалнаудружења као и други орган 

            или организацијанадлежни заупис у одговарајућирегистарлицакоја обављајуодређенуделатност 
  ,         ,     дужни су да у року одпет данаодданаизвршеног уписа Пореској управидоставеобавештењео 
,      ,         упису поништавањууписаи брисањуиз регистра као и о свакомдругомрешењукојим севрши 

     .променаодзначајазаутврђивањепореза
(3)       ,    ,  Орган који водиевиденцијео месту пребивалишта односноборавиштафизичког лица дужан је 

           ,    дау року одпет данаодданапријавеили одјавепребивалишта односноборавиштадоставиподатке 
  :    ,    , ,Пореској управио јединственомматичномброју грађана евиденциономброју застранце имену  

,   ,  ,  , презимену шифриопштинепребивалишта односноборавишта адресипребивалишта односно 
,     .боравишта местурођењаи статусу лица

(4)          ,         Орган који водиевиденцијео рођењуили смртифизичког лица дужан је дау року одпет данаод 
    ,      ,   данаевиденцијерођењаили смрти односнопроглашењанесталоглицазаумрло о томедостави 

  .податкеПореској управи
(5)   . 1-4.       .Подацииз ст овог чланадостављајусеу електронскомоблику
(6)      3.       Поступак достављањаподатакаиз става овог чланаспоразумноћеближеуредитиминистар 

         .надлежанзапословефинансијаи министарнадлежанзаунутрашњепослове
(7) ,             Орган организацијаили друго лиценадлежнозаупис у прописанирегистарлицакоја обављају 

             ,делатностнеможебрисатилицеиз прописаног регистрабездоказао престанку пореских обавеза 
           , односнобрисањуиз евиденцијепрописанепорескимзакономкоји издајенадлежнипорески орган не 
            .старијег одпет данау моменту подношењазахтевазабрисањеиз прописаног регистра



(8) ,            Орган организација или друго лице надлежно за упис у прописани регистар лица која  
 ,        ,обављају делатност можебрисати пореског обвезника предузетника из прописаног регистра  

     7.  ,        под условима прописаним у ставу овог члана па и у случају непостојања доказао престанку  
             обавезапо основу доприносазапензијско и инвалидско осигурањеуколико су та лица стекла 

            .право на пензију сходноодредбамазакона којим сеуређује пензијско и инвалидско осигурање  

(9)            Агенција запривреднерегистренеможеизвршитибрисањепривредног субјектаиз прописаног 
,            ,регистра регистроватистатуснепроменеи вршити променеподатакакоји сеодносенаоснивача  

 , , ,         односночлана назив седиште улог и облик организовањау периодуоддобијањаобавештења 
             Порескеуправедаћесекод привредног субјектавршити порескаконтроладодобијањаобавештења 

    .даје порескаконтролазавршена
(10)              9. Акт којим сеуређују начин и поступак достављањаи садржинаобавештењаиз става овог 

  ,     .чланадоносиминистар напредлогдиректораПорескеуправе
(11)                 У погледузаштитеподатакао личностиПорескауправадужна је дапоступанаисти начин као и 

      ,          орган који јој је теподаткедоставио односноу складусазакономкојим сеуређује заштитаподатака 
 .о личности

Обавезе банака приликом отварања рачуна 

Члан 30. 

(1)      ,    ,   , Банкаможеотворитирачун правномлицу предузетнику и физичкомлицу под условомда уз 
   ,     .захтевзаотварањерачуна поднесудоказо извршеној регистрацији

(2)    ,        ,  Заотварањепривременограчуна који секористи у поступку оснивањаправног лица доказо 
    .извршеној регистрацији сене тражи

(3)    ,           1.Банка је дужнада радиповезивањапривременограчунасакасније отворенимрачуномиз става  
 ,       ,   .овог члана водиевиденцију привременихрачунау електронској форми коју прописујеминистар

Члан 30а 

(1)     ,  ,       Банкаћедозволитиисплату зарада накнадазарада као и других приходафизичких лицапо 
              основу којих постоји обавезаплаћањапорезапо одбитку самоако налог којим себанциналаже 
  ,             исплататих прихода као и плаћањепорезапо одбитку садржипозивнаброј одобрењазаплаћање 

    ,    ,     41.  . укупне обавезепо томоснову који додељујеПорескауправа наначин из члана овог закона
(2)    1.  ,        ,Изузетноодстава овог члана банкакао исплатилацприходаможеизвршити исплату камате  

    (   :  )    укључујући и приписивањекамате у даљемтексту исплатакамате наштеднеулогесвојим 
        1.  .депонентимабезпозиванаброј одобрењаиз става овог члана

Члан 30б 

(1)            : Банка је дужнадаПореској управидоставиу електронскомоблику податкео [!] 

1)     ,         извршеним платним налозима за исплату односно налозима за пренос по исплатиоцима прихода и шифрама 
  5-      ;плаћањадо ог у месецузапретходнимесец

2)        ,    30    ;уплаћенимновчанимсредствиманадевизнерачунефизичких лица у року од данаодданауплате

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

(2)           1.  1)     Врстешифриплаћањазакоје седостављајуподацииз става тачка овог чланаи начин и 
     1.     .поступак достављањаподатакаиз става овог чланаближеуређујеминистар

(3)                 У погледузаштитеподатакао личностиПорескауправадужна је дапоступанаисти начин као и 
      ,          орган који јој је теподаткедоставио односноу складусазакономкојим сеуређује заштитаподатака 



 .о личности

Глава седма 

ОСТАЛЕ ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Секундарна пореска обавеза 

Члан 31. 

(1)             Секундарнапорескаобавезанастајекадаје неко лицеодговорнозадоспелупореску обавезу 
           .другог пореског обвезникаили задоспелусекундарнупореску обавезудругог пореског обвезника

(2)      :Секундарнапорескаобавезаодносисена
1)                законске заступнике који су свесно или без дужне пажње пропустили да испуне своју обавезу да реализују 

    ,          -    ;плаћањепорезазапореског обвезника иако је овај био у могућностидато уради заизноснеплаћеногпореза

2)            -       лицакоја доприносеили помажу у избегавањуплаћањапорезадругог лица запорески дуг тог другог лицачије 
  ;је плаћањеизбегнуто

3)          -         ;лицаодговорназаобрачунавањеи плаћањепорезапо одбитку заизнос тог порезапо одбитку који није плаћен

4)         ,          физичко лице које је одговорно лице у правномлицу које обрачунаваи плаћапорез по одбитку и пропусти да 
    -         ;уплатипорезпо одбитку заизностог порезапо одбитку који није плаћен

5)      ,        (   :лице које је примило новчана средства ствари или права из имовине пореског обвезника у даљем тексту  
)                   ,имовина путемтрансакције безнакнадеили уз накнаду која је нижаодценекоја би семоглапостићи на тржишту  

               -   у периоду од три године пре доспелости пореске обавезе која није плаћена за пореског обвезника за износ 
 ,      ,          .неплаћеногпореза анајвишедовредностипримљенеимовине умањенезаизноскоји је то лицезању платило

(3)    2.  5)            Одредбаиз става тачка овог чланапримењујесеу случају кадаје лицепримилоимовину од 
  -            пореског обвезника правног лицасамоако посредноили непосредноучешћетог лицау капиталу 
       10%.пореског обвезникаизносиили је износилонајмање

(4)    ,        Уколико друкчије није прописано секундарнапорескаобавезаобухватаи камату и трошкове 
 .принудненаплате

Конверзија износа из стране валуте у динар 

Члан 32. 

           :Трансакције у страној валутииз којих произлазиопорезивањеконвертују сеу динар
1)       ,      ,    по званичномсредњемкурсу НароднебанкеСрбије на дан када је трансакција обављена осим ако је пореским 

  ;закономдрукчије уређено

2)              ,  по тржишном курсу заснованом на објављеним подацима о односу стране валуте и америчког долара на дан 
   ,            .кадаје трансакцијаобављена акоНароднабанкаСрбијенерасполажесредњимкурсомтевалутепремадинару



Део други 

ОПШТЕ О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ПРВОСТЕПЕНИ 
ПОСТУПАК УТВРЂИВАЊА И НАПЛАТЕ ПОРЕЗА 

Глава прва 

ОПШТЕ О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ 

Покретање пореског поступка 

Члан 33. 

(1)        ,     .Порески поступак покрећеПорескауправапо службеној дужности аизузетнопо захтевустранке
(2)               .Порески поступак сепокрећекадПорескауправаизвршимакоју радњуу циљувођењапоступка
(3)              , Ако Порескауправапо захтевустранкеутврдиданемаусловазапокретањепореског поступка у 

  ,    ,     .складусазаконом донећео томезакључак против којег је жалбадопуштена

Порески акт и порески управни акт 

Члан 34. 

(1)     , ,    ,   Порески акт је порескорешење закључак налог запореску контролу записник о пореској 
      , ,       контролии други акт којим сепокреће допуњује мењаили довршаванекарадњау пореском 
.поступку

(2)   ,          Порески управниакт којим Порескауправарешавао појединачнимправимаи обавезамапореског 
   ,     .дужника из порескоправног односа је порескорешењеи закључак

(3)           .Противпореског решењадонетог у првостепеномпорескомпоступку допуштенаје жалба
(4)     ,      .Против закључкадопуштенаје жалба ако овимзакономније друкчије прописано

Облик и садржај пореског акта 

Члан 35. 

(1)        .Порески управниакт доносисеу писменомоблику
(2)                Осталипорески акти доносесеу писменомоблику кадаје то прописаноовимзакономили на 

  .захтевпореског обвезника
(3) ,        ,     Изузетно овлашћенолицеПорескеуправеможедонетипорески акт који седоносиу писменом 

,         ,    облику у усменомоблику и наредитињеговоизвршењебезодлагања ако је угроженпоступак 
   .наплатеили контролепореза

(4)      3.            Усменипорески акт из става овог чланаморасеиздатиу писменомоблику најкасније у року од 
     .три данаодданањеговог доношења

Достављање 

Члан 36. 

(1)         ,  Порески акт достављасепорескомобвезнику слањемпрепорученепошиљке обичнепошиљке 



     .или преко службеног лицапореског органа
(2)            ,Порески акт сматраседостављенимпорескомобвезнику кадасеуручи порескомобвезнику  

  ,  ,     његовомзаконском заступнику његовомпуномоћнику његовомпорескомпуномоћнику илињеговом 
   .заступнику по службеној дужности

(3)         ,    Ако седостављањепореског актавршислањемпрепорученепошиљке порески акт сматрасе 
  ,      ,      15-достављенимданомуручења аако уручењеније биломогуће порески акт сматраседостављеним

       .ог данаодданапредајепореског актапошти
(4)         ,    Ако седостављањепореског актавршислањемобичнепошиљке порески акт сматрасе 

     15       .достављенимпо истеку рокаод данаодданапредајепореског актапошти
(5)      -        Достављањепореског актапорескомобвезнику правномлицу и предузетнику вршисенаадресу 

     ,         његовог седиштауписану у прописаномрегистру односнонапосебнуадресузапријемпоштекоја је 
     .регистрованакод Агенције запривреднерегистре

(6)      -       Достављањепореског актапорескомобвезнику физичкомлицу вршисенаадресуњеговог 
,  .пребивалишта односноборавишта

(7)      ,          Ако је порески обвезник правнолице порески акт сматраседостављеними кадасеуручи лицу 
   .запосленомкод правног лица

(8)      ,   ,    Ако је порески обвезникфизичко лице укључујући и предузетника порески акт сматрасе 
             достављеними кадасеуручи пунолетномчлануњеговог домаћинствау смислу законакојим се 

    ,     .уређујепорезнадоходак грађана односнолицу запосленомкод предузетника
(9)  ,    ,       . 7.  8.   Достављањесе у смислуовог закона сматрауредними кадалицаиз ст и овог чланаодбију 

          ,      дапримепорески акт или одбију дапотпишу пријемпореског акта ако лицекоје вршидостављањео 
   .томесачини службену белешку

(10)               Порески акт можеседоставитии електронскомпоштомако сепорески обвезник сагласисатим 
 . начиномдостављања

(11)              Одредбеовог чланасходносепримењују и надостављањепореског актадругомучеснику у 
 . порескомпоступку

(12)        Порескауправаодређујеначин достављањаакатаиз . 1-9.ст   . овог члана

Пословне књиге и евиденције 

Члан 37. 

(1)   -  ,       Порески обвезници правналица сталнепословнејединиценерезидентних правних лицаи 
,          ,   предузетници дужни су даводепословнекњигеи евиденцијерадиопорезивања у складуса 

 .пореским законом
(2)    1.         Обавезаиз става овог чланаобухватаи сталнепословнејединицерезидентног пореског 

  .обвезникау иностранству
(3)   -     ,          ,Порески обвезник правнолицедужан је да назахтевПорескеуправеи у року који онаодреди  

            доставипословнекњиге и евиденцијекоје у иностранствуилиАутономној покрајини Косовои 
          ,    Метохија воделицанадкојимапорески обвезник имаконтролу или утицај који му омогућују да 
      .обезбедидоставутих пословних књигаи евиденција

(4)            Ако иностранипрописиили прописиАутономнепокрајинеКосовои Метохија недозвољавају 
       3.  ,     3. достављањепословних књига и евиденцијаиз става овог члана порески обвезник из става овог 

      .чланадужан је дадоставиоверенепреписе
(5)        3.       ,  Ако пословнекњиге и евиденцијеиз става овог члананису вођенена српском језику на захтев 

      ,     .Порескеуправеприлажесеи оверенипревод чији трошак сноси порески обвезник
(6)          ,   ,Порески обвезник који податкеобрађујесредствимазааутоматску обрадуподатака дужан је да  

   ,         ,   на захтевПорескеуправе обезбедиизводподатаканамедију који Порескауправаназначи као и да 



         ,   омогућиПореској управипотпуни увиду рачуноводственисистемкроз документацију а кадаје 
      .неопходнои кроз приступ хардверуи софтверу

Члан 37а 

(1)   -             Порески обвезници правналицакоји вршеобрадуи унос податакау пословнекњигенарачунару 
       :дужни су дана захтевпореског органаобезбеде

1)           ,   извод података из својих електронски вођених пословних књига и евиденција у уређеним структурираним 
 ,          ;компјутерскимдатотекама у стандардномоблику који омогућаваједноставнудаљуелектронску обрадуподатака

2)             ;приступ и увиду податкеу својим електронско вођенимпословнимкњигамаи евиденцијама

3)        ,           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 и омогуће тест правилности електронских програма и 
  .електронскеобрадеподатака

(2)         1.        Подации начин увидау податкеиз става овог чланаморају бити обезбеђенина једанод 
 :следећихначина

1)   ;наелектронскиммедијима

2)    ;употребомсавременихтелекомуникацијских услуга

3)         (  );непосреднимукључењемпореског органау системпореског обвезника локалниприкључак

4)            посредним укључењем пореског органа у систем пореског обвезника преко телекомуникацијских веза 
(  ).даљинско прикључење

(3)     2.  ,      , У случајевимаиз става овог члана потребноје обезбедитиодговарајући степензаштите чувања 
   .тајности и целовитостиподатака

(4)    1.         :Обвезницииз става овог чланакоји електронски обрађују податкедужни су да
1)                податке који су израђени или примљени у електронској форми чувају у електронској форми и омогуће 

     ;доступностдоњих у електронској форми

2)    ;омогућечитљивосторигиналних података

3)        ;омогућеуредночувањеподатакау закономпрописаномпериоду

4)         ,       омогуће приступ до електронско вођених пословних књига и евиденција чак и када су чуване у електронском 
       ;облику код других лицаили у другој држави

5)            ;чувају податкеу одговарајућемоблику који омогућаваинспекцијски прегледу разумномвремену

6)           ,     обезбеде аутентичност издатих докумената и онога који их је издао као и интегритет садржаја издатих 
.докумената

(5)   -     ,   ,   Порески обвезник правнолицеморапорескоморгану нањеговзахтев датинарасполагање 
             документацију из које севидипун опис електронског системазавођењепословних књига и 

.     :евиденција Документацијаморапоседоватиследећеописе
1)   ( ,   );електронскарешења основа грађењеи деловање

2)    ( , , );подсистеми датотеку садржај структура односи

3)      ;функционалнепоступке у оквиру електронских решења

4)         ;контролу која обезбеђујеправилнои сигурно деловањеелектронских решења

5)     ,      .контролу која спречаванеовлашћенододавање променуили брисањеунетих електронских записа
(6)     (     )  Свакапроменаелектронских решења електронских програмапоступакаи датотека морабити 

    ,   , ,   документованапо временскомнастанку промене заједносаузроком врстом последицоми датумом 
.промене

(7)       .Акт заизвршавањеовог чланадонећеминистар



Глава друга 

ПОРЕСКА ПРИЈАВА 

Појам пореске пријаве 

Члан 38. 

(1)          Порескапријавапредстављаизвештај пореског обвезникаПореској управио оствареним 
,  , , ,      приходима извршенимрасходима добити имовини прометудобараи услугаи другим 

     .трансакцијамаодзначајазаутврђивањепореза
(2)      ,   ,     Порескапријаваподносисенаобрасцу који прописујеминистар уз који сеприлажу одговарајући 

.докази
(3)  ,           Порески обвезник порески пуномоћник или друго лицекоје је порески обвезник овластиоза 

  ,          подношењепорескепријаве законски заступник и заступник по службеној дужности дужан је да 
  ,       .потпишепореску пријаву осимако је друкчије уређенопорескимпрописом

(4)    ,       ,     Ако је пореску пријаву односнонеки њендеоприпремиопорески саветник и он је обавезанда 
  ,    - .потпишепореску пријаву уз уношењесвог ПИБ а

(5)          15      ,ПорескапријаваподносисеПореској управиу року од данаоддананастанкапорескеобавезе 
         .осимако није друкчије прописаноовимили другим порескимзаконом

(6)    5.  ,      Изузетноодстава овог члана велики порески обвезнициподносепореску пријаву 
      28.  5.  ,      организационој јединициПорескеуправеиз члана став овог закона засвеврстепорезазакоје 

        . таорганизационајединицаизвршавапословеиз надлежностиПорескеуправе
(7)                Порескапријаваподносисеу електронскомоблику запорезекоји сеплаћају по одбитку у складу 

               сазакономкојим сеуређујепорезнадоходак грађанаи закономкојим сеуређују доприносиза 
   (   :   ),     ,  обавезносоцијалноосигурање у даљемтексту порезпо одбитку запорезнадодатувредност као и 

:за
1)     ,         -  1.  2015. ;порезнадобит правних лица осимпорезанадобитправних лицапо одбитку од априла године

2)      -  1.  2015. ;годишњипорезнадоходак грађана од априла године

3)        ,           порез на добит правних лица по одбитку као и порез на добит правних лица по решењу сагласно 
          -  1.  2016. ; одговарајућим одредбамазакона који уређује порезна добит правних лица од марта године [1] 

4)  -  1.  акцизе од јануара2017. ; године

5)             -  1.  порез на приход од самосталних делатности за предузетнике који воде пословне књиге од јануара 2017. 
; године

6)      -  1. порезнапремијенеживотног осигурања од марта 2016. ; године [1] 

7)   ,   :осталепореске облике и то за  

(1)           пореску пријаву о обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезносоцијално осигурање 
 ,     -  1.  2016. ; заосниваче односночлановепривредног друштва од марта године [1] 

(2)           пореску пријаву о обрачунатом и плаћеном порезу самоопорезивањем и припадајућим 
  ,          доприносима на зараду односно другу врсту прихода од стране физичког лица као пореског 

 -  1.  2016. ; обвезника од марта године [1] 

(3)     -       пореску пријаву за аконтационо коначно утврђивање пореза на приходе од самосталне 
    -  1.  2018. ;делатности запаушално опорезивање од јануара године  

(4)         (  , пореску пријаву за утврђивање пореза на капиталне добитке физичких лица укључујући  
 ) -  1.  2018. ;и предузетнике од јануара године  

(5)          -  1.  2018. ;пореску пријаву за утврђивањепорезана наслеђеи поклон од јануара године  



(6)          -  1.  2018.пореску пријаву за утврђивање пореза на пренос апсолутних права од јануара  
.године  

(8)              До данапреласканаподношењепорескепријавеискључивоу електронскомоблику у складуса 
 7.  ,         .ставом овог члана порескапријавасеможеподнетинепосредноили путемпоште

(9)    7.  ,   -       Изузетно одстава овог члана порески обвезници физичка лица која су дужна даподнесу 
        ,      пореску пријаву која није у вези саобављањемделатности могу ту пријаву даподнесуу 

      -    .електронском облику или у писменомоблику непосредноили путем поште  

(10)           ,Пореску пријаву подносиПорескауправауместопореског обвезникапо службеној дужности  
            ,    односноу случају кадапорески обвезник пропусти даје поднесепо налогу контроле као и у другим 

   . случајевимапрописанимовимзаконом [!] 

(11)          . Начин подношењапорескепријавеу електронскомоблику ближеуређујеминистар

Продужење рока за подношење пореске пријаве 

Члан 39. 

(1)     ,    ,     Порескауправаможепорескомобвезнику нањеговписменизахтев поднетпреистекарока за 
  ,         ( ,подношењепорескепријаве даодобрипродужењерокаподношењаиз оправданихразлога болест  

  ,  ,      .),   одсуствовањеиз земље несрећнислучај елементарнанепогодавећих размераи сл док ти разлози 
 ,             .непрестану анајдужезашестмесециодданаистеказаконског роказаподношењепријаве

(2)              О захтевузапродужењерока заподношењепорескепријаверешавазакључкомПорескауправау 
      ,         .месту у којем сеподносипорескапријава у року одпет данаодданапријемазахтева

(3)              1.   Ако је истекаозаконски рок заподношењепорескепријавеи захтевиз става овог чланаје 
,               одбијен порескапријавасемораподнетиу року одпет данаодданадостављањазакључкао 

.одбијању
(4)     2.     .Против закључкаиз става овог члананије дозвољенажалба

Измењена пореска пријава 

Члан 40. 

(1)       ,     , Ако порески обвезник установидапорескапријава коју је поднеоПореској управи садржи 
  ,    ,      ,  грешку или пропуст дужан је даодмах анајкасније доистекарока застарелости поднесепореску 
        (   :   ).пријаву у којој су грешкаили пропуст отклоњени у даљемтексту измењенапорескапријава

(2)         .Првобитноподнетапорескапријаваневраћасепорескомобвезнику
(3)            Поднету пореску пријаву порески обвезник можедаизменинајвишедвапутаподношењем 

  .измењенепорескепријаве
(4)    . 1.  3.  ,        Подусловомиз ст и овог члана сматраћеседагрешкомили пропустому првобитној 

    2.           .пореској пријавииз става овог члананије учињенокривичноделоили прекршај из овог закона
(5)   . 1.  3.  ,        Изузетноодст и овог члана порески обвезник неможеподнетиизмењенупореску пријаву 

        ,  послепокретањапоступка порескеконтролезаконтролисанипорески период односнонакон 
       54.  2.  2)  (2)  . доношењарешењао утврђивањупорезаиз члана став тачка подтачка овог закона

Пореска пријава за порез по одбитку 

Члан 41. 

(1)           ,   ,Порескапријавазапорезпо одбитку је извештај који порески обвезник односнопорески платац  
   (   :   ).подносиПореској управи у даљемтексту појединачнапорескапријава



(2)    :Појединачнапорескапријавасадржи
1)                ;збирнеподаткео обрачунатомпорезупо одбитку одстранеједног пореског плацазасвепримаоцеприхода

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

(3)               Појединачнапорескапријаваподносисепресвакеисплатеприходана који сеобрачунаваи плаћа 
             ,    порезпо одбитку у складусазакономкојим сеуређујепорезнадоходак грађана као и пресваког 

            плаћањадоприносазаобавезносоцијалноосигурањекадасети доприносиплаћају безисплате 
,            зараде односноу другим случајевимакадапостоји обавезаобрачунавањаи плаћањадоприносаза 

             обавезносоцијалноосигурањеу складусазакономкојим сеуређују доприносизаобавезносоцијално 
.осигурање

(4)    3.  ,        ,  Изузетноодстава овог члана код исплатекаматенаштеднеулогесвојим депонентима банка је 
     ,         дужнадаподнесепојединачну пореску пријаву обрачунаи платипорезпо одбитку наданисплате 
,         ,     камате анајкасније првог наредног данакадарадиплатни промет ако у моменту исплатекамате 
   .платни прометније радио

(5)            Појединачнапорескапријаваи измењенапојединачнапорескапријаваподносесеискључивоу 
 .електронскомоблику

(6)           Ако појединачнапорескапријавасадржинедостаткеу погледуформалнеисправностии 
 ,        математичкетачности Порескауправау електронскомоблику обавештаваподносиоцапојединачне 

    .порескепријавео тим недостацима
(7)           6. Поновнодостављањепојединачнепорескепријавесаотклоњенимнедостацимаиз става овог 

,       .члана не сматрасеподношењемизмењенепорескепријаве
(8)           ПојединачнапорескапријавасматрасеподнетомкадаПорескауправапотврдиформалну 

     ,   ,   исправности математичку тачностисказаних података доделиброј пријаве број одобрењаза 
             плаћањеукупног износаобавезепо томосновуи у електронскомоблику доставитеинформације 

   .подносиоцу појединачнепорескепријаве
(9)           Појединачну пореску пријаву по службеној дужности подносиПорескауправауместопореског 

,   ,     ,   обвезника односнопореског плаца у случају кадапорески обвезник односнопорески платац 
              пропусти даје поднесеу року прописаномзакономкојим сеуређују доприносизаобавезносоцијално 

.осигурање
(10)          (   :НазахтевПорескеуправеЦентралнирегистаробавезног социјалног осигурања у даљемтексту  

 ),         Централнирегистар у електронскомоблику достављапореској управиподаткепотребнеза 
            9.утврђивањеобавезеи подношењепојединачнепорескепријавепо службеној дужности из става  

 ,         .овог члана у року одтри данаодданадостављањазахтева
(11)     1.              Порески платациз става овог чланадужан је далицу закоје је платиопорезпо одбитку изда 

           31.   потврду која садржиподаткео плаћеномпорезупо одбитку најкасније до јануарагодинекоја 
        .следигодини у којој је плаћенпорезпо одбитку

(12)            Порескауправаје дужнадаЦентралномрегистру у електронскомоблику достављапојединачне 
  ,         податкео обрачунатим односноплаћенимдоприносимазаобавезносоцијалноосигурањеодстране 

      ,      , једног пореског плацазасваког примаоцаприхода као и збирнеподаткепо исплатиоцима на 
 ,            , месечномнивоу до краја текућег месецазапретходнимесецзакоји је извршенобрачун односно 

.исплата
(13)       .Акт заизвршавањеовог чланадонећеминистар

Члан 41а 

(1)             Ако је другим прописомпредвиђеноподношењеизвештајасаподацимао порезупо одбитку 
   ,     .уређенонадрукчији начин примењују сеодредбеовог закона

(2)          ,   Ако сепорескимзакономпромениопорезивањеприходапорезомпо одбитку доусклађивањаса 



 41.  ,  ,        чланом овог закона начин утврђивања плаћањеи подношењепорескепријавезапорезпо 
    .одбитку ближећеуредитиминистар

Информативна пореска пријава 

Члан 42. 

(1)             Информативнапорескапријаваје извештај који садржиподаткеодзначајазаутврђивањепореске 
   .обавезеподносиоцатепријаве

(2)    1.            Подацимаиз става овог чланасматрају сенарочитоподацио имовини у вредностивећој од 
35.000.000 ,   ,      динара о статуснимпроменама пословнимактивностимаи новчанимтрансакцијамалица 

    .које подносиинформативнупореску пријаву
(3)    2.  ,       ,     Податкеиз става овог члана лицакоја су дужнададостављајуподатке као и начин и рокове 

   ,  .подношењаинформативнепорескепријаве утврђујеминистар

Глава трећа 

УТВРЂИВАЊЕ ЧИЊЕНИЦА 

Извођење и оцена доказа 

Члан 43. 

(1)         .Чињеницеу порескомпоступку утврђују сенаоснову доказа
(2)          ,  , Као доказу порескомпоступку могу сеупотребитипорескапријава порески биланс пословне 

  ,  ,       књигеи евиденције рачуноводствениискази пословнадокументацијаи другеисправеи информације 
   ,       , којимарасполажеПорескауправа прикупљенеодпореског обвезникаили трећих лица исказ 

,  ,          .сведока налазвештака увиђај и свакодруго средствокојим сечињеницемогу утврдити
(3)            . 116-139. Утврђивањечињеницау поступку порескеконтролевршисеи премаодредбамачл овог 

. закона

Достављање на увид и проверу исправа 

Члан 44. 

(1)           ,     ,Порескауправаможезахтеватиодпореског обвезникаи трећих лицада у року који онаодреди  
        ,  , доставена увиди проверупословнекњиге и евиденције рачуноводственеисказе пословну 

     ,    .документацију и другеисправеи доказе радиутврђивањачињеничног стања
(2)           1.        Порескауправаодлучује дали ћесеисправеиз става овог чланадоставитинаувиди проверуу 

  ,   ,        њенимслужбенимпросторијама односноелектронским путем или ћесеувиди провераобавити код 
      .лицакоје је дужно даих достави

Давање информација 

Члан 45. 

(1)        ,          ,Порески обвезник и другалицадужни су да назахтевПорескеуправеи у року који онаодреди  
   ,        пруже сверасположивеинформације неопходнезаутврђивањечињеничног стањаодзначајаза 

 ,             опорезивање као и заутврђивањечињеничног стањау контролимењачког и девизног пословањаи 
  .игарана срећу



(2)                ,    У захтевузадавањеинформацијанаводисена кога сеи наштасеонеодносе као и упозорењена 
   ,    .последицеускраћивањадавањаинформација односнодавањанеистинитих информација

(3)       ,    ,  ЗахтевзадавањеинформацијаПорескауправаје на тражењепореског обвезника односнодругог 
   1.  ,      .лицаиз става овог члана дужнададоставиу писменомоблику

(4)        1.         Порески обвезник и друго лицеиз става овог чланадужни су дадају информацијеу писменом 
.облику

(5) ,            1.    Изузетно Порескауправаћенаредитилицу дужномдаиспуни обавезуиз става овог чланадато 
 ,   ,           учини усмено на службеномместу ако информацијаније датакадаје захтеванаили је датау 

 ,     .писменомоблику аније разјаснилачињеничностање
(6)   ,    ,   .О усменој информацији датој наслужбеномместу састављасезаписник
(7)    6.      , ,   Записник из става овог чланасадржиименаприсутних лица место датуми садржину 

,             .информације апотписују га службенолицеПорескеуправеи лицекоје је далоинформацију
(8)        ,   ,  .Лицу које је далоусмену информацију издајесе налични захтев копија записника

Ускраћивање информација 

Члан 46. 

(1)         :Информацијео чињеницамаодзначајазаопорезивањемогу ускратити
1)    ,          ;члановипородицепореског обвезника у смислу законакојим сеуређујепорезнадоходак грађана

2) , ,  ,   ,           свештеник адвокат порески саветник ревизор и лекар о ономешто им је порески обвезник поверио или су у 
  ,        .том својству сазнали аодносисенапореску обавезупореског обвезника

(2)              Информацијео чињеницамаодзначајазаопорезивањемогу ускратити и помоћници лицаиз става 
1.  2)  ,           тачка овог члана као и лицакоја учествују у професионалној делатностирадиприпремеза 

.звање
(3)          1.  .Оправуна ускраћивањеинформацијаодлучују лицаиз става овог члана

Ускраћивање давања стручног мишљења и предочавања исправа 

Члан 47. 

(1)          ,     ,Случајевии условипод којимасеможеускратити давањеинформација у складусаовимзаконом  
           .односесеи наускраћивањестручних мишљењаи предочавањеисправаили ствари

(2)        ,  ,    Лицекоје у имепореског обвезникачуваисправе пословнекњиге осталеевиденцијеи друге 
,     ,          ствари неможеускратитињиховопредочавање ако би порески обвезник биодужандаих предочида 

  .их самчува

Вештачење 

Члан 48. 

(1)      .Порескауправаодлучује о потребивештачења
(2)      ,        Ако непостоји опасностододлагања Порескауправаћеобавеститистранкеу порескомпоступку 
      .о лицу које ћеименоватизавештака

(3)        ,  ,    Вештацисеименују из редапореских саветникаа по потреби из редасудских вештака 
 .одговарајућеструке

(4)             ,   Завештакау одређеномпорескомпоступку неможебити именованолицекоје је у складуса 
       ,        закономкојим сеуређујепорезнадоходак грађана односнозакономкојим сеуређујепорезнадобит 



 ,    .правних лица повезаносапорескимобвезником
(5)             Странкеу порескомпоступку могу тражити изузећевештакаако постоји оправданасумњау 

             његовунепристрасностили ако би збогњеговог вештачењамоглодоћидоповредепословнетајне 
     .илиштетезапословну делатностстранке

(6)                ОбразложензахтевзаизузећевештакаподносисеПореској управиу року одтри данаоддана 
    .пријемаобавештењао именовањувештака

(7)           Оизузећуодлучује руководилацорганизационејединицеПорескеуправекоја је именовала 
.вештака

(8)        .О вештачењусесастављаналазу писменомоблику
(9)         .Вештак можебити позвандаусменообразложисвој налаз
(10)     .Налазвештакаприлажесеспису

Увиђај 

Члан 49. 

(1)              Увиђај сеобављакадаје заутврђивањеили разјашњењечињеницаодзначајазаопорезивање 
      .потребнонепосредноопажањеслужбеног лицаПорескеуправе

(2)     .Порески обвезник можеприсуствоватиувиђају
(3)       ,       Увиђај сеобављабезприсуствапореског обвезника ако би одлагањеувиђајамоглодаугрози 

            .утврђивањечињеницаили би запоследицуималоуништењедоказаодзначајазаопорезивање
(4)        .Увиђај семожеобавитии уз учествовањевештака
(5)          ,   .Налазиутврђениувиђајемуносесеу записник о обављеномувиђају који потписују учесници
(6)     5.         , У записник из става овог чланаобавезносеуносеи примедбепореског обвезника односно 

  ,      .другог пореског дужника као и разлозиодбијањапотписивањазаписника
(7)      .Записник о увиђају прилажесеспису

Улазак на земљиште и у просторије 

Члан 50. 

   ,       ,    Власник или држалацствари просторијаили земљиштакоје је предметувиђаја као и власник или 
   ,      ,     држалацпросторијаили земљишта на којимасеналазепредметиувиђаја односнокроз које је или 

    ,             преко којих је потребнопрећи дужан је даомогући дасеобавиувиђај и другерадњеу пореском 
,      125.  . поступку у складусаодредбомчлана овог закона

Доказивање у пореском поступку 

Члан 51. 

(1)      :У порескомпоступку теретдоказасноси
1)   -         ;Порескауправа зачињеницена којимасезаснивапостојањепорескеобавезе

2)   -         .порески обвезник зачињеницеодутицајана смањењеили укидањепореза
(2)  1.  1)         . 58-60.  . Став тачка овог члананеодносисенапоступак уређенчл овог закона
(3)      ,     Сумњакоја проистекнезбог ускраћивањаинформација односнонедостављањадоказаодстране 

   ,     ,      ,  пореског обвезникакоји је у складусаовимзаконом дужандаих доставиПореској управи можеу 
       .поступку утврђивањапорескеобавезебити нањеговуштету



Доказивање да се ствар држи у својству заложног повериоца 

Члан 52. 

                 Ко тврдидаправакоја гласенањеговоимеили стварикоје сеналазеу његовој државинипоседује 
      ,    ,     или држи самокао заступник другог лица заложни поверилацилифидуцијар дужан је дау пореском 

      ,         поступку докажеко је власник тих права односноствариили ћесесматратидасу његово 
.власништво

Повраћај у пређашње стање 

Члан 53. 

(1)              Ако је порески обвезник из оправданихразлогапропустиодаизвршинеку радњуу законском 
             ,   року или у року који је одредилаПорескауправаи због пропуштањатрпи последицу нањеговзахтев 

     .дозволићесеповраћај у пређашњестање
(2)           .Пропуштањерокаодстранепореског заступникаиденатеретпореског обвезника
(3)                  Захтевзаповраћај у пређашњестањеподносисеу року одосамданаодданакадаје престао 

    ,          .разлог који је проузроковаопропуштање односноодданакадаје порески обвезник сазнаозаузрок
(4)        3.     .Разлозикојимасеобразлажезахтевиз става овог чланаморају бити оправдани
(5)           .О захтевузаповраћај у пређашњестањеПорескауправаодлучује закључком
(6)     5.     ,       Против закључкаиз става овог члананије допуштенажалба осимако је захтевзаповраћај у 

          .пређашњестањеподнетзбог пропуштеног рока зажалбунапорескорешење
(7)         ,       По протеку рокаодтри месецаодпропуштеног рока порески обвезник неможедаподнесезахтев 

    .заповраћај у пређашњестање
(8)     7.  ,        Изузетноододредбестава овог члана порески обвезник можеподнетизахтевзаповраћај у 

             , пређашњестањеи извршити пропуштену радњуи по протеку три месецаодпропуштеног рока ако 
        .захтевније могаодаподнесеблаговременозбог вишесиле

Глава четврта 

УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА 

Појам утврђивања пореза 

Члан 54. 

(1)      ,   ,    Утврђивањепорезаје делатностПорескеуправе односнопореског обвезника која сесастоји у 
  ,      ,   издавањууправних аката односноу предузимањузакономпрописаних радњи којимасеустановљава 
       ,    постојањепојединачнепорескеобавезеи одређују порески обвезник порескаосновицаи износ 

 .порескеобавезе
(2)   :Утврђивањепорезаобавља

1)    ( );сампорески обвезник самоопорезивање

2)  ,   ,  :Порескауправа доношењемпореског решења и то

(1)     -   ,  ,   у поступку пореске контроле ако порески обвезник супротно закону не обави утврђивање 
       ;порескеобавезеили га извршинетачноили непотпуно

(2)               у случајевима када је законом прописано да се не спроводи самоопорезивање или када је 
   ,  ,    .закономпрописанодасе упркос самоопорезивању порескорешењеморадонети



(3)        2.  2)  ,   Порескорешењео утврђивањупорезаиз става тачка овог члана поределеменатауређених 
,             законом садржиналог порескомобвезнику дапорезплатиу прописаномроку напрописанеуплатне 

  .рачунејавних прихода
(4)            , Одредбео утврђивањупорезапримењују сеи на утврђивањеспореднихпореских давања осим 

     .ако је овимзакономдрукчије прописано

Начин доношења пореског решења о утврђивању пореза 

Члан 55. 

(1)        54.  2.  2)  (1)  Порескорешењео утврђивањупорезаиз члана став тачка подтачка овог закона 
            , Порескауправадоносинаоснову податакаиз пословних књига и евиденцијапореског обвезника и 

     ,      122.  4.  чињеничног стањаутврђеног у поступку контроле у складусаодредбомчлана став и члана 
129.  . овог закона
(2)        54.  2.  2)  (2)  Порескорешењео утврђивањупорезаиз члана став тачка подтачка овог закона 

         ,   Порескауправадоносинаоснову податакаиз евиденцијанадлежних органа податакаиз пореске 
,     ,  ,        пријаве односноизмењенепорескепријавеа по потреби и наосновуподатакаиз пословних књигаи 

  .евиденцијапореског обвезника
(3)       ,      Ако порески обвезник неподнесепореску пријаву порескорешењео утврђивањупорезадонеће 

             сенаосновуподатакаиз пословних књигаи евиденцијапореског обвезникаи чињеничног стања 
   .утврђеног у поступку контроле

(4)        . 1-3.        ,Ако сеу поступку доношењарешењаиз ст овог чланаутврдидаподацииз порескепријаве  
       ,     пословних књига и евиденцијанеодговарају стварномстању порескорешењео утврђивањупореза 

      ,      . 58-60.  . донећесенаосновупроценепорескеосновице наначин уређену одредбамачл овог закона

Недоношење решења о утврђивању пореза у случају ревалоризације 
пореске обавезе 

Члан 56. 

(1) ,      (   : ),  Изузетно напредлогВладеРепубликеСрбије у даљемтексту Влада Народнаскупштина 
             РепубликеСрбијеможеодлучити дасезапојединеврстепорезаутврђениизносииз претходне 

              ,годинезатекућу годину задрженаистомнивоу или ревалоризују навишемили нижемнивоу  
  ,    .применомодговарајућеформуле у складусапрописом

(2)     1.  ,   ,   ,   Наначин из става овог члана напредлогопштинског односноградског већа можепоступити и 
   ,         скупштина јединицелокалнесамоуправе у вези јавног приходазачије је увођењезаконом 
.овлашћена

(3)    . 1.  2.  ,        , У случају из ст и овог члана Порескауправанедоносирешењео утврђивањупореза већ 
          ,   јавнимогласомобавештавапорескеобвезникео индексу ревалоризацијеи дану када у складуса 

,      ,      62. законом порездоспеваи евидентираревалоризованеизносе у складус одредбомчлана овог 
. закона

Случај неисплативости доношења пореског решења 

Члан 57. 

         ,      У случају кадаје порезпогрешноутврђену мањемизносу нећеседоносити новопорескорешење 
          .ако би повећаниизноспорезабио несразмерантрошковимапоступка изменерешења



Методе процене пореске основице 

Члан 58. 

          :Проценапорескеосновицеможесеутврдити применомједног одследећихметода
1)  ;методомпарификације

2)   .методомунакрснепроцене

Процена пореске основице методом парификације 

Члан 58а 

           :Проценапорескеосновицеметодомпарификацијеврши сена једанодследећихначина
1)              проценом на бази расположиве уредне пословне документације о пословању у одређеном периоду краћем од 

  ( ,   ),          периодаопорезивања дневном недељномили месечном тако што се на основу података о том делу пословања 
         ;процењујепорескаосновицазапериодзакоји сеутврђујепорез

2)          ( ,   ) проценом на бази података и чињеница о оствареном промету дневном недељном или месечном утврђеним 
  ,               увиђајемили контролом такошто сенаоснову тих податакаи чињеницапроцењујепорескаосновицазапериодза 

   ;који сеутврђујепорез

3)               упоређивањемса подацимадругих пореских обвезника који обављају исту или сличну делатност на истој или 
 ,    .сличној локацији подприближно једнаким условима

Унакрсна процена пореске основице 

Члан 59. 

(1)             Методаунакрснепроценепорескеосновицекористи сезаутврђивањеосновицепорезанадоходак 
.грађана

(2)     1.           Основицапорезаиз става овог чланаутврђује секао разликаизмеђувредностиимовинена крају 
             и напочетку календарскегодинеумањеназаизноспријављеногдохоткаи завредностимовине 

   ,       ,  прибављенесредствимастеченимнаслеђем поклономили надруги законит бестеретанначин као и 
              заизносприходакоји подлежуопорезивањупорезомнадоходак грађанаакоји неулазеу 

     ,     ,   опорезивањегодишњимпорезомнадоходак грађана закоју то порески обвезник односнодруго лице 
       .истичеи о томепружи одговарајућематеријалнедоказе

(3) ,    2.  , :Имовину у смислу става овог члана чине
1)  ( , ,    , ,   .);непокретности стан кућа пословназградаи просторије гаража земљиштеи др

2)      ;акције и уделиу правномлицу

3)     ;опремазаобављањесамосталнеделатности

4)  ,    ;моторнавозила пловни објекти и ваздухоплови

5)     ;штедниулозии готовновац

6)   .другаимовинскаправа
(4)              3.Вредностимовиненапочетку календарскегодинечини збирукупне вредностиимовинеиз става  

      1.   .овог чланасастањемнадан јануаракалендарскегодине
(5)              3.Вредностимовинена крају календарскегодинечини збирукупне вредностиимовинеиз става  

      31.   ,       овог чланасастањемнадан децембракалендарскегодине увећаназавредностимовинекоја је у 
        ,      календарској години стеченатеретнои отуђенатеретноили бестеретно као и засредствакоја је 

        3.       порески обвезник употребиозакуповину имовинеиз става овог члананаиметрећихлицау 



 .календарској години
(6)   ,        ,  Уколико порески обвезник односнодруго лицеистичедасу одређенаимовина односносредства 

 ,       ,      стеченанаслеђем поклономили надруги законит бестеретанначин дужни су дао томепруже 
  .одговарајућематеријалнедоказе

(7)       . 2-6.     .Порескаосновицаутврђенананачин из ст овог чланајестенепријављениприход
(8)     7.       ,    Непријављениприходиз става овог чланаопорезујесекао други приход у смислу законакојим 

     ,    .сеуређујепорезнадоходак грађана безпризнавањанормираних трошкова

Избор методе процене пореске основице 

Члан 60. 

(1)          . 58 , 58   59.    Порескауправаодлучује које ћеметодеи начинеиз чл аи овог законакористити за 
  . процену порескеосновице

(2)  (" .  ", . 70/03) брисан Сл гласник РС бр
(3)         .Министарближеуређујеначин и поступак проценепорескеосновице

Индицијарна метода за утврђивање минималног пореза на доходак 
грађана 

Члан 61. 

(1)                Порезнадоходак грађананеможебити мањиодизносаизрачунатог наосновуформулепо којој 
           сеодређенииндекси примењују нафакторекоји представљајуиндиције луксузног животног стила 

 .пореског обвезника
(2) ,   ,       1.  .Влада напредлогминистра ближеуређујеприменуметодеиз става овог члана

Евидентирање износа пореске обавезе 

Члан 62. 

(1)         54.  2.  ,    Ако је порезутврђеннаначин из члана став овог закона Порескауправаевидентираизнос 
     . порескеобавезезасваког пореског обвезника

(2)        :Порескауправаевидентираизносутврђеног порезанаоснову
1)   ,     ,      поднетепореске пријаве укључујући и измењену пореску пријаву односно пореске пријавеподнетепо налазу 

    ;контролеили по службеној дужности

2)       :достављеногрешењао утврђивањупорезау случају

(1)             када је извршено усклађивање износа пореске обавезе исказане у непотпуној или нетачно 
        ;попуњеној пореској пријавии кадапорескапријаваније поднета

(2)               кадаје закономпрописанодасене спроводисамоопорезивањеили кадаје закономпрописанода 
,   ,    ;се и поредсамоопорезивања порескорешењеморадонети

3)     56.  3.  . јавног огласаиз члана став овог закона
(3)          ,   Ако сеу поступку контролепокренутомпо захтевупореског обвезника односнопо службеној 

            ,дужности утврдидаје грешкомевидентираннетачанизноспорезаи споредних пореских давања 
      .Порескауправавршиисправку у својим евиденцијама

(4)       3.     .Начин и поступак исправкеиз става овог чланаближеуређујеминистар



Привремено утврђивање пореза 

Члан 63. 

(1)   ,        ,    Ако Порескауправа доистеказаконског рока задоношењепореског решења неможедаутврди 
          ,  порезнаоснову потпуно утврђеног чињеничног стањадонећепривременопорескорешење наоснову 

    .дотадаутврђеног чињеничног стања
(2)           1.  .Решењекојим секоначноутврђујепорезукидарешењеиз става овог члана
(3)                Крајњи рок задоношењерешењакојим секоначноутврђује порезје три годинеодданадоношења 

 .привременогрешења

Глава пета 

НАПЛАТА ПОРЕЗА 

Поглавље прво 

ОПШТЕ О НАПЛАТИ ПОРЕЗА 

Врсте наплате пореза 

Члан 64. 

(1)   ,    ,   .Наплатапорезаје у смислу овог закона редовнаили принудна
(2)         .Редовнанаплатапорезаврши сео доспелостипорескеобавезе
(3)              Принуднанаплатапредузимасекаддоспелапорескаобавезаније намиренадоистекарокаиз 

 2.  .става овог члана
(4)            ,   Одредбео наплатипорезапримењују сеи нанаплатуспореднихпореских давања осимако је 

   .овимзакономдрукчије прописано

Доспелост 

Члан 65. 

(1)       54.  2.        Порезутврђеннаначин из члана став овог законадоспевазаплаћањеу року прописаном 
. законом

(2)    1.  ,            Изузетноодстава овог члана порезпо одбитку доспевазаплаћањенаданкоји је у појединачној 
              .пореској пријавинаведенкао датумплаћањаако је тај данранији одрокапрописаног законом

(3)         15      Обавезаплаћањановчанеказнедоспевау року од данаодданаправоснажностирешењао 
  .изрицањуновчанеказне

(4)            , Правонаповраћајвишеили погрешнонаплаћеногпорезаи споредних пореских давања на 
 ,    ,        пореску рефакцију односнонарефундацију пореза као и нанамирењедоспелихобавезапо другом 

   ,      75. . 8-11.  , основупутемпрекњижавањапореза доспеваистекомрокаиз члана ст овог закона ако 
    . пореским закономније друкчије уређено



Привремене мере обезбеђења наплате пореза 

Члан 66. 

(1)             ,  Радиобезбеђењанаплатепорезакоји није доспеозанаплатуили који није утврђен али је 
    ,       ,покренут поступак утврђивањаили контроле апостоји опасностдапорески обвезник осујети  

,     ,     онемогући односноучини неефикасномњеговунаплату Порескауправаможерешењемустановити 
    .привременемерезаобезбеђењенаплате

(2)    1.            Решењеиз става овог чланасадржии образложењезбог чегаПорескауправасматрадапостоји 
    ,     ,  опасностдапорески обвезник осујети односноонемогући наплатунедоспелогпореза апостаје 
    .извршноданомдостављањапорескомобвезнику

(3)   ,    ,     ,Привременемересу у смислуовог закона заложнаправанапокретнимстварима  
,      .непокретностима новчанимсредствимаи потраживањимапореског дужника

(4)       3.      Поступак установљавањазаложних праваиз става овог чланаспроводисесходномприменом 
 87.  . члана овог закона

(5)              Привременемеретрају донаплатепорезарадичијег су обезбеђењаустановљенеили домомента 
       ,    74.  2.кадапорески обвезник пружи одговарајућеобезбеђењепорескеобавезе у смислучлана став  
 . овог закона

(6)  ,           1.  ,Кадаје радиобезбеђењанаплатепорезаи споредних пореских давањаиз става овог члана  
          установљенапривременамеразабранепреносановчаних средставапреко рачунапореског обвезника 

         ,      и уписанау регистру блокираних рачунакоји водинадлежнаорганизација банка је дужнадапорези 
     ,        спореднапорескадавањапо томоснову наоснову пореског решењапренесесарачунапореског 
,       ,     обвезника довисинерасположивих средставанатомрачуну напрописаниуплатни рачун јавних 

.прихода
(7)     1.       .Противрешењаиз става овог чланапорески обвезник можеизјавитижалбу
(8)    7.     .Жалбаиз става овог члананеодлажеизвршење

Поглавље друго 

РЕДОВНА НАПЛАТА ПОРЕЗА 

Облици редовне наплате пореза 

Члан 67. 

(1)    ,  ,        Наплатапорезавршисе по правилу плаћањемновчаног износао доспелостипорезанапрописане 
   ,    .уплатнерачуне јавних прихода у роковимапрописанимзаконом

(2)         .Министарможепрописатиплаћањепојединих порезапреко порескеблагајне
(3)         (  ,  Порезсеможеплатити и куповиномвредносног папира таксенемарке доплатнепоштанске 

,     .)    .марке фискалнеакцизнемаркицеи сл у случајевимапрописанимзаконом
(4)    . 1-3.  ,     :Изузетноододредбист овог члана порескаобавезасеможенамирити

1)  ,      ,     ,   ;путемкомпензације на начин и под условимакоје у складусапорескимзаконом ближеуређујеминистар

2)  (" .  ", . 70/03) брисана Сл гласник РС бр

3)             ,   конверзијом потраживањапо основу порезау трајни улог Републикеу капиталу пореског обвезника на начин и 
    .под условимакоје пропишеВлада



Дан плаћања пореза 

Члан 68. 

(1)       :Дан плаћањапорезаје данкадаје
1)              дуговани износ пореза и споредних пореских давањапореског дужника пренет на прописани уплатни рачун 

 ;јавних прихода

2)  (" .  ", . 61/07) брисана Сл гласник РС бр

3)          -   ,     ,дуговани износ пореза за који је порески обвезник физичко лице а који се утврђује самоопорезивањем 
  ,       ,    ;односнопо решењу осимпо основуприходаодсамосталнеделатности уплаћеннапореској благајни

4)    ,       67.  3.  ; напрописаниначин поништен односнокупљенвредноснипапириз члана став овог закона

5)               заплењени новац и приход од продаје покретних ствари и непокретности пренет на одговарајући рачун јавних 
;прихода

6)               104.  18. донето решењеПореске управе о преносу ствари у својину Републике у складу са чланом став овог 
; закона

7)               110.  5.донето решењеПореске управео преносу непокретности у својину Републике у складу са чланом став  
 ; овог закона

8)              износ остварен продајом покретних ствари и непокретности у поступку принудне наплатепорезаи споредних 
        .пореских давањауплаћеннапрописаниуплатни рачун јавних прихода

(2)             Даномнамирењапорескеобавезепутемкомпензацијесматраседанкадаје документо 
         67.  4.  1)  . компензацији реализованнаначин и под условимаиз члана став тачка овог закона

(3)           Даномнамирењапорескеобавезепутемконверзијепореског потраживањау трајни улог 
              .Републикеу капиталупореског обвезникасматраседанкадаје Влададонелаакт о конверзији

(4)          ,  Ако порески обвезник поднесезахтевзаплаћањепорезапутемпрекњижавања даномплаћања 
  :порезасматрасе

1)           ,         дан на који је доспео порез који се плаћапутем прекњижавања ако на тај дан постоји више плаћени порез по 
 , другомоснову или

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

(5)      4.          Дан плаћањапорезаиз става овог чланаодређујесенаоснову чињеничног стањанадан 
  .одлучивањапо захтеву

(6)                  4. Дан на који је порезнадодатувредностплаћену износу већемоддугованог у смислу става овог 
              чланаје данна који порески обвезник имаправодаподнесезахтевзаповраћајнеискоришћеног 
             .износапореског кредитау складусазакономкојим сеуређујепорезнадодатувредност

Члан 69. 

 ( .   . 61/07) Брисан Сл гласник РСбр

Редослед намирења 

Члан 70. 

(1)          .Порески обвезник одређујеприликом уплатеврсту дугованог порезакоје плаћа
(2)        :Распоредуплаћеног износаврши сепо следећемредоследу  

1)    ;износ главне пореске обавезе  

2) ;камата  



3)  .трошкови наплате  

(3)        ,      Ако порески обвезник дугује плаћањевишеврстапореза ауплаћениизносније довољанза 
   ,         .плаћањеукупног пореског дуга појединеврстепорезанаплаћују сепо редоследуњиховог доспевања

(4)     3.     ,     Код порезаиз става овог чланакоји доспевају истовремено наплатасеврши сразмерноучешћу 
      .појединог порезау укупно доспеломпорескомдугу

(5)           ,     Ако је износуплатепо основу порезавећиоддугованог износа износпреплатеможедасе 
         .користи занамирењеобавезапо истомоснову које касније доспевају

(6)     5.  ,    :У случају из става овог члана назахтевпореског обвезника
1)       ;намирује седугованипорезпо другомоснову

2)   ,       .вршисеповраћај ако немадоспелихобавезапо другомоснову
(7)    6.            Захтевомиз става овог чланане сматрасеопредељењепореског обвезникадаму сеизврши 

            .повраћајпорезанадодатувредностиз порескепријавезапорезнадодатувредност

Опомена за плаћање пореза 

Члан 71. 

(1)      ,    ,    Порескауправаћепорескомобвезнику који у целостиили делимично није о доспелостиплатио 
,          74.  7.  1)  ,порез односноспореднопорескодавањеосиму случају из члана став тачка овог закона  

      ,       , послатиопоменуо врсти и износу пореза односноспоредних пореских давањадоспелих занаплату у 
  30    ,        ,   року од данаодданадоспелости којом му налажедадоспелиизносплатиодмах анајкасније у 
       ,         року одпет данаодданапријемаопомене саобрачунатомкаматомодданаиздавањаопоменедодана 

  ,    . уплатедоспелогпореза односноспоредних пореских давања
(2)    1.               Опоменаиз става овог чланасадржии поуку порескомобвезнику дау року одпет данаможеса 

           ,  Порескомуправомдарасправиспорнапитањау везиврстеи износапореза односноспоредних 
    .пореских давањадоспелих занаплату

(3)    1.         36.  ,   Опоменаиз става овог чланадостављасенаначин из члана овог закона ау циљу 
  ,   ,   , ,    .ефикасностишаљесе кадаје могуће и електронскомпоштом телефаксом телефономили по куриру  

(4)        ,      Ако сеопоменазаплаћањепорезашаљетелефоном службенолицеПорескеуправео томе 
        .састављаслужбену белешку и улажеје у списепредмета

Установљавање залоге пре принудне наплате пореза и споредних 
пореских давања 

Члан 72. 

  ,        ,  Порескауправаможе одмахпо доспелостипорезаи спореднихпореских давања уписатизаложно 
       87.  5.  . правоу регистрезаложних праваиз члана став овог закона

Одлагање плаћања дугованог пореза 

Члан 73. 

(1)   ,       ,   Порескауправаможе написмении образложенизахтевпореског обвезника у целостиили 
,    ,   ,    делимично одложити плаћањедугованог пореза независнооддоспелости под условомдаплаћање 

 :дугованог пореза
1)    ,     ;запореског обвезникапредставља односнопредстављаћенепримереновелико оптерећење

2) ,       .наноси односнонанећебитну економску штету порескомобвезнику



(2)    1.     .Условеиз става овог чланаближеуређујеВлада
(3)     ,     . 1.  2.  , :Оодлагањуплаћањадугованог пореза по испуњењуусловаиз ст и овог члана одлучује

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 

     ;изворнејавнеприходејединицалокалнесамоуправе

2) ,   ,     ,    градоначелник односнопредседник општине односнолицекоје он овласти јединицелокалнесамоуправекојој 
            .припадају изворни јавни приходичија наплатасеодлажеу складусаовимзаконом

(4)    3.          Одлукомиз става овог чланаможесеодобрити једнократноодлагањеили плаћањедугованог 
  ,    24 ,        12порезанарате алинајдужедо месеца уз могућност коришћењаодложеног плаћањазапрвих  
,           50%   .месеци при чемуизноснајмањератенеможебитимањиод износанајвећерате

(5)    3.           Одлукаиз става овог чланаморадасадржиобразложенеразлогезбог којих сеодлагање 
.одобрава

(6)      . 1.  3.      Одлагањеплаћањапореског дугаиз ст до овог чланавршисепотписивањемспоразума 
     ,    .измеђуПорескеуправеи пореског обвезника односнорешењемПорескеуправе

(7) ,        ,    Изузетно ако подносилацзахтевазаодлагањеплаћањадугованог пореза који неиспуњавауслове 
 . 1.  2.  ,         из ст и овог члана као средствообезбеђењанаплатепонуди неопозивубанкарску гаранцију или 

     ,          меницу авалирануодстранепословнебанке наизнос који неможебитимањиодвисинедугованог 
    ,    3.        порезачије сеплаћањеодлаже лицеиз става овог чланаможеодлучити дасепорескомобвезнику 
         4.  .одобриодлагањеплаћањадугованог порезананачин из става овог члана

Обезбеђење наплате дугованог пореза 

Члан 74. 

(1)           73.  3.  , У поступку одлучивањао одлагањуплаћањадугованог порезаиз члана став овог закона од 
       ,      пореског обвезникасезахтевадавањесредставаобезбеђењанаплате која немогу бити мањаод 

      .висинедугованог порезачије сеплаћањеодлаже
(2)      1.   :Средстваобезбеђењанаплатеиз става овог чланасу

1)     ;хипотекананепокретностипореског обвезника

2)      ;залогана покретнимстваримапореског обвезника

3)   ;неопозивабанкарскагаранција

4)           ;јемстводругог лицакоје је власник имовинена којој нематерета

5)   ,     ,    ,    трасирана меница акцептирана од стране два жиранта из чијих се зарада на којима се установљава 
 ,    ;административназабрана порески дуг моженаплатити

6)      .меницаавалиранаодстранепословнебанке
(3)         2. . 1), 2)  4)  , Ако седугованипорезобезбеђујесредствимаиз става тач и овог члана средства 

      120%       .обезбеђењанемогу битимањаод висинедугованог порезачија сенаплатаобезбеђује
(4)           73.  3.  ,У поступку одлучивањао одлагањуплаћањадугованог порезаиз члана став овог закона  

      ,   ,  Порескауправаодлучује из којих одпредложених односнооддругих порескомобвезнику 
  ,   2.  ,     доступних средставаобезбеђења из става овог члана ћесенајефикаснијенаплатитидуговани 

      .порези о томеобавештавапореског обвезника
(5)         4.     Доказдаје обезбедиосредстваобезбеђењаиз става овог чланапорески обвезник доставља 

      ,      73.  6.Пореској управикао условзапотписивањеспоразума односнодоношењерешењаиз члана став  
 .овог закона

(6)   . 1-5.  ,          Изузетноодст овог члана одпореског обвезникане захтевасеиспуњењеусловакоје је 
     73.  2.  ,       -прописалаВладаактомиз члана став овог закона као ни давањесредставаобезбеђењанаплате  

     73.  3.  ,       ако дугованипорезиз члана став овог закона по основу свих јавних приходакоје наплаћује 



 ,        , ,  :Порескауправа наданподношењазахтевазаодлагањењеговог плаћања износи и то
1)    -  1.000.000 ;заправнолице до динара

2)   -  200.000 ;запредузетника до динара

3)    -  100.000 .зафизичко лице до динара
(7)         ,     Ако сепорески обвезник непридржавароковаиз споразума односнорешењао одлагањуплаћања 

 ,             дугованог пореза или уколико у периоду закоји је одложеноплаћањедугованог порезанеизмири 
 ,        ,  текућу обавезу Порескауправаћепо службеној дужности поништити споразум односноукинути 
  ,    ,     , :решењеи доспели анеплаћенипорески дуг водећирачунао ефикасностинаплате наплатити

1)   ;из средставаобезбеђења

2)      .у поступку принудненаплатепореског дуга
(8)   ,         7.  ,   Ако седоспели анеплаћенипорески дуг у случају из става овог члана наплаћујеиз средстава 

,        ,    обезбеђења Порескауправанедоносирешењео принудној наплати већсамообавештавапореског 
      ,      обвезникадаћеприступити принудној наплатидоспелог анеплаћеногдугаиз датих средстава 

     .обезбеђењанаплатеу складусазаконом
(9)       6.         Ако сепорески обвезник из става овог члананепридржавароковаиз решењао одлагању 

  ,          плаћањадугованог пореза или уколико завремеодлагањаплаћањадугованог порезанеизмири 
 ,            текућу обавезу Порескауправаћепо службеној дужности укинути решењеи доспелианеплаћени 

        .порески дуг наплатити у поступку принудненаплатенадобвезником
(10)            ,Порески обвезник закога је Порескауправапо службеној дужности поништиласпоразум  

    . 7.  9.  ,        односноукинуларешењеиз ст и овог члана немаправодапоновоподнесезахтевзаодлагање 
   .плаћањатог дугованог пореза

Члан 74а 

(1)    73.  4.  ,   ,     Изузетноодчлана став овог закона надлежниорганможе назахтевпореског обвезниказа 
            , давањесагласностинапредложенипланреорганизацијеу смислу законакојим сеуређујестечај дати 

     ,       , сагласностзаодлагањеплаћањадугованог пореза чије је измиривањесаставнидеотог плана у 
   60 ,        12 . једнакимратамадо месеци уз могућност коришћењаодложеног плаћањазапрвих месеци

(2)           1.     Сагласностзаодлагањеплаћањадугованог порезау складусаставом овог чланадајелицеиз 
 73.  3.  . члана став овог закона

Члан 74б 

(1)    73.  4.  ,   ,     Изузетноодчлана став овог закона надлежниорганможе написмении образложенизахтев 
        ,    пореског обвезникакоји је закључиоуговорофинансијскомреструктурирању у складусазаконом 

       ,  којим сеуређујеспоразумнофинансијско реструктурирањепривреднихдруштава одобритиодлагање 
       60 ,     плаћањапореског дуга у једнакимратамадо месеци уз могућност коришћењаодложеног плаћања 

  12 . запрвих месеци
(2)              У поступку одлучивањао одлагањуплаћањапореског дугаобвезникакоји је закључиоуговоро 

 ,         финансијскомреструктурирању у складусазакономкојим сеуређујеспоразумнофинансијско 
  ,         реструктурирањепривреднихдруштава незахтеваседавањесредставаобезбеђењанаплатекадаје 

          74.  6.  . износдугачије сеплаћањеодлажедовисинеиз члана став овог закона
(3)        1.      Одобрењемодлагањаплаћањапореског дугаиз става овог чланапрекидасезастарелостправа 

        ,        нанаплатупореског дугачији је рок плаћањаодложен авремезакоје је одлагањеплаћањаодобрено 
     .не урачунавасеу рок застарелости

(4)         . 1.  3.       73.Оодлагањуплаћањапореског дуга у складусаст до овог чланаодлучује лицеиз члана  
 3.  . став овог закона



Поглавље треће 

КАМАТА 

Опште одредбе о камати 

Члан 75. 

(1)           ,  , Наизносмањеили вишеплаћеног порезаи спореднихпореских давања осимкамате обрачунава 
            ,  сеи плаћакаматапо стопи једнакој годишњој референтној стопиНароднебанкеСрбије увећаној за 

  ,      .десетпроцентних поена применомпростог интересног рачунаодсто
(2)       ,  ,     Надугованипорези спореднапорескадавања осимкамате каматасеобрачунавапочевод 

    .наредног данаодданадоспелости
(3)               Каматасеобрачунавазакалендарски број данапериодадоцњеу измирењуобавезау односу на 

     (365,  366 )   ,  календарскиброј данау години односно дана декурзивнимначиномобрачуна безприписа 
    .каматеглавници истекомобрачунског периода

(4)      3.         Каматасеу смислу става овог чланаобрачунавазасвекалендарскеданеу обрачунском 
.периоду

(5)          ,  Под обрачунским периодомподразумевасепериододпрвог данадоцње односнопромене 
  /      1.   /      износадуга и или променестопеиз става овог члана и или истека сваке календарске године у 

      .периодудоцњеза који севрши обрачун  

(6)             Укупан износ каматепредстављазбиробрачунатекаматезапојединеобрачунскепериодеиз става 
5.  .овог члана
(7)         ,       Ако сеу току контролеутврдиразликапорескеобавезе каматасеобрачунаваодданакадаје 

       .пореску обавезупорески обвезник биодужандаплати
(8)         ,  ,   Наизносвишеплаћеног порезаи споредних пореских давања осимкамате каматасеобрачунава 

    30       .по истеку рокаод данаодданапријемазахтевазаповраћај
(9)              ,  Ако је основзаповраћајпоништеноили измењенорешењеили други акт о задужењу каматасе 

    .обрачунаваодданауплатепореза
(10)       ,        Ако сеобвезнику порезанадодатувредност у року прописаномзакономкојим сеуређујепорез 

  ,     ,        надодатувредност неизвршиповраћај тог пореза каматасеобрачунаваоднаредног данаоддана 
  .истекатог рока

(11)       ,    ,  Обвезнику који је поднеозахтевзарефакцију односнозарефундацију пореза каматасе 
     30           обрачунавапо истеку рокаод данаодданадоношењарешењакојим му је утврђеноправона 

,   .рефакцију односнозарефундацију

Камата на порески дуг чија је наплата одложена 

Члан 76. 

 ,     . 73 , 74  , 74  ,   147.  2.  , Ако је у складусаодредбамачл а б односночлана став овог закона плаћање 
  ,         дугованог порезаодложено односноако је наплатапореског дугапривременоодложеназбог 

     (      .),     обуставеизвршењаконачног пореског акта у току управног спораи сл каматасеобрачунаваи за 
   ,  ,     75.  1.  . времедок трајеодлагање односнообустава по стопи из члана став овог закона



Поглавље четврто 

ПРИНУДНА НАПЛАТА ПОРЕЗА 

I. ОПШТЕ О ПРИНУДНОЈ НАПЛАТИ ПОРЕЗА 

Почетак поступка принудне наплате пореза 

Члан 77. 

(1)       ,    ,Порескауправапочињепоступак принудненаплатепореза односноспореднихпореских давања 
           , доношењемрешењао принудној наплатипорезаако порески обвезник није платиопорез односно 

       71.  1.  . спореднопорескодавањеу року из члана став овог закона
(2)     1.       ,    У решењуиз става овог члананаводисеосновпореског дуга његовпреосталинеплаћениизнос 

    71.     ,     из опоменеиз члана овог законадостављенепорескомобвезнику саобрачунатомкаматомоддана 
     ,         издавањаопоменедоданадоношењарешења апорески обвезник сеобавештавао својим правимау 
  . поступку принудненаплате

(3)         .Решењео принудној наплатипорезапостајеизвршноданомдостављања
(4)                 Противрешењао принудној наплатипорезаможесеизјавитижалбау року одосамданаоддана 

 .достављањарешења
(5)              Порескауправанећедонетирешењео принудној наплатипорезаако је захтевзаодлагање 

   . 73 , 74  ,   74         71.  1. плаћањапорезаиз чл а односночлана б овог законаподнету року из члана став овог 
 -       . закона док сенеодлучи по том захтеву

Правне последице почетка поступка принудне наплате пореза 

Члан 78. 

(1)        :Покретањепоступка принудненаплатепорезаимазапоследицу
1)      ,       82.  ; наплатуиз целокупнеимовинепореског обвезника осимиз делаодређеногу члану овог закона

2)     83.   ; плаћањетрошковаиз члана овог закона

3)   ,              5%  увећање пореског дуга који у себи не садржи камату и који је предмет принудне наплате за на дан 
         (   :   ).почетка поступка принудненаплатена који сеобрачунава камата у даљемтексту увећањепореског дуга  

(2)        ,      Износувећањапореског дуга је приходбуџетаРепублике осимизносаувећањапореског дуга који 
         ,  је правнапоследицапринудненаплатеизворних приходајединицелокалнесамоуправе који припада 

   .буџету јединицелокалнесамоуправе

Прекид поступка принудне наплате пореза 

Члан 79. 

(1)     :Поступак принудненаплатепрекидасе
1)             112.  ; акоПорескауправапокренестечајни поступак противпореског обвезникау смислучлана овог закона

2)          73 ,   74   ; акоПорескауправаодобриодлагањеплаћањапорезаиз члана односночлана б овог закона

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

4)     147. . 2.  6.  . у случају из члана ст и овог закона
(2)       ,      71.  1. Поступак принудненаплатеможесепрекинути ако по истеку рокаиз члана став овог 



,       ,     73 , закона порески обвезник поднесезахтевзаодлагањенаплате подусловимаиз члана односно 
 74   . члана б овог закона

(3)    . 1.  2.  ,        У случају из ст и овог члана Порескауправадоносизакључак о прекиду поступка принудне 
,           .наплате који седостављаи организацији која спроводипринудну наплатусарачуна

(4)   . 1.  2.       ,     .Прекидиз ст и овог чланане утичена заложноправо ни на увећањепореског дуга

Обустава поступка принудне наплате 

Члан 80. 

(1)     :Поступак принудненаплатеобустављасе
1)     ;ако је порескаобавезапоништена

2)        ,      ако порески обвезник накнадно плати дуговану обавезу укључујући настале трошкове и износ увећања 
 .пореског дуга

(2)     1.     ,     , У случају из става овог чланазаложноправопрестаје у складусаовимзаконом мере 
       .уновчавањасеукидају и имовинавраћапорескомобвезнику

(3)     1.          У случају из става овог чланаПорескауправаиздајерешењео обуставипоступка принудне 
,           .наплате које седостављаи организацији која спроводипринудну наплатусарачуна

Начела поступка принудне наплате пореза 

Члан 81. 

(1)            ,У поступку принудненаплатепорезаПорескауправапримењујерадњеуређенеовимзаконом  
    .водећирачунао економичностипоступка

(2)             Поступак принудненаплатенећебити покренут ако је очигледнодапорески обвезник нема 
       ,       имовину из које наплатаможедабудеизвршена што неискључујемогућност принудненаплатеод 

     .других пореских обвезникаили пореских дужника
(3)               Наплатасеневршииз предметапринудненаплатеако су трошкови принудненаплатевећиод 

   .вредностипредметапринудненаплате
(4)                Принуднанаплатасевршиу оној мериу којој сепокривадугованиизноспорезаи споредна 

 .порескадавања
(5)            У извршавањупринудненаплатепорезаПорескауправаје обавезнадапоштује достојанство 

 .пореског обвезника

Изузимање од принудне наплате 

Члан 82. 

             Предметпринудненаплатенемогу бити имовинаи приходипореског обвезникакоји су законом 
  .изузетиодизвршења

Трошкови поступка принудне наплате пореза 

Члан 83. 

(1)        .Трошкови принудненаплатепадају на теретпореског обвезника
(2)       1.    ,   .Висину трошковапринудненаплатеиз става овог законапрописујеВлада напредлогминистра



(3)           , Ако порески обвезник платипореску обавезупо отпочињањупоступка принудненаплате не 
         1.  .ослобађасеплаћањанасталих трошковапринудненаплатеиз става овог члана

(4) ,    1.  ,       .Трошкови у смислу става овог члана неукључују трошковенасталегрешкомПорескеуправе

Предмети принудне наплате 

Члан 84. 

(1)      ,    ,   :Наплатапорезаи спореднихпореских давања у поступку принудненаплате спроводисена
1)    ;новчанимсредствимапореског обвезника

2)    ;новчанимпотраживањимапореског обвезника

2 ) ,   ,  ,           а заради односно накнади зараде односно пензији у делу који није изузет од извршењапремазакону којим се 
   ;уређујеизвршењеи обезбеђење

3)       ;неновчанимпотраживањимаи другим правимапореског обвезника

4)      ;готовомновцу и хартијамаодвредности

5)  ;покретнимстварима

6) .непокретностима
(2)             .Принуднанаплатасеможеспровестина једномили вишепредметау исто време
(3)      .Предметипринудненаплатеодређују серешењем

Права трећих лица 

Члан 85. 

(1)  ,     ,         Трећелице осимчланадомаћинствапореског обвезника које тврдидаимаправонастварикоја је 
         ,   предметпоступка принудненаплатеакоје би спречилопродају имовине можеподнетинадлежном 

  .суду излучну тужбу
(2)             Судможеданаложи прекидили обустављањеспровођењаодређенемереу току поступка 

      1.  .принудненаплатена стварииз става овог члана
(3)     1.             Ако лицеиз става овог чланапружи доказдаимаправонастварикоја је предметпринудне 

,     ,        наплате Порескауправаможедапрекине односнообуставиприменумерапринудненаплатенадтим 
.предметом

II. ЗАЛОГА 

Обезбеђење пореског потраживања у принудној наплати 

Члан 86. 

(1)          , Радиобезбеђењапореског потраживањау принудној наплатипорезана стварима односно 
   ,        имовинским правимапореског обвезника установљавасезаконско заложноправоу корист пореског 

.повериоца
(2)   ,    , ,     - Порески поверилацје у смислуовог закона Република односно јединицалокалнесамоуправе за 

    ,      .изворнејавнеприходекоје утврђује наплаћујеи контролишеу јавноправномодносу
(3)          .Залогатраједонамирењапореског дугаили поништењапореског решења



Поступак установљавања залоге 

Члан 87. 

(1)    :Порескауправарешењемналаже
1)   ;попис покретних ствари

2)  ;попис непокретности

3)            ,   забрану преноса новчаних средстава преко рачуна пореског обвезника отвореног код банке осим у сврху 
              измирења обавеза по основу пореза и упис забране у регистар блокираних рачуна који води надлежна 

;организација

4)               забрану дужницима пореског обвезника да пореском обвезнику плате готовинске дугове и упис забране у 
 ;одговарајућирегистар

5)                забрану дужницима пореског обвезника да испуне друге обавезе према њему и упис забране у регистар 
 .покретних ствари

(2)    1.         ,Решењеиз става овог чланадостављасепорескомобвезнику и одговарајућимрегистрима  
  ,  .дужницимапореског обвезника односнобанци

(3)       ,    По извршеномпопису покретних ствариили непокретности Порескауправарешењемналаже 
          , одговарајућеморгану даизвршиупис заложног правау регистарпокретних ствари односно 
.непокретности

(4)     3.  ,        Уз решењеиз става овог члана Порескауправадостављазаписник о попису покретних ствари 
   . 89.  90.  . или непокретностииз чл и овог закона

(5)    1. . 3) -5)   3.       , Решењеиз става тач и става овог чланауписује сеодмахпо достављању код 
 ,     ,   ,  надлежног органа у заложни регистарпокретних ствари у регистарнепокретности односноу 

  ,      .регистарблокираних рачуна садатумоми тачнимвременомпријема
(6)    1.        .Решењеиз става овог чланапостајеизвршноданомдостављањапорескомобвезнику
(7)            .Законско заложноправоу корист Републикеустановљавасеуписому одговарајућирегистар

Привремена мера обезбеђења пореског потраживања у принудној 
наплати из новчаних средстава пореског обвезника 

Члан 87а 

(1)            Радиобезбеђењанаплатепорезаи спореднихпореских давањапослепочеткапоступка принудне 
             наплатеиз новчаних средставапореског обвезниканањеговимрачуниманаосновурешењаиз члана 

92.  2.  ,        став овог закона Порескауправарешењемустановљавапривременумеруобезбеђењанаплате 
 . пореског потраживања

(2)     1.          Привременамераиз става овог чланаје забранапорескомобвезнику дановчанеобавезекоје 
       ,    имапрематрећимлицимаизмирује уговарањемпроменеповерилаца односнодужника у одређеном 

  ( ,   .),  ( )     облигациономодносу асигнација цесијаи др пребијањем компензација и надруги начин у 
  .складусазаконом

(3)          2.    РешењеПорескеуправео установљавањупривременемереиз става овог чланапостајеизвршно 
   .даномдостављањапорескомобвезнику

(4)    2.           Решењеиз става овог чланадостављасеорганизацији надлежној запринудну наплату заједноса 
            извршнимрешењемПорескеуправео принудној наплатипорезаи спореднихпореских давањаиз 

   .новчаних средставапореског обвезника
(5)               2.Организацијанадлежназапринудну наплату је дужнадаодмахпо пријему решењаиз става  

             овог чланаизвршињеговупис у регистарблокираних рачунаподдатумоми тачнимвременом 
.пријема



(6)     2.            Привременамераиз става овог чланаизвршавасеу складусаодредбамазаконакојим сеуређује 
 , платни промет    ,односноодредбамадругих закона          акоје сеодносенапринудну наплатусарачуна 

. клијента
(7)              ,Банка је дужнадапо пријему налогаодстранеорганизацијенадлежнезапринудну наплату  

      2.  ,      издатог наоснову решењаиз става овог члана одмахобуставиизмирењеновчаних обавезакоје 
           , порески обвезник имапрематрећимлициманаоснову уговорао промениповерилаца односно 
     ( ,   .),   дужника у одређеномоблигациономодносу асигнација цесијаи др по основу пребијања 

( )        ,        компензација и по другомоснову у складусазаконом осимзаплаћањапо основу исплатазарадаи 
  (                накнадатрошкова задолазакнаради одлазакс радаи завремепроведенонаслужбеномпуту у 

  ),       (     ,земљии иностранству као и по основу других примања отпремнинапри одласку у пензију  
            )  солидарнапомоћи помоћу случају смрти запосленогили чланањеговеуже породице и новчаних 

            накнадаиз социјалног програмазазапосленекојимапрестајерадниодносу процесуреструктурирања 
    ,   .предузећаи припремезаприватизацију стечајаи ликвидације

(8)     2.          Привременамераиз става овог чланатраједонаплатепорезанаосновуизвршеног решења 
            Порескеуправео принудној наплатипорезаи спореднихпореских давањаиз новчаних средстава 
 ,       .пореског обвезника радичијег обезбеђењанаплатеје и установљена

(9)   ,     ,   ,Порескауправаможе наобразложенизахтевпореског обвезника уз сагласностминистра  
      2.  ,     укинути установљенупривременумеруиз става овог члана ако порески обвезник поднесесредство 

      74.  2.  . обезбеђењанаплатепореског потраживањаиз члана став овог закона

Правни ефекти залоге 

Члан 88. 

(1)      87.  1.  1)  ,   Последостављањарешењаиз члана став тачка овог закона порескомобвезнику није 
          . дозвољенодарасполажепредметимапринудненаплатена којима је залогауспостављена

(2)            Решењемо принудној наплатипорезаиз новчаних средставапореског обвезникаобустављајусе 
      ,      свефинансијске трансакције преко рачунапореског обвезника осимтрансакција које сеодносена 

 .намиривањепореза
(3)    87.  1. . 4)  5)        Решењемиз члана став тач и овог законазабрањујеседужницимаданамирују своје 

   ,     . обавезепремапорескомобвезнику одданадостављањатог решења
(4)      ,        Републикастичезаложноправонастварима којим сеобезбеђујеи потраживањеу односуна 

  ,            спореднапорескадавања чији сеприоритетодређујеу складусавременомуписау регистарили 
  .временомобавештењадужника

Попис покретних ствари 

Члан 89. 

(1)         (   : Службеник Порескеуправеовлашћензаспровођењепринудненаплате у даљемтексту порески 
)   ,   ,         извршитељ имаправода радисастављањапописа уђеназемљиштеи у просторијеу којимапорески 

    .обвезник обављасвоју пословну делатност
(2)              ,  Ако порески извршитељтребадауђеу станили другу просторију радивршењапописа проценеи 

               запленепокретних стварикоје сеналазеу стану или другој просторији или пописаи проценестана 
            или другепросторијекоје су предметобезбеђењанаплатепорескеобавезеили принудненаплате 

         , порескеобавезеу поступку установљавањапривременемереобезбеђењанаплатепореза заложног 
       ,        праваили у поступку принудненаплатепорескеобавезе ањиховдржалацнедозвољаваулазаку стан 

  ,           или другепросторије Порескауправаподносизахтевнадлежномсуду задоношењерешењакојим се 
            ,порескомизвршитељудозвољаваулазаку станили другепросторијепротиввољењиховог држаоца  

          радиизвршењарадњиу поступку установљавањапривременемереобезбеђењанаплатепореске 



,              обавезе заложног праваи других радњиу поступку принудненаплатепорескеобавезеу складуса 
 .          . 66 , 77.  87.  . овимзаконом Уз захтевсеприлажеизвршнорешењеПорескеуправеиз чл и овог закона

(3)          2.        15  Суд је дужандарешењепо захтевуиз става овог чланадонесенајкасније у року од данаод 
   .данапријемауредног захтева

(4)   ,        Преприступањапопису порески извршитељћепоказатидокументекојимапотврђујесвоја 
             овлашћењаи решењео принудној наплатии позватипореског обвезникадаплатидугованиизнос 

    .порезаи спореднихпореских давања
(5)      1.         .Попис покретних стварииз става овог чланаспроводисеу присуству двапунолетнасведока
(6)              Ако у току пописапорески обвезник истакнедаје напокретној ствариустановљенозаложно 

          , правои уписаноу регистарзаложних правау корист приватноправног повериоца порески 
           .извршитељто узимау обзирпри утврђивањуприходакоји семогу реализовати

(7)    ,          Порески извршитељможеда ако проценидасу основанетврдњепореског обвезникаили других 
           ,   лицаданаодређенимстваримапостојеправакоја бимогласпречитиизвршење неутврдиприоритет 

  .приликомпописаствари
(8)          .Првенствоу попису имају стварикоје сенајлакшемогу уновчити
(9)            ,   Порески извршитељје овлашћендаудаљилицекоје ометаспровођењепринудненаплате као и да 

                затражипомоћполицијеако сеометањенаставиили ако лицекоје поседујествариодбиједаих учини 
     .доступним запотребеспровођењапринудненаплате

(10)     9.  ,          У случају из става овог члана полиција је дужнадапружи затраженупомоћу најкраћемроку 
  .одпријемапозива

Попис непокретности 

Члан 90. 

(1)   ,   ,      Порескауправаприбавља по службеној дужности доказо непокретностимакоје су својина 
 ,       .пореског обвезника одоргананадлежног завођењерегистранепокретности

(2)         ,        Органнадлежанзавођењерегистранепокретностидужан је да у року одтри данаодданапријема 
   1.  ,     .захтеваиз става овог члана доставиПореској управитраженедоказе

(3)   ,            Радисастављањапописа порески извршитељиимају праводауђу на земљиштеи у просторијеу 
      ,        89.којимапорески обвезник обављасвоју пословну делатност анаоснову судског решењаиз члана  

 2.               став овог законаи у станпореског обвезникаили чланапородицесакојим порески обвезник живи 
 .у домаћинству

Престанак залоге 

Члан 91. 

(1)  ,          ,    Порескауправа у року оддваданаоддананамирењапорескеобавезе подносизахтевзабрисање 
,            залоге односнохипотекеи обавештавабанку и дужника пореског обвезникао престанку важења 

   87.  1. . 3) -5)   3.  . решењаиз члана став тач и став овог закона
(2)     1.          У року из става овог чланаПорескауправаобавештаваи пореског обвезникао престанку 

     .важењарешењао принудној наплатипореза



III. УНОВЧАВАЊЕ 

Средства принудне наплате 

Члан 92. 

(1)     :Принуднанаплатаспроводисена
1)     -      ,  новчаним средствима пореског обвезника преносом средстава са рачуна пореског обвезника укључујући и 

   ,     ;средстванадевизномрачуну науплатни рачун јавних прихода

2)     -       ;новчанимпотраживањимапореског обвезника преносомпотраживањана уплатнирачун јавних прихода

2 ) ,   ,   -         а заради односно накнади зараде односно пензији запленом на одређеном делу тог примања и налогом 
        ,       исплатиоцу да новчани износ за који је одређено извршење обустављаи уплаћује на прописани уплатни рачун 

    ;јавних приходадопотпунеисплате

3)     - ,      ,неновчаним потраживањима пореског обвезника забраном преносом потраживањаи пописом са проценом  
    ;запленоми продајомпредметапотраживања

4)       -   ;готовомновцу и хартијамаодвредности пописоми запленом

5)   -   ;покретнимстварима запленоми продајом

6)  - ,     .непокретностима запленом утврђивањемпочетневредностии продајом
(2)      ,    ,    Порескауправаможенаосновурешења по билокојемредоследу примењивати једноили више 

     1.  .средставапринудненаплатеиз става овог члана
(3)    2.         , Решењеиз става овог чланадостављасепорескомобвезнику и његовимдужницима односно 

    ,  .организацији надлежној запринудну наплату односнобанци

Приходи од уновчавања 

Члан 93. 

(1)            Заплењениноваци приходеодпродајепокретних стварии непокретностиПорескауправа 
      .уплаћујенаодговарајући уплатни рачун јавних прихода

(2)          ,    Ако је продајомостваренавећаценаодизносапорескеобавезе разликасевраћапореском 
    30 ,            ,обвезнику у року од дана акаматасеобрачунавау корист пореског обвезникапо истеку тог рока  

    75.  . у складусачланом овог закона
(3)         2.        У случају да је у року из става овог чланапорескомобвезнику доспелановапорескаобавеза 

  ,     ,    која није плаћена разликаостваренапродајомпокретних ствари односнонепокретностипо већој 
      .цени користи сезанамирењетеобавезе

(4)         84.    Приходиодуновчавањапредметапринудненаплатеиз члана овог законараспоређују се 
        70.  . решењемПорескеуправепремаредоследунамирењаиз члана овог закона

Приходи од ствари пренетих у имовину Републике 

Члан 94. 

(1)           104.  18.   110.  5.  ,У случају дасепродајареализујенаначин из члана став и члана став овог закона  
      ,     сматраћеседапроцењенавредностпокретних ствари односнотрећинаутврђенепочетневредности 

           . непокретностипредстављацену која је уплаћенанаодговарајући уплатни рачун јавних прихода
(2)    ,     1.    Ако напокретној ствари односнонепокретностииз става овог чланапостоји приоритетно 

        ,      1.  заложноправодругог повериоцакоје морадабуденамирено у оквиру износаиз става овог члана 
     .првоћесенамирити тај поверилац



(3)      ,     Ако је процењенавредностпокретних ствари односнотрећинаутврђенепочетневредности 
            2. непокретностина којој није постојалоприоритетнозаложноправодругог повериоцаиз става овог 

,     ,     .члана већаодизносапорескеобавезе разликасевраћапорескомобвезнику
(4)     ,  ,     Ако је напокретној ствари односнонепокретности постојалоприоритетнозаложноправодругог 

         1.  ,    повериоцакоје је намиреноу оквиру износаиз става овог члана порескомобвезнику враћасе 
     ,    разликаизмеђупроцењеневредностипокретнествари односнотрећинеутврђеневредности 

,             непокретности и збираизносазакоји је намиреноприоритетнозаложноправодругог повериоцаи 
      .износазакоји је намиренапорескаобавеза

(5)       . 3.  4.    .Начин и поступак повраћајаразликеиз ст и овог чланапрописујеминистар

Принудна наплата из новчаних средстава 

Члан 95. 

(1)           Принуднанаплатапорезаи спореднихпореских давањаиз новчаних средставапореског 
,      92.  2.  ,      обвезника наосновурешењаиз члана став овог закона је преноссредставасарачунапореског 
         ,    обвезникаотвореног код банкенаодговарајући уплатни рачун јавних прихода наосновурешењао 
  . принудној наплатипореза

(2)    1.           Решењеиз става овог чланасадржии налог организацији запословепринудненаплатеда 
      ,       обрачунакамату наначин прописановимзаконом одданадоношењарешењадоданапреноса 

             целокупног износапорезаи споредних пореских давањаи даизнособрачунатекаматепренесена 
   .одговарајућерачунејавних прихода

(3)    1.            Решењеиз става овог чланаизвршавасенаначин уређензакономкојим сеуређујеплатни 
 промет ,       ,      односнона начин уређенодредбамадругих закона а које сеодносена принудну 

   наплату сарачуна клијената. 

(4)         ,   Ако нарачуну пореског обвезникапривременонемадовољносредстава организацијанадлежназа 
 ,     ,    принудну наплату односнобанкаизвршаварешењесукцесивно премарасположивимсредствимана 

,       .рачуну док серешењеу целининеизврши
(5)          2.  ,     Ако банканепоступи наначин уређену ставу овог члана наплатадугованог износапорезаи 

             .споредних пореских давањаврши сенепосредноиз средставакоја сеналазенарачуну банке
(6)            Решењео принудној наплатипорезаиз новчаних средставапореског обвезникапроизводиправно 

            ,дејствоодданадостављањаорганизацији надлежној запринудну наплатудодананамирењаобавеза 
   .односноданапоништењарешења

Принудна наплата из новчаних потраживања 

Члан 96. 

(1)            Принуднанаплатаиз новчаних потраживањапореског обвезникаизвршавасенаосновурешења 
  92.  2.  . из члана став овог закона

(2)    1.           Решењемиз става овог члананалажеседужнику пореског обвезникадасвој дуг намири 
        .уплатомнауплатни рачун јавних приходапо доспелостипотраживања

(3)     2.     ,  ,   Ако дужник из става овог члананеизвршиплаћање по доспелости Порескауправаврши 
         ,    принудну наплатуиз новчаних средставасарачунадужника пореског обвезника у складусачланом 

95.  . овог закона

Члан 96а 

(1)         ,  ,  Принуднанаплатапорезаи спореднихпореских давањаиз зараде накнадезараде односнопензије 



         92.  2.  . пореског обвезникаизвршавасенаосновурешењаиз члана став овог закона
(2)    1.         ,  ,Решењемиз става овог чланаодређујесезапленанаодређеномделузараде накнадезараде 

 ,           , односнопензије и налажеисплатиоцу ових приходадаприликом свакеисплатетих прихода почев 
         1.  ,      одпрвенареднеисплатеодпријемарешењаиз става овог члана па сведопотпуненаплатепореза 

   ,    ,  ,    и споредних пореских давања вршиобуставуна заради накнадизараде односнопензији и уплату 
       .обустављеногизносанапрописаниуплатни рачун јавних прихода

(3)  ,  ,  ,         Исплатилацзараде накнадезараде односнопензије је дужандапоступапо налогу из решењаиз 
 2.  .става овог члана

(4)  ,  ,  ,      Исплатилацзараде накнадезараде односнопензије је дужандаобавестинадлежнипорески 
          2.  ,     органо променамаодутицајанаизвршењерешењаиз става овог члана најкасније у року одпет 

    .данаоддананастанкапромене
(5)   ,  ,  ,       ,Ако исплатилацзараде накнадезараде односнопензије необуставии неуплатиизнос зараде 

 ,  ,      ,    накнадезараде односнопензије на комесеспроводипринуднанаплата напрописаниуплатни рачун 
 ,     2.  ,       јавних прихода у року из става овог члана Порескауправавршипринудну наплатуиз новчаних 

   ,     95.  . средставасарачунаисплатиоца у складусачланом овог закона
(6)      ,       Ако овимзакономније друкчије прописано напринудну наплатупорезаи спореднихпореских 

  ,  ,    ,    давањаиз зараде накнадезараде односнопензијепореског обвезника сходносепримењују одредбе 
      .законакојим сеуређујеизвршењеи обезбеђење

Принудна наплата из неновчаних потраживања 

Члан 97. 

(1)           Принуднанаплатаиз неновчаних потраживањапореског обвезникакадапотраживањегласина 
        ,      предају ствариили преносправасвојиненапореског обвезника извршавасенаоснову решењаиз 

 92.  2.  . члана став овог закона
(2)    1.        ,  , Решењемиз става овог члананалажеседужнику пореског обвезникада по доспелости преда 

      .дугованупокретну стварили непокретностПореској управи
(3)     2.     ,  ,   Ако дужник из става овог члананеизвршиплаћање по доспелости Порескауправаврши 

       ,    . 99 - 111.принудну наплатуиз неновчаног потраживањадужника пореског обвезника у складусачл  
 . овог закона

(4)       ,        . 99-104 , КадаПорескауправадођеу поседствари њиховапродајавршисеу складусачл односно 
. 105-111.  . чл овог закона

(5)            . 2.Принуднанаплатаиз других неновчанихпотраживањаврши сесходномприменомодредабаст  
 3.  .и овог члана

Принудна наплата из готовог новца и хартија од вредности 

Члан 98. 

(1)              Принуднанаплатапорезаи спореднихпореских давањаиз готовог новцаизвршавасенаоснову 
   92.  2.  ,     . 89.  99.  . 101-103.  .решењаиз члана став овог закона у складусаодредбамачл и и чл овог закона  

(2)              Решењео принудној наплатииз хартијаодвредностиПорескауправадостављабанциили другом 
        ,    .правномлицу код кога сехартијеодвредностичувају као и порескомобвезнику

(3) ,           ,  Банка односнодруго правнолицекод кога сехартијеодвредностичувају достављаПореској 
     ,         управиподаткео хартијамаодвредности укључујући и проценуњиховевредностиу року одпет 

    .данаодданапријемарешења
(4)       ,       3.  ,  У року однареднихосамданабанка односнодруго правнолицеиз става овог члана дужни су 

         .дапродају хартијеодвредностиподнајбољимусловимана тржишту



(5)  ,        ,     Остваренацена одкоје сеодбијапровизијаи трошкови продаје уплаћујесенарачунПореске 
            .управеи најкасније наредног радног данауплаћујенаодговарајућиуплатни рачун јавних прихода

Принудна наплата из покретних ствари 

Попис покретних ствари 

Члан 99. 

(1)   , ,     ,    Покретнестварипописује процењује плении продајепорески извршитељ наосновурешењаиз 
 92.  2.  . члана став овог закона

(2)              Ако су покретнестварипописанеу поступку установљавањазаложеног правау складусаовим 
,        .законом поступак принудненаплатепочињепроценомпописаних покретних ствари

Процена покретних ствари 

Члан 100. 

(1)        .Процену пописаних стваривршипорески извршитељтоком пописа
(2)             Порескауправаможеодредитидруго стручнолицекао проценитељаили прибавитиизвештај о 

      .цени ствариодстручних институција или организација
(3)        .Оизвршеномпопису и проценисастављасезаписник
(4)    3.           36. Записник из става овог чланадостављасепорескомобвезнику наначин из члана овог 

. закона
(5)               Напроцену пописаних стварипорески обвезник можеизјавити приговору року одтри данаод 

  .данадостављањазаписника
(6)          .Поступак принудненаплатепрекидаседодоношењазакључкапо приговору
(7)      6.        .Закључакпо приговору из става овог члананеможесепобијати правнимлеком

Заплена покретних ствари 

Члан 101. 

(1)   ,            Пописанапокретнаствар на којој је уписаназалогау корист Републикеили је покренут поступак 
     ,        установљавањазаложног правау корист Републике неодузимасеодпореског обвезникау моменту 

.пописа
(2)              104. . 4.  7.Пописанапокретнаствародузимасеодпореског обвезникапо истеку рокаиз члана ст и  

 ,     . овог закона о чемусесастављазаписник
(3) ,            Изузетно ако постојеосновисумњедаћепорески обвезник угрозити принудну наплатупореза 

   , ,       ,такошто ћесакрити отуђити уништити или учинити неупотребљивомпописану покретну ствар  
       ,    ,   укључујући и пописану покретну стварна којој је у складусазаконом установљенозаложеноправо 

,      ,       .Републике преили у поступку принудненаплате стварћесеодузетиу моменту пописа
(4)            3.  .Порески извршитељје дужандаобразложипостојањеосновасумњеиз става овог члана
(5)     3.  ,     ,    У случају из става овог члана састављасезаписник о попису процении запленипокретних 

.ствари



Обавештавање потенцијалних власника 

Члан 102. 

(1)           ,  Порески извршитељје дужандао извршеномпопису обавестисвалица изузевчланова 
  ,              домаћинствапореског обвезника закоја је указанодаим припадају пописанестварии даих упути да 

              .у року одосамданаодданапријемаобавештењамогу поднетинадлежномсуду излучну тужбу
(2)    1.     ,           Обавештењеиз става овог чланадајесеусмено ако су талицаприсутнапопису и то сеуноси у 

      ,     ,    записник о попису и проценипокретних ствари који седостављатим лицима аодсутналицасе 
 .обавештавају писмено

(3)      85.  3.  ,       У случају прекидаиз члана став овог закона стварсеможеоставитиначувањепореском 
   . обвезнику или трећемлицу

(4)  ,          3.    Порески обвезник односнотрећелицедужни су даствариз става овог чланасачувају у 
       .непромењеномстањудоокончањаспорапо излучној тужби

(5)               До прекидапринудненаплатенећедоћиако је стварподложнакварењуили акоњеночување 
  .изискује великетрошкове

(6)     5.  ,      , У случају из става овог члана Порескауправастварпродајенепосредномпогодбом без 
.одлагања

(7)             ,  Ако сепо излучној тужби утврдидаподносилацтужбеније власник пописанествари апорески 
  ,         ,   обвезник је отуђи уништи или оштетии тимеугрозинаплатупорескеобавезе Порескауправаје 

               дужнадау року одпет данаодданасазнањазаовакавпоступак пореског обвезникаподнесе 
   ,         кривичну пријаву јавномтужиоцу апринуднанаплатаћесебезодлагањадовршити применом 
         92.  1.  . средставаи у односу напредметеизвршењаиз члана став овог закона

Принудна наплата када је ствар у поседу другог лица 

Члан 103. 

(1)          ,     ,  Ако сеодређенастварпореског обвезниканалазикод другог лица оно је дужно да је на захтев 
 ,           пореског извршитеља предазасврху принудненаплатеили даплатипореску обавезупореском 

.извршитељу
(2)     1.  ,          У случају из става овог члана сматраћеседасу радњедругог лицаизвршенепо налогу 

 .пореског обвезника
(3)         1.       ,Порески извршитељдужан је далицу из става овог чланаиздапотврдуо предаји ствари  

    .односноо уплатидугованог пореза

Продаја покретних ствари 

Члан 104. 

(1)            Продајапокретних стваривршисепутемусменог јавног надметањаили непосредномпогодбом 
    ,     .измеђукупца и Порескеуправе о чемуседоносизакључак

(2)   ,    ,       Усменим јавнимнадметањем у смислуовог закона сматрасеусмено јавнонадметањена коме 
   .учествују најмањедвапонуђача

(3)           ,  Ако на неком усменом јавном надметању не учествују најмањедва понуђача усмено јавно 
                надметањесепоново оглашава у року одосамданаоддана за који је било оглашеноусмено 

        .јавно надметањена коме није било најмањедва понуђача  

(4)             , Ако је покретнастварподложнакварењуили акоњеночувањеизискује великетрошкове Пореска 



     ,  .управату стварпродајенепосредномпогодбом безодлагања
(5)           ,   Продајапутемусменог јавног надметањаодредићесекод стваривећевредности кадасеможе 

                очекиватидаћесепродатипо цени већој одизносакоји би седобиопродајомпутемнепосредне 
.погодбе

(6)              Наусменомјавномнадметањуна комесепродају покретнестваричија је појединачнавредност 
 200.000 ,           10% преко динара могу учествоватисамолицакоја положедепозиту висини од од 

   .            процењеневредностипокретнествари У случају дакупац покретнествариу року одосамданаод 
                 данакадаму је достављензаписник о продаји покретнестваринеуплатиизнос закоји му је покретна 
 ,         ,      стварпродата продајасеу односуна тог купца оглашаваневажећом акупац губи правонаповраћај 

            .положеног депозитаи неможебити понуђачу даљемпоступку продајетествари
(7)               .Продаји заплењенихпокретних ствариприступасепо истеку рокаодосамданаодданапописа
(8)   ,        ,     Порескауправаће у року одпет данаодданазаплене огласитипродају стваринаинтернет 

   .             странии огласној табли Оглашавањепродајестваривршисеи у дневномлисту који сепродајена 
  ,          територији целеРепублике ако је процењенавредностпокретних стварикоје сепродају путем 

     1.000.000 .усменог јавног надметањавећаод динара
(9)  ,              Порески обвезник лицазапосленау Пореској управии сањимаповезаналицанемогу бити купци 

   1.  .стварииз става овог члана
(10)      9.         , Забраназалицаиз става овог чланаодносисеи напрепродају купљених ствари њихово 

  ,       ,       давањеу закуп напоклон или на коришћењетим лицима у периодуод годину данапо извршеној 
.продаји

(11)     ,         ,Напрвомусменомјавномнадметању као и у року одређеномзапродају непосредномпогодбом  
          60%  .покретнастварсенеможепродатипо ценинижој од процењеневредности

(12)           ,    Ако сепокретнастварнепроданапрвомусменомјавномнадметању закључком сеодређујеи 
 ,           .заказуједруго у року одосамданаодданаодржавањапрвог јавног надметања

(13)                30%Надругомусменомјавномнадметањупокретнастварсенеможепродатипо цени нижој од  
  .утврђенепроцењеневредности

(14)            , Ако покретна ствар не будепродатани на другом усменом јавном надметању јавна 
       12.  ,      надметањасепонављају на начин из става овог члана санајнижом ценом од једнетрећине 
 ,    ,        процењеневредности сведопродаје ствари односноистека рока одтри месецаоддана 
        .доношењазакључка о одређивању продаје путем усменог јавног надметања  

(15)            11.  Покретне ствари које нису продатенепосредномпогодбому року из става овог члана 
            . продају сепо правилима која важе задруго и нареднаусмена јавна надметања Покретне 

               60% ствари семогу продати на првом усменом јавном надметању заизнос који је мањи од од 
  ,      30%   , утврђенепочетневредности односнопо цени нижој од утврђенепочетневредности на 

   ,        .другом усменом јавном надметању ако сеса тим писмено сагласи порески обвезник  

(16)     ,    ,     Кадасу заплењенестварипродате Порескауправаћекупцу послеизвршенеуплатеизносаза 
     ,           који му је покретнастварпродата издатидокументо продаји имовинекојим секупцу потврђуједаје 

               нањегапренетоправосвојинеи даје правниосновстицањаправасвојинекуповинаствариу 
   .поступку принудненаплатепореза

(17)            Поступак продајезаплењенихстварипрекидасекадапостигнутаценадостигневисину дугованог 
    ,       .порезаи спореднихпореских давања апреосталестваривраћају сепорескомобвезнику

(18)           ,   Ако продајазаплењенихствариније успеланапрвомусменомјавномнадметању као и на 
  ,     нареднимјавнимнадметањима односнопутемнепосреднепогодбе ,       у року одтри месецаоддана 

        , доношењазакључка о одређивању продаје путем усменог јавног надметања односно 
 ,непосреднепогодбе          ,  стварисепреносеу својину РепубликерешењемПорескеуправе односноу 

         , својину јединицелокалнесамоуправерешењемнадлежног органајединицелокалнесамоуправе по 
        . цени која ћесеутврдити накнадномпроценомњиховевредности

(19)            ,    30Органнадлежанзаевиденцију покретних ствариу државној својини дужан је да у року од  



       18.  ,     данаодданаправоснажностирешењаиз става овог члана покретнестварипренетеу својину 
   .Републикепреузмеу државину

(20)             Заматеријалнеи правненедостаткепокретнестварикоји настанунапокретној стваринакон 
    18.        доставерешењаиз става овог чланаи извршенезаписничкепримопредајестваринадлежном 

       ,        ,органу заевиденцију покретних ствариу државној својини као и заштету која настанеуследистих  
         .одговаранадлежниорган заевиденцију покретних ствариу државној својини

(21)           19.  .Владаближеуређујеначин и поступак састваримаиз става овог члана
(22)             Покретнестварина усменомјавномнадметањуили непосредномпогодбомкупују сеу виђеном 

.стању
(23)        .Оизвршеној продаји покретних стварисастављасезаписник

Принудна наплата из непокретности 

Попис непокретности 

Члан 105. 

  ,          Непокретностсепописује одређујењенапочетнавредности продајеодстранепореског извршитеља 
   ,         92.  2.  .у поступку принудненаплате наосновурешењао принудној наплатииз члана став овог закона  

Заплена непокретности која није уписана у одговарајући регистар 

Члан 106. 

(1)            Запленунепокретности која није уписанау одговарајућирегистарвршипорески извршитељу 
 .моменту пописа

(2)   ,        Преприступањазаплени порески извршитељћепоказатидокуменаткојим потврђујесвоја 
             .овлашћењаи решењео принудној наплатии позватипореског обвезникадаплатидугованиизнос

(3)     1.         .Запленанепокретностииз става овог чланаспроводисеу присуству двапунолетнасведока
(4)            ,   Порески извршитељовлашћенје даудаљилицекоје ометаспровођењепринудненаплате као и да 

               затражипомоћполицијеако сеометањенаставиили ако лицекоје поседујенепокретностодбиједа је 
     .учини доступномрадиспровођењапринудненаплате

(5)     4.  ,           У случају из става овог члана полиција је дужнадапружи затраженупомоћу најкраћемроку од 
 .пријемапозива

(6)       1.     .Оизвршеној запленинепокретностииз става овог чланасастављасезаписник

Утврђивање почетне вредности непокретности 

Члан 107. 

(1)           ,    У року одтри данаодконачности решењао принудној наплати Порескауправаутврђујепочетну 
 .вредностнепокретности

(2)       .Начин утврђивањапочетневредностинепокретностиуређујеминистар
(3)      1.     .Почетнавредностнепокретностииз става овог чланаутврђујесерешењем
(4)            Приликом утврђивањапочетневредностинепокретностиводисерачунаи о томеколико 

              .непокретностмањевредизбог тогашто нањој остају одређенаправаи теретипослепродаје
(5)           Противрешењао утврђивањупочетневредностинепокретностипорески обвезник можеизјавити 

        .приговору року одтри данаодданапријема



(6)       .Противрешењапо приговоружалбаније допуштена

Опште о продаји непокретности 

Члан 108. 

(1)               Продаји непокретностиприступасепо истеку рокаодосамданаодданаконачностирешењаиз 
 107.  3,         107.  5. члана став односнодостављањарешењадонетог по приговору из члана став овог 
,         ,      . закона адопродајеможедоћии у краћемроку ако порески обвезник на то пристане

(2)  ,        1.  ,   Порескауправа наредног данапо истеку рокаиз става овог члана доносизакључак о 
      .одређивањупродајенепокретностипутемусменог јавног надметања

(3)            Огласо продаји непокретностиобјављујесенаогласној таблиорганизационејединицеПореске 
          ,  ,управеначијој територији сеналазинепокретности истовременоседоставља радиоглашавања 

      ,    , дневномлисту који покривацелу територију Републике као и порескомобвезнику заложним 
           .повериоцимаи лицимакоја имају законско правопречекуповинена тој непокретности

(4)       :Огласо одређивањупродајенепокретностисадржинарочито
1)        ;опис и адресузаплењененепокретностикоја сепродаје

2)    ;утврђенупочетну вредностнепокретности

3)       ;назначењеслужбеностии теретакоје преузимакупац

4) , ,    ;начин место датуми сатпродаје

5)           ;износдепозитакоји полажу лицакоја учествују наусменомјавномнадметању

6)                .рок у којем је купац непокретностидужандауплатиизнос закоји му је непокретностпродата
(5)             .Нанепокретностипродатој јавнимнадметањемили надруги начин непостоји праворекламације

Продаја непокретности путем усменог јавног надметања 

Члан 109. 

(1)            Продајанепокретностивршисеу седишту организационејединицеПорескеуправекоја ту 
 .продају спроводи

(2)            .Наусменомјавномнадметањумогу учествоватисамолицакоја су положиладепозит
(3)    2.            5% Депозит из става овог чланаполажесенарачунПорескеуправеу висини од утврђене 

  .почетневредностинепокретности
(4)             .Понуђачимачија понуданије прихваћенадепозитсевраћаодмахпо закључењујавног надметања
(5)            Заинтересованипонуђачиимају праводанајкасније доданаодржавањајавнепродајеразгледају 

     .непокретност која је предметјавнепродаје
(6)               75%Напрвомусменомјавномнадметањунепокретностсенеможепродатипо ценинижој од  

  .утврђенепочетневредности
(7)          ,    Ако сенепокретностнепроданапрвомусменомјавномнадметању закључком сеодређујеи 

            .заказуједруго у року одосамданаодданаодржавањапрвог јавног надметања
(8)               50%Надругомусменомјавномнадметањунепокретностсенеможепродатипо цени нижој од  

  .утврђенепочетневредности
(9)           ,   Ако непокретностнебудепродатани надругомусменомјавномнадметању јавнанадметањасе 

     7.  ,        понављајунаначин из става овог члана санајнижомценомод једнетрећинеутврђенепочетне 
,    ,      110.  1.  . вредности сведопродајенепокретности односноистекарокаиз члана став овог закона

(10)              75% Непокретностсеможепродатинапрвомусменомјавномнадметањузаизносмањиод од 



  ,      50%    , утврђенепочетневредности односнопо ценинижој од одутврђенепочетневредности на 
   ,        .другом усменомјавномнадметању ако сесатим писменосагласипорески обвезник

(11)        .О току усменог јавног надметањасастављасезаписник
(12)        ,   По окончањупродајенепокретностипутемусменог јавног надметања Порескауправадоноси 

   .решењео продаји непокретности
(13)             Лицекоје имазаконско правопречекуповиненепокретности која је предметпринудненаплате 

         ,  порезаимапрвенствонаднајповољнијимпонуђачемнаусменомјавномнадметању ако по 
           закључењуусменог јавног надметањаизјавина записник о продаји непокретностиданепокретност 

   .купује подистим условима

Продаја непокретности непосредном погодбом 

Члан 110. 

(1)               Ако непокретностнебудепродатапо правилимао усменомјавномнадметањуу року одтри 
           ,месецаодданадоношењазакључкао одређивањујавнепродајеусменим јавнимнадметањем 

            ,  директорПорескеуправеили лицеу Пореској управикоје он зато овласти закључкомодређује 
   .продају непокретностинепосредномпогодбом

(2)     1.  ,           У случају из става овог члана непокретностсенеможепродатипо ценинижој од једнетрећине 
  .утврђенепочетневредности

(3)       .О току непосреднепогодбесастављасезаписник
(4)      ,     По окончањупродајенепокретностинепосредномпогодбом Порескауправадоносирешењео 

 .продаји непокретности
(5)                Ако сенепокретностнеможепродатини путемнепосреднепогодбеу року одшестмесециод 

     108.  2.  ,      данадоношењазакључкаиз члана став овог закона Порескауправаћедонетирешењекојим 
    ,       непокретностпреносиу својину Републике односнонадлежниорган јединицелокалнесамоуправеће 

         ,  донетирешењекојим непокретностпреносиу својину јединицелокалнесамоуправе у вредности 
    . једнетрећинеутврђенепочетневредности

(6)    5.           Решењеиз става овог чланадостављасепорескомобвезнику и органу надлежномзарегистар 
.непокретности

(7)          Порескауправанамирујеприоритетнохипотекарнопотраживањедо једнетрећинеутврђене 
  .почетневредностинепокретности

(8)     ,      По намирењупотраживањаприоритетних поверилаца Порескауправадостављадоказо намирењу 
    ,      .органу надлежномзавођењерегистра саналогомдасехипотекабрише

(9)    ,         , Купци немогу бити по основу јавног надметањаили по основунепосреднепогодбе порески 
      ,      .обвезник и лицазапосленау Пореској управи као ни сањимаповезаналица

(10)      9.         , Забраназалицаиз става овог чланаодносисеи напрепродају купљененепокретности њено 
  ,       ,       давањеу закуп напоклон или на коришћењетим лицима у периодуод годину данапо извршеној 
.продаји

(11)           ,    30 Органнадлежанзаевиденцију непокретностиу државној својини дужан је да у року од дана 
      5.  ,     одданаправоснажностирешењаиз става овог члана непокретностипренетеу својину Републике 

  .преузмеу државину
(12)            Заматеријалнеи правненедостаткенепокретности који настанунанепокретностинакон доставе 

   6.         решењаиз става овог чланаи извршенезаписничкепримопредајенепокретностиослобођенеод 
          ,     лицаи стваринадлежноморгану заевиденцију непокретностиу државној својини као и заштету која 

  ,         .настанеуследистих одговаранадлежниорганзаевиденцију непокретностиу државној својини
(13)           11.  .Владаближеуређујеначин и поступак санепокретностимаиз става овог члана



Поступак са оствареним приходом од продаје непокретности 

Члан 111. 

(1)                 Купац непокретностидужан је дауплатиизнос закоји му је непокретностпродатау року одосам 
      ,       , данаодданазакључењаусменог јавног надметања по умањењутог износазаположенидепозит који 

   .постаједеоплаћенецене
(2)                , У случају дакупац у остављеномроку не уплатиизносзакоји му је непокретностпродата продаја 

   ,            серешењемоглашаваневажећом акупац губи правонаповраћајположеног депозитаи неможебити 
     ,         понуђачу поступку продајетенепокретности у периодуодшестмесециодистекапоследњегдана 

   1.  .рокаиз става овог члана
(3)     2.  ,      , У случају из става овог члана Порескауправапозивадругог најповољнијег понуђача ако 

        ,        понуђенаценаније нижаодценепрописанеовимзаконом дасеизјаснидали купује непокретностза 
 .          понуђениизнос Ако други најповољнији понуђачписменопристанедакупи непокретностза 
 ,        .понуђенуцену доносисерешењео продаји непокретности том понуђачу

(4)     3.     ,       Ако купац из става овог члананеуплатиизнос закоји му је непокретностпродатау 
 ,     ,      остављеномроку продајасерешењемоглашаваневажећом акупац губи правонаповраћај 

               положеног депозитаакому није враћени неможебити понуђачу поступку продајетенепокретности 
                 у периодуодшестмесециодистекапоследњегданарока зауплату износазакоји му је непокретност 

.продата
(5)     4.          У случају из става овог чланаПорескауправанастављапоступак продајенепокретностиу року 

          ,     одосамданаодданадоношењарешењао оглашавањупродајеневажећом наначин и подусловима 
         .који су важили заусмено јавнонадметањекоје сепонавља

(6)          У случају постојањаприоритетног хипотекарног потраживањадругог повериоцанапродатој 
,      1.       непокретности из износаодређеногу ставу овог чланапрвосенамирујепотраживањетог 

     110.  7.  . повериоцау складусачланом став овог закона
(7)            ,По извршеној уплатиизносазакоји је непокретностпродатаусменим јавнимнадметањем 

           109.  12.односнонепосредномпогодбоми коначностирешењао продаји непокретностииз члана став  
  110.  4.  ,        . и члана став овог закона Порескауправадоносирешењео предаји непокретности купцу

(8)        109.  12.   110.  4.  Решењео продаји непокретности купцу из члана став и члана став овог закона 
           . достављасеи порескомобвезнику и органу надлежномзавођењерегистранепокретности

(9)           6.  ,По коначностирешењао намирењуприоритетног хипотекарног повериоцаиз става овог члана  
    ,      ,    Порескауправадостављато решење уз доказда је извршенауплата органу надлежномзавођење 
 ,     .регистранепокретности радибрисањахипотекенанепокретности

(10)      ,            Назаштиту купца и његових права као и на свеосталошто није посебноуређеноовимзаконому 
   ,          везисапродајомнепокретности сходносепримењују одредбезаконакојим сеуређују извршењеи 

.обезбеђење

Проглашење несолвентности 

Члан 112. 

(1)               Кадасеу поступку принудненаплатеутврдидапорески обвезник немаимовину из које се 
     ,        порески дуг принудномнаплатомможенамирити односнодаму је имовинакоја сепредаје 

      ,      Републиципо вредностимањаодпореског дуга Порескауправаћерешењемконстатоватињегову 
     ,   ,    ,привременунесолвентности покренути стечајни поступак у својству повериоца у складусазаконом  

     .ако је порески обвезник правнолице
(2)      ,       Ако порески обвезник поновопостанесолвентан Порескауправастављаванснагерешењео 

      .проглашеној несолвентностии настављапоступак принудненаплате



Глава шеста 

ПОСТУПАК УТВРЂИВАЊА И НАПЛАТЕ ПОРЕЗА ПО ОСНОВУ 
СЕКУНДАРНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 

Утврђивање и наплата пореза по основу секундарне пореске обавезе 

Члан 113. 

(1)         31.     Порезпо основу секундарнепорескеобавезеиз члана овог законаутврђујеПорескауправа 
. решењем

(2)    1.               23.Решењеиз става овог члананедоносисеако је порескаобавезапресталананачин из члана  
 . овог закона

(3)     ,    1.      Ако закономније друкчије прописано решењеиз става овог чланадоносисесамоако 
         .предузетиммерамапринудненаплатепремапорескомобвезнику порезније наплаћен

(4)    3.          31.  2. . 2) -4) Ограничењеиз става овог члананепримењујесеу случају из члана став тач овог 
. закона

(5)             Наплатапорезапо основу секундарнепорескеобавезевршисесходномприменомодредабаовог 
     .законакојим сеуређујенаплатапореза

Глава седма 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ПРЕСТАНКА ПОРЕСКОГ ДУГА 

Застарелост права на утврђивање и наплату пореза и споредних 
пореских давања 

Члан 114. 

(1)              ПравоПорескеуправена утврђивањеи наплатупорезаи спореднихпореских давањазастареваза 
         .пет годинаодданакадаје застарелостпочеладатече

(2)              Застарелостправанаутврђивањепорезаи спореднихпореских давањапочињедатечеодпрвог 
          ,    .дананареднегодинеод годинеу којој је требалоутврдити порез односноспореднопорескодавање

(3)               Застарелостправананаплатупорезаи спореднихпореских давањапочињедатечеодпрвог дана 
            .нареднегодинеод годинеу којој је обавезапореског дужника доспелазаплаћање

Застарелост права на повраћај и рефакцију односно рефундацију, 
пореза и споредних пореских давања 

Члан 114а 

(1)     ,  ,   ,   Правопореског обвезниканаповраћај порески кредит рефакцију и рефундацију као и намирење 
           доспелихобавезапутемпрекњижавањапорезаи повраћај спореднихпореских давањазастареваза 

         .пет годинаодданакадаје застарелостпочеладатече
(2)    ,  ,   ,   Застарелостправанаповраћај порески кредит рефакцију и рефундацију као и намирење 

            доспелихобавезапутемпрекњижавањапорезаи повраћај спореднихпореских давањапочињедатече 
               , одпрвог дананареднегодинеод годинеу којој је порески обвезник стекаоправонаповраћај порески 

,   ,         кредит рефакцију и рефундацију као и намирењедоспелихобавезапутемпрекњижавањапорезаи 
   .повраћај спореднихпореских давања



Застарелост покретања и вођења прекршајног поступка 

Члан 114б 

(1)               Прекршајни поступак закоји у складусазакономзахтевзапокретањеподносиПорескауправане 
              .можесепокренути ни водити ако протекнепет годинаодданакадаје прекршај учињен

(2)            1. Напитањазастарелостипокретањаи вођењапрвостепеног прекршајног поступка из става овог 
,  ,          члана прекидзастарелости застарелостизвршењаказнеи другапитањакоја нису уређенаовим 

        .закономпримењују сеодредбезаконакојим сеуређују прекршаји

Члан 114в 

 ( .   . 53/10) Брисан Сл гласник РСбр

Члан 114г 

 ( .   . 53/10) Брисан Сл гласник РСбр

Прекид рока застарелости 

Члан 114д 

(1)            ЗастарелостсепрекидасвакомрадњомПорескеуправепредузетомпротивпореског дужника у 
        ,   циљуутврђивањаи наплатепорезаи споредних пореских давања односнорадњомпореског 

       ,  ,  обвезникапредузетому циљуостваривањаправанаповраћај порески кредит рефакцију и 
,           рефундацију као и намирењедоспелихобавезапутемпрекњижавањаи повраћај спореднихпореских 

.давања
(2)      ,          Послепрекидазастарелостпочињетећиизнова авремекоје је протеклопрепрекиданерачунасе 
   .у рок зазастарелост

Урачунавање времена претходника 

Члан 114ђ 

               У времезастарелостирачунасеи времекоје је протеклоу корист претходникапореског обвезникаи 
  .другог пореског дужника

Остале одредбе о застарелости 

Члан 114е 

         ,    Одредбеовог закона којима сеуређује застарелост права на утврђивање наплату и повраћај не 
       .примењују сена доприносезаобавезносоцијално осигурање  

Апсолутна застарелост 

Члан 114ж 

(1)   , , ,  , , ,   Правонаутврђивање наплату повраћај порески кредит рефакцију рефундацију као и намирење 
    ,         доспелихобавезапутемпрекњижавањапореза увек застаревау року оддесетгодинаодистека 



        ,      .годинеу којој је порезтребалоутврдити или наплатити односноу којој је извршенапреплата
(2)  ,      1.  ,   ,   Порескауправа по истеку рокаиз става овог члана по службеној дужности доносирешењео 

  ,      ,  , ,престанку порескеобавезе односноо престанку праванаповраћај порески кредит рефакцију  
,         ,  .рефундацију као и нанамирењедоспелихобавезапутемпрекњижавањапореза због застарелости

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

Члан 114з 

(1)             ЗастарелостправаПорескеуправенаутврђивањеи наплатупорезаи споредних пореских давања 
 :не тече

1)          ;завремеодпокретањауправног спорадоправоснажностисудскеодлуке

2)              ,    за времекада је другим законом прописано да се порески поступак не може отпочети односно да се започети 
  .порески поступак прекида

(2)       1.       Времетрајањазастојазастарелостииз става овог члананерачунасеу апсолутни  рок за 
. застарелост

Отпис пореза и споредних пореских давања 

Члан 115. 

(1)  ,   ,         Владаможе напредлогминистра донетиодлуку о делимичномили потпуномотпису порезаи 
  ,      ,  споредних пореских давања осимдоприносазаобавезносоцијалноосигурање пореског обвезника 

     ,      .који сепродајеу поступку приватизације односнокоји је у поступку реструктуирања
(2)  ,   ,       Владаможе напредлогминистра уз претходну сагласност јединицелокалнесамоуправекојој 

         ,     припадају изворни јавни приходина које сепримењујеовај закон донетиодлуку о делимичномили 
    ,        ,потпуномотпису тих јавних прихода порескомобвезнику који сепродајеу поступку приватизације  

     .односнокоји је у поступку реструктурирања
(3)  ,   ,         Владаможе напредлогминистра донетиодлуку о делимичномили потпуномотпису порезаи 

  ,  ,     ,   споредних пореских давања укључујући таксе накнадеи друге јавнеприходе осимдоприносаза 
  ,        , обавезносоцијалноосигурање пореског обвезникакод којег је промењенавласничкаструктура по 

      .основупреузетих уговорних обавезаодстранеРепублике
(4)               Порескауправарешењемћеотписатидуг по основупорезаи спореднихпореских давањакадасе 

    22. . 2.  4.   23.  2.  ,     стекну условииз члана ст и и члана став овог закона као и у другим случајевима 
 . прописанимзаконом

Члан 115а 

 ( .   . 53/10) Брисан Сл гласник РСбр



Део трећи 

ПОРЕСКА КОНТРОЛА 
Глава прва 

ОПШТЕ О ПОРЕСКОЈ КОНТРОЛИ 

Појам пореске контроле 

Члан 116. 

(1)           Порескаконтролаје поступак провереи утврђивањазаконитостии правилностииспуњавања 
 ,    ,     .порескеобавезе који вршиПорескауправа у складусаовимзаконом

(2)             Ако сеу пореској контролиутврденеправилностиили пропусти у извршавањуобавезаиз 
 ,       .порескоправног односа порескомобвезнику сеналажедаих отклони

Облици пореске контроле 

Члан 117. 

     ,    , :У поступку порескеконтролеПорескауправа у складусазаконом обавља
1)  ;канцеларијску контролу

2)  ;теренску контролу

3)       .радњеу циљуоткривањапореских кривичних дела

План пореске контроле 

Члан 118. 

(1)        ,   ,  Порескаконтролаврши сенаоснову годишњегплана односнованредног плана који доноси 
  ,            директорПорескеуправе акоји је заснованнаоценипореског значајаи пореског ризикапореског 
.обвезника

(2)      1.  ,         При утврђивањупланаиз става овог члана обавезносеимау виду и проценаутицајапореске 
       .контроленаефикасностнаплатепорезау одређенимделатностима

(3)                У случајевимакад је дошлодопоремећајау прометуна тржишту или постоји индиција даје 
   ,         повећанобимнелегалнетрговине порескаконтролаврши сенаоснову ванредног планаконтроле 

  .који доносиминистар

Глава друга 

КАНЦЕЛАРИЈСКА КОНТРОЛА 

Појам канцеларијске контроле 

Члан 119. 

(1)          ,Канцеларијска контролапредстављаскуп радњикојимаПорескауправапровераватачност  
    ,       потпуност и усклађеностсазаконом односнодругим прописомподатакаисказаних у пореској 



,    ,      (  пријави као и порескомбилансу рачуноводственимизвештајимаи другим евиденцијама у даљем 
:  )  ,      тексту други извештаји пореског обвезника упоређивањемсаподацимаиз пореског рачуноводства 

     ,     .и других службених евиденцијакоје води односнокојимарасполажеПорескауправа
(2)   ,    ,  ,  Канцеларијску контролу врши у просторијамаПорескеуправе порески инспектор осимрадњи 

        ,    контролепријемаи обрадепорескепријавеи других извештаја које вршеслужбенициПореске 
    .управеодређенизатепослове

(3)          121.  1. Поступак канцеларијске контролепочињеданомдостављањапозиваиз члана став овог 
. закона

Обрада пореске пријаве и других извештаја пореског обвезника 

Члан 120. 

(1)      ,    ,   У поступку контролепријемаи обраде проверавасематематичкатачност формалнаисправности 
     ,   ,    , потпуност порескепријавеи других извештаја које порески обвезник у складусазаконом доставља 

 .Пореској управи
(2)               ,Ако сеу поступку обрадепорескепријавеи других извештајаутврдидасу формалнонеисправни  

 , ,     ,   погрешнопопуњени непотпуни односнодапостоји математичкагрешка порески инспекторће 
    ,     ,  ,  закључкомналожити порескомобвезнику да у року одтри дана отклони грешке односнодопуни 

   .пријаву или другеизвештаје
(3)          2.  ,    Ако порески обвезник непоступи по закључку из става овог члана сматраћеседапореска 

,       .пријава односнодруги извештај нису поднетиПореској управи

Учешће пореског обвезника у поступку канцеларијске контроле 

Члан 121. 

(1)     ,    ,    Порески обвезник дужан је да напозивПорескеуправе непосредноили преко пореског 
,            пуномоћника учествујеу даљемпоступку канцеларијскеконтролеи дапружи траженаобјашњењаи 

      .документацију у року који одредиПорескауправа
(2)     1.       .Неодазивањепозиву из става овог члананеодлажепоступак канцеларијске контроле

Промена пореске обавезе по налазу канцеларијске контроле 

Члан 122. 

(1)             Ако сеу поступку канцеларијске контролеутврдипостојањенеправилностиу погледуподатакаод 
     ,        значајазаутврђивањевисинепорескеобавезе порески инспектор је дужандасачини записник о 

.контроли
(2)                Порески обвезник имаправодау року одпет данаодданапријемазаписникао канцеларијској 

     .контролиподнесепримедбенатај записник
(3)         2.         Порески инспектор је дужандапримедбеиз става овог чланаразмотриу року одпет данаод 

         .данапријемаи сачинидопуну записникау складусазаконом
(4)     . 1.  3.  ,       Наоснову записникаиз ст и овог члана Порескауправадоносирешењео утврђивањупореза 

  54.  2.  2)  (1)  ,    60    из члана став тачка подтачка овог закона у року од данаодданадостављања 
,   . записника односнодопунског записника

(5)     4.           У решењуиз става овог чланаПорескауправаналажепорескомобвезнику и даподнесепореску 
             пријаву у којој отклањаутврђененеправилностиако је порескапријаваосновзаевидентирањеизноса 

    62.  2.  1)  . утврђеног порезаиз члана став тачка овог закона [!] 



(6)              5.  ,Ако порески обвезник неподнесепореску пријаву по налогу из решењаиз става овог члана  
       . Порескауправаподносипореску пријаву уместопореског обвезника [!] 

Глава трећа 

ТЕРЕНСКА КОНТРОЛА 

Појам теренске контроле 

Члан 123. 

(1)             Теренскаконтролапредстављаскуп радњикојимаПорескауправапроверавазаконитост у радуи 
       .правилностиспуњавањапореских обавезаодстранепореских обвезника

(2)          .Теренску контролу обављапорески инспекторнаосновуналогазаконтролу
(3)              Порески инспектору току теренскеконтролекористи и податкеприкупљененаначин из члана 
120.  1.  . став овог закона

Отпочињање теренске контроле 

Члан 124. 

(1)         ,     36.Налог затеренску контролуПорескауправадостављапорескомобвезнику наначин из члана  
 ,    . овог закона непосреднопрепочетка контроле

(2)     118.  3.  ,     , У случају из члана став овог закона као и контролемењачког пословања контроле 
          , приређивањаигарана срећуи контролеевидентирањапрометапрекофискалних каса поступак 

          . теренскеконтролеотпочињебездостављањаналогазатеренску контролу порескомобвезнику
(3)          .Порески инспектор је дужандапокажеслужбену легитимацију порескомобвезнику
(4)            Порескауправаможедаодложи почетак спровођењатеренскеконтролеако порески обвезник 

         1.  ,   поднесеусмениприговородмахпо пријему налогаиз става овог члана наводећиразлогеза 
 ,        24         одлагањеконтроле с тимшто је у року од часаодпријеманалогадужандадоставиприговору 
   .писменомоблику Пореској управи

(5)               ,Ако порески инспектороценидаје усмениприговоризјављендаби сеометалатеренскаконтрола  
              .отпочећепоступак контролеи навестиу записнику разлогенаоснову којих је донеотакву одлуку

(6)     4.  ,        По приговоруиз става овог члана Порескауправадоносизакључак против којег није допуштен 
 .правнилек

Место теренске контроле 

Члан 125. 

(1)             , Теренскаконтролаврши сеу пословнимпросторијамапореског обвезникаили надругомместу у 
   .зависностиодпредметаконтроле

(2)     ,         ,Порески обвезник дужан је да ако сетеренскаконтролавршиу његовимпословнимпросторијама  
      .обезбедиодговарајућеместозарадпореског инспектора

(3)         ,   Ако непостоји одговарајућипросторзавршењетеренскеконтроле уз пристанакпореског 
,        ,    обвезника контроласеможеобавитиу његовимстамбенимпросторијама односнонадругомместу 

   ,     1.  .које одредиПорескауправа у складусаставом овог члана
(4)           , Ако сетеренскаконтроланеобављау пословнимпросторијамапореског обвезника порески 

          ,      инспектор је дужандапрегледапросторијеи о томесачинибелешку која сеуноси у записник из 



 128.  . члана овог закона
(5)    1.  ,            Изузетноодстава овог члана по одобрењусудапорески инспекторимаправодауђеи у стан 

 ,   .пореског обвезника радивршењаконтроле
(6)     ,      Порескомобвезнику илињеговомпуномоћнику односнозаступнику морасепружити могућност 

   , ,     5.  .даприсуствују прегледуземљишта просторија односностанаиз става овог члана
(7)     6.         ,Ако лицаиз става овог чланане користемогућностдаприсуствују прегледуземљишта  

,  ,            просторија односностана апорески инспектороценидасенатај начин онемогућаваили одлаже 
  ,     5.      , спровођењепорескеконтроле обавићеконтролу из става овог чланаи безњиховог присуства уз 

   .присустводвапунолетнасведока
(8)    7.       .Чињеницеиз става овог чланапорески инспекторуноси у записник

Време теренске контроле 

Члан 126. 

(1)          ,     Теренскаконтролаобављасеу току радног временапореског обвезника аизузетнои по истеку 
 ,            .радног времена ако то налажесврхаконтролеили ако порески обвезник на то пристане

(2)          Порески инспекторможепривременозапечатитипословниили складишнипросторпореског 
      .обвезникапо истеку радног временапореског обвезника

(3)    2.           Мераиз става овог чланаостајенајдужедопочеткарадног временапореског обвезникапрвог 
  .наредног радног дана

(4)     2.     ,      .Омерииз става овог чланадоносисезакључак против којег правнилек није допуштен

Обавеза учествовања пореског обвезника у поступку теренске контроле 

Члан 127. 

(1)              Порески обвезник је дужандаучествује у утврђивањучињеничног стањаи дајеобавештењаи 
    .изјавена захтевпореског инспектора

(2)            ,Порески обвезник је дужандапорескоминспектору омогући увиду стањесировина  
 , ,     (   : ) репродукционог материјала полупроизвода готових производаи робе у даљемтексту роба и 

,        ,      .опреме као и даомогући увид у пословнекњиге евиденцијеи другу документацију или исправе
(3)        ,     Ако није у могућностидаприсуствује теренској контроли порески обвезник ћеодредитилице 

,   ,    . 1.  2.  .које у његовоиме извршаваобавезеиз ст и овог члана
(4)    . 1-3.        Неизвршавањеобавезаиз ст овог чланапореског обвезниканеодлажевршењетеренске 

.контроле
(5)     ,        Порески инспекторможезахтеватиподатке односноувиду документацију и одзапослених код 

    .пореског обвезникаили других лица
(6)      5.    .Порески инспектор захтевиз става овог чланасаопштаваусмено
(7)    5.        ,   Лицаиз става овог чланадужнасу даподаткекојимарасполажу односнодокументацију учине 

  .доступним порескоминспектору

Записник 

Члан 128. 

(1)       .Порески инспекторсастављазаписник о теренској контроли
(2)          .Свакастраницазаписникаморабити означенареднимбројеми потписана



(3)       ,       Записник о теренској контролидостављапорескомобвезнику у року одпет данаоддана 
 .завршеткаконтроле

(4)    3.  ,      Изузетно одстава овог члана записник о теренској контроли евидентирањапромета 
              118.  3. преко фискалне касе и других контрола које севрше у складу саодредбомчлана став и 
 124.  2.  ,       . члана став овог закона достављасебезодлагањапо окончању контроле

(5)               Назаписник о теренској контролипорески обвезник имаправодаподнесепримедбеу року од 
     ,        133.  2. осамданаодданапријемазаписника осимнадонетоусменорешењеиз члана став овог 

. закона
(6)        4.       На записник о теренској контроли из става овог члана порески обвезник има право да 

          .поднесепримедбеу року оддваданаодданапријема записника  

(7)           Ако су примедбеподнетена страномјезику у року из . 5.  6.ст и   ,    овог члана сматраћеседасу 
               благовременоподнетеако сеу року однареднадваданадоставипреводпримедбинасрпски језик 

    . оверенодстранеовлашћеноглица
(8)         ,     Ако су у примедбамаизнетинови доказии чињенице због којих би требалопроменити 

         ,    чињеничностањеутврђеноу записнику или изменитиранијеправнеоцене порески инспекторћео 
           . таквимдоказимаи чињеницамаили о новимправнимоценамасаставитидопунски записник

(9)     Надопунски записник из  8.става        . овог члананеможесеизјавити приговор

Пореско решење које се доноси у теренској контроли 

Члан 129. 

(1)            ,  Ако сеу поступку теренскеконтролеутврдидапорески обвезник није применио или није 
           правилнопримениопрописеприликом утврђивањапорезанаоснову записникао извршеној теренској 
,   ,      54.  2.  2)  (1)контроли односнодопунског записника доносисерешењеиз члана став тачка подтачка  

 . овог закона
(2)       1.      60    Порескауправадоносирешењеиз става овог чланау року од данаодданадостављања 

,      .записника односнодопунског записникао теренској контроли
(3)     1.           У решењуиз става овог чланаПорескауправаналажепорескомобвезнику и даподнесепореску 

             пријаву у којој отклањаутврђененеправилностиако је порескапријаваосновзаевидентирањеизноса 
    62.  2.  1)  . утврђеног порезаиз члана став тачка овог закона [!] 

(4)              3.  ,Ако порески обвезник неподнесепореску пријаву по налогу из решењаиз става овог члана  
       . Порескауправаподносипореску пријаву уместопореског обвезника [!] 

Утврђивање пореске обавезе лицу које обавља нерегистровану, односно 
непријављену делатност 

Члан 129а 

(1)    118 ,  123.  2,  124. . 1, 2, 4.  6.   126.  ,Изузетноодчлана члана став члана ст и и члана овог закона  
      ,     теренскаконтролакод лицакоје обављанерегистровану односнонепријављенуделатноствршисе 

      . безпланаконтролеи налогазаконтролу
(2)           , Ако сеу поступку теренскеконтролеутврдидалицеобављанерегистровану односно 

 ,       ,   непријављенуделатност порескаобавезатомлицу утврђује серешењем применомметодепроцене 
  .порескеосновицепарификацијом

(3)           2.  Порескаобавезапо основуприходаостваренихобављањемделатностииз става овог члана 
                утврђује сеприменомпорескестопепо којој сеутврђујеи плаћапорезнадоходак грађананадруге 
,    .приходе безпризнавањанормираних трошкова



(4)       2.       Решењео утврђивању порезаиз става овог члана достављаселицу које обавља 
,   ,       15   нерегистровану односнонепријављену делатност са налогом дау року од данаоддана 

          достављањарешењаплати утврђену пореску обавезуна прописанеуплатне рачуне јавних 
,      30 ,     , прихода а у додатном року од дана код надлежних органа изврши регистрацију односно 
        .пријаву те делатности и отклони друге утврђенеповредезакона  

Члан 129б 

(1)         ,    , Ако сеу поступку теренскеконтролеутврдидалице које је обављајућинерегистровану односно 
 ,    ,     непријављенуделатност стављалоробу у промет порески инспекторможерешењемпривремено 

      .одузетиробу коју је затекаоу контроли
(2)          Порески инспекторможерешењемпривременоодузетиопремукојом обвезник обавља 

,   ,      .нерегистровану односнонепријављенуделатност акоју затекнеу поступку контроле
(3)      2.  ,         Привременоодузетаопремаиз става овог члана можесеоставитиначувањелицу одкога је 

       129   4.  ,     привременоодузетадоистекарокаиз члана а став овог закона уколико сепроценидаби 
           .трошковиодузимањаи чувањабилинесразмерновелики у односунапореску обавезу

Члан 129в 

(1)     ,   ,   Ако лицекоје обављанерегистровану односнонепријављенуделатност у року прописаном 
 129   4.  ,  ,   ,  чланом а став овог закона изврширегистрацију односнопријаву делатности платиутврђену 
      ,     ,  пореску обавезуи отклони другеутврђененеправилности одузетаробаму севраћа осимробе 

         -       подложнекварењуи робечије чувањеизискује великетрошкове сакојом сепоступананачин из 
 104.  4.  . члана став овог закона

(2)     ,   ,    Ако лицекоје обављанерегистровану односнонепријављенуделатност непоступи по налозима 
      129   2.  ,       из решењаПорескеуправеиз члана а став овог закона саодузетомробомсепоступананачин 

  134.  . уређенчланом овог закона

Глава трећа А 

ОВЛАШЋЕЊА ПОРЕСКОГ ОРГАНА У ОБЛАСТИ МЕЊАЧКОГ И 
ДЕВИЗНОГ ПОСЛОВАЊА 

Поступак издавања и одузимања овлашћења за обављање мењачких 
послова и издавања цертификата за обављање мењачких послова 

Члан 129г 

             Порескауправаиздајеи одузимаовлашћењазаобављањемењачких пословаи издајецертификатеза 
   (     ),    обављањемењачких послова о чему водиодговарајућирегистар сходномприменомпрописакојим 

   .сеуређуједевизнопословање

Контрола мењачког и девизног пословања 

Члан 129д 

(1)       :Порескауправаврши контролумењачког пословањакод
1) ;банака

2)              резиденатапривредних субјеката који мењачке послове обављају на основу посебног закона којим се уређује 
 ;њиховаделатност



3)  -              резидената правних лица и предузетника који имају овлашћење за обављањемењачких послова издато од 
   (   :  ).странеПорескеуправе у даљемтексту овлашћенимењач

(2)          -  Порескауправаврши контролудевизног пословањакод пореских обвезника резиденатаи 
,     .нерезидента у складусаовимзаконом

(3)   . 1.  2.          Контролаиз ст и овог чланаје поступак провереи утврђивањазаконитости и правилности 
           .обављањамењачких и девизних пословасходнопрописимакојимасеуређуједевизнопословање

(4)          :У поступку контролемењачког и девизног пословањаПорескауправаобавља
1)  ;канцеларијску контролу

2)  .теренску контролу
(5)       ,        Напоступак контролемењачког и девизног пословања мерекоје сепредузимају у току и после 

 ,       ,     обављенеконтроле као и напоступак по правнимлековима сходносепримењују одредбеовог 
      .законакоје сеодносенапореску контролу

Канцеларијска и теренска контрола мењачког пословања 

Члан 129ђ 

(1)        ,  Канцеларијска контроламењачког пословањаобухватаконтролу прописанедокументације као и 
             ,контролу податакакоји сеу складусапрописимадостављајуНародној банциСрбијеили банци  

  .односноПореској управи
(2)            Канцеларијска контроламењачког пословањавршисеи радипровереиспуњеностиусловаза 

  ,         обављањемењачких послова као и у поступку одузимањаовлашћењазаобављањемењачких 
.послова

(3)              Лицекод којег севрши контролаучествује у поступку канцеларијске контролеу смислучлана 
121.  ,          . овог закона осимкадасепоступак одузимањаовлашћењапокрећенањеговзахтев
(4)         ,  , У току теренскеконтролемењачког пословањапорески инспекторможе уз потврду привремено 

   , , , ,   ,  одузетиефективнистраниновац чекове динаре предмете исправеи документацију ако постоје 
             основисумњедасу употребљениили билинамењениили насталиизвршењемкривичног делаили 

.прекршаја
(5)        4.        Ефективни страниноваци чековеиз става овог чланапорески инспектордужан је дадепонује 

                нанаменски рачунПорескеуправекоји севодикодНароднебанкеСрбијеили у депокодНародне 
 ,     4.           банкеСрбије адинареиз става овог чланананаменски рачунПорескеуправекоји севодикод 

    ,          .министарстванадлежног запословефинансија у року оддвараднаданаодданањиховог одузимања

Решење о мерама 

Члан 129е 

(1)           ,Кадапорески инспектору вршењутеренскеконтролемењачких пословаутврдинезаконитост  
     ,       ,односнонеправилносткоја семожеотклонити Порескауправадоносирешењекојим налажебанци  

            резидентупривредномсубјекту који мењачкепословеобављанаосновупосебног законакојим се 
  ,       , уређујењеговаделатност односноовлашћеноммењачудаотклони утврђенунезаконитост односно 

       .неправилности одређујему рок заналоженопоступање
(2)     1.          15    Противрешењаиз става овог чланаможесеподнетижалбау року од данаодданапријема 

.решења
(3)    2.         1.  .Жалбаиз става овог члананеодлажеизвршењерешењаиз става овог члана



Члан 129ж 

(1) ,            Банка резидентпривреднисубјект који мењачкепословеобављанаосновупосебног законакојим 
   ,   ,         сеуређујењеговаделатност односноовлашћенимењач дужан је дао извршењуналогаиз решењаиз 

 129              члана е овог законаписменообавестиПореску управуи то најкаснијепрвог наредног радног дана 
        ,    одданаистекарокаодређеног заотклањањеутврђененезаконитости односнонеправилностииз тог 

.решења
(2)          1.   ,  Порескауправапровераваизвршењеналогаиз решењаиз става овог чланаи ако провером 

     ,       .утврдидасу извршенисви налози доносизакључак о обуставиналогаиз решења
(3)               129КадаПорескауправаутврдидаовлашћенимењачније извршионалогеиз решењаиз члана е 

 ,           овог закона доносирешењео одузимањуовлашћењазаобављањемењачких пословазаконтролисано 
 .мењачкоместо

(4)              129   ,КадаПорескауправаутврдидабанканије извршиланалогеиз решењаиз члана е овог закона  
            .о томеобавештаваНароднубанку Србијекоја предузимаодговарајућемереиз својенадлежности

Мере које се предузимају у случају онемогућавања теренске контроле 

Члан 129з 

(1)         ,  Ако овлашћенимењачонемогући вршењетеренскеконтролемењачких послова Порескауправа 
          доносирешењео привременој забраниобављањамењачких послована контролисаноммењачком 

    30  .месту у периодудо радних дана
(2)       1.          15  НарешењеПорескеуправеиз става овог чланаможесеподнетижалбау року од данаод 

  .данапријемарешења
(3)    2.         1.  .Жалбаиз става овог члананеодлажеизвршењерешењаиз става овог члана
(4)       ,    1.  ,Подонемогућавањемвршењатеренскеконтролемењачких послова у смислу става овог члана  

   ,         подразумеваседабанка резидентпривреднисубјект који мењачкепословеобављанаоснову 
      ,     посебног законакојим сеуређујењеговаделатност односноовлашћенимењачонемогући пореском 

           ,инспектору увиду пословнекњиге и другу документацију или онемогући прегледпредмета 
   ,       просторијаили других објеката односнонедозволипривременоодузимањеефективног страног 

,     .новца чековаи готовинеу динарима
(5)      ,         Овлашћенимењачдужан је даодмах анајкаснијепрвог наредног радног данаодданапријема 

   1.  ,         ,  решењаиз става овог члана исто истакненавидноместона томмењачкомместу савефективни 
          ,     страниновацкоји сеналазинатоммењачкомместу продабанци односнобанкамасакојимаима 

 ,           закљученуговор адинаредобијенепродајомефективног страног новцаи готовину у динарима 
    .уплатина свој текући рачун

(6)       5.         Доказео извршењурадњииз става овог чланаовлашћенимењачдужан је дадоставиПореској 
    ,           управиу писаној формиодмах анајкаснијепрвог наредног радног данаодданаизвршењаобавезаиз 

 5.  .става овог члана
(7)           , Ако банкаонемогући порескоминспектору даврши теренску контролумењачких послова у 

  4.  ,          смислу става овог члана Порескауправао томеобавештаваНароднубанку Србије која предузима 
   .мереиз својенадлежности

(8)  ,           Ако банка резидентпривреднисубјект који мењачкепословеобављанаоснову посебног закона 
    ,       којим сеуређујењеговаделатност односноовлашћенимењачонемогући вршењетеренскеконтроле 

 ,          мењачких послова Порескауправаподносии кривичну пријаву закривичноделоонемогућавање 
 ,     .вршењаконтроле у складусаКривичним закоником



Члан 129и 

(1)                129  Ако овлашћенимењачнедоставидоказедаје поступио у складусаобавезамаиз члана з овог 
            законаили ако порески инспектор то утврдиу поступку теренскеили канцеларијске контроле 

 ,          мењачких послова Порескауправадоносирешењекојим овлашћеноммењачуналажедаотклони 
,     129   5.   ,   неправилност односнонезаконитостиз члана з став овог законаодмах анајкаснијепрвог 

      .наредног радног данаодданапријемарешења
(2)             1.   Овлашћенимењачдужан је дао извршењуналогаиз решењаиз става овог чланаписмено 

  ,           обавестиПореску управу најкасније првог наредног радног данаодданаистекарокаодређеногза 
  ,     .отклањањеутврђененезаконитости односнонеправилностииз тог решења

(3)          1.     Порескауправапровераваизвршењеналогаиз решењаиз става овог чланаи ако провером 
        ,      утврдиданису извршенисви налозииз тог решења доносирешењео одузимањуовлашћењаза 

      .обављањемењачких пословазаконтролисаномењачкоместо
(4)         3.  ,   РешењемПорескеуправео одузимањуовлашћењаиз става овог члана налажесеовлашћеном 

  ,          ,  мењачудаодмах анајкаснијепрвог наредног радног данаодданапријемарешења савефективни 
          ,     страниновацкоји сеналазинатоммењачкомместу продабанци односнобанкамасакојимаима 

 ,           закљученуговор адинаредобијенепродајомефективног страног новцаи готовину у динарима 
    .уплатина свој текући рачун

(5)       4.         Доказео извршењурадњииз става овог чланаовлашћенимењачдужан је дадоставиПореској 
    ,           управиу писаној формиодмах анајкаснијепрвог наредног радног данаодданаизвршењаобавезаиз 

 4.  .става овог члана

Члан 129ј 

           ,Решењео одузимањуовлашћењазаобављањемењачких пословаПорескауправадостављабанци  
        ,        односнобанкамасакојимаовлашћенимењачимазакљученуговор у року до три раднаданаоддана 

 .доношењарешења

Обавезе овлашћеног мењача у случајевима одузимања овлашћења 

Члан 129к 

(1)            КадаПорескауправадонесерешењео одузимањуовлашћењазаобављањемењачких послова 
      ,      , овлашћеноммењачукоји имавишемењачких места за једноили вишемењачких места овлашћени 

    ,          , мењачдужан је даодмах анајкаснијепрвог наредног радног данаодданапријемарешења сав 
               ефективнистраниноваци сву готовину у динаримасатог мењачког местапренесенамењачкоместо 

   .које настављасарадом
(2)            КадаПорескауправадонесерешењео одузимањуовлашћењазаобављањемењачких послова 

       -    ,  овлашћеноммењачукоји има једномењачкоместо зато мењачкоместо односноовлашћеном 
      -    ,      , мењачукоји имавишемењачких места засвамењачкаместа овлашћенимењачдужан је даодмах а 

        ,      најкасније првог наредног радног данаодданапријемарешења савефективнистраниновацсатих 
   ,       ,   мењачких местапродабанци односнобанкамасакојимаимазакљученуговор адинаредобијене 

             .продајомефективног страног новцаи сву готовину у динаримауплатинасвој текући рачун
(3)       ,   ,     Овлашћенимењачдужан је даПореској управи у писаној форми доставидоказедаје извршио 

    ,            .обавезеиз овог чланаодмах анајкасније првог наредног радног данаодданаизвршењаобавезаиз ст  
1.  2.  .и овог члана



Поступак одузимања овлашћења за обављање мењачких послова на 
захтев овлашћеног мењача 

Члан 129л 

(1)            Порескауправадоносирешењео одузимањуовлашћењазаобављањемењачких пословакада 
            овлашћенимењачподнесезахтевзапрестанакобављањамењачких послована једномили више 

              мењачких местаи доставидоказедаје поступио у складусапрописимакоји регулишу мењачко 
.пословање

(2)           1.   Решењео одузимањуовлашћењазаобављањемењачких пословаиз става овог чланаправно 
            лицеили предузетник прилаженадлежноморгану запривреднерегистреуз регистрациону пријаву за 

    .брисањеиз регистрапривредних субјеката
(3)      1.          РешењеПорескеуправеиз става овог чланаје коначнои противњегасеможепокренути 

 .управниспор
(4)            Овлашћењезаобављањемењачких пословапрестаједапроизводиправнодејстводаномкојим 

             овлашћенимењачпрестајесарадому складусапрописимакоји уређују привреднадруштваи 
 .поступак регистрације

Глава трећа Б 

ОВЛАШЋЕЊА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ У ОБЛАСТИ ИГАРА НА СРЕЋУ 

Члан 129љ 

          ,    Порескауправаобављапословедржавнеуправеу областиигарана срећу у складусапрописима 
     ,      .којимасеуређују игрена срећу ако овимзакономније друкчије прописано

Надлежност Пореске управе у вршењу контроле у области игара на 
срећу 

Члан 129м 

(1)          ,   Порескауправаврши контролу у областиигаранасрећуприкупљањем обрадоми анализом 
,             података информацијаи документацијекоји сетој управидостављајуодстранеприређивачаигарана 

,              .срећу као и других податакау складусапрописимакојимасеуређују игренасрећу
(2)              Порескауправаврши контролу и наоснову податакадобијених оддругих државних органаи 

  .ималацајавних овлашћења

Појам канцеларијске контроле послова у области игара на срећу 

Члан 129н 

(1)          Канцеларијска контролапредстављарадњекојимаПорескауправапроверавапотпуност и 
          ,  усклађеностсазакономподатакакоје јој достављаприређивачигаранасрећу упоређивањемса 

     ,     .подацимаиз службених евиденцијакоје води односнокојимарасполажеПорескауправа
(2)     ,    .Канцеларијску контролу вршипорески инспектор у просторијамаПорескеуправе



Послови који се обављају у канцеларијској контроли послова у области 
игара на срећу 

Члан 129њ 

(1)          , У поступку канцеларијске контролепроверавасеи обрађујематематичкатачност формална 
   ,      ,  исправности потпуност дневних месечних и годишњих извештајао промету које приређивач 

     ,      ,   достављау писаној или електронској форми као и других извештајакоје приређивач у складуса 
,   .законом достављаПореској управи

(2)      ,         Ако сеу поступку обрадедневних месечних и годишњих извештајао промету утврдидапостоји 
 ,           математичкагрешка Порескауправаћедонетирешењекојим сеприређивачуналажедагрешку 

.отклони
(3)      , ,        Ако сеу поступку обрадедневних месечних годишњих и других извештајао прометуутврдида 

  ,    ,     су формалнонеисправни погрешнопопуњениили непотпуни порески инспекторћедонетизакључак 
    ,     ,  ,   .којим ћеналожити приређивачуда у року од три дана отклони грешке односнодопуни извештај

(4)         3.  ,     Ако приређивачнепоступи по закључку из става овог члана сматраћеседаизвештаји нису 
  .поднетиПореској управи

Учешће приређивача у поступку канцеларијске контроле послова у 
области игара на срећу 

Члан 129о 

   ,    ,    ,  Приређивачје дужанда напозивПорескеуправе непосредноили преко пуномоћника учествујеу 
             поступку канцеларијске контролеи дапружи траженаобјашњењаи документацију у року који одреди 

 .Порескауправа

Промена накнаде за добијање одобрења и приређивање игара на срећу 

Члан 129п 

(1)             Порески инспектор је дужандасачини записник о утврђеномчињеничномстањуу поступку 
 .канцеларијске контроле

(2)    ,           Приређивачимаправода у року одтри данаодданадостављањазаписникао канцеларијској 
,     .контроли поднесепримедбенатај записник

(3)         2.         Порески инспектор је дужандапримедбеиз става овог чланаразмотриу року одтри данаод 
     .данадостављањаи сачинидопуну записника

(4)              Ако сеу поступку канцеларијске контролеутврденеправилностиу погледуподатакаодзначајаза 
  ,       .утврђивањевисиненакнаде Порескауправадоносирешењео отклањањунеправилности

Надлежност Пореске управе у вршењу надзора теренском контролом 

Члан 129р 

(1)              Порескауправаврши теренску контролунадприређивањемигаранасрећуу складусаовим 
,          законом која представљапоступак провереи утврђивањазаконитостии правилностиприређивања 

           .игарана срећусходнопрописимакојимасеуређујеприређивањеигарана срећу
(2)        ,       Напоступак теренскеконтролеприређивањаигаранасрећу мерекоје сепредузимају у току и 

  ,       ,     послеобављенеконтроле као и напоступак по правнимлековима сходносепримењују одредбеовог 



      .законакоје сеодносенапореску контролу
(3)    ,       ,У поступку теренскеконтроле порески инспекторимаовлашћењедаприсуствујеотварању  

         ,     , обрачунавањуи затварањустоловаи аутоматазаигрена срећу као и дневномобрачуну благајне у 
,    ,  -  .играчницама у просторијамасааутоматима односноуплатно исплатнимместима

(4)              Ако у вршењупословатеренскеконтролепорески инспекторутврдидасеприређивањеигарана 
             ,срећувршибезодобрењаПорескеуправеили другог органанадлежног заиздавањетог одобрења 

         ,    односносупротноодредбамазаконакоји регулишеобластигаранасрећу безодлагањаћедонети 
    ,         решењео привременомзатварањуобјекта односнопросторијау којимасевршиприређивањеигараи 

             привременомодузимањуопремеи предметакоји су употребљениили су могли бити употребљениза 
    приређивањеигарана срећу ,           129  . 2.  4.независно одтога дали је донеторешењеиз члана а ст и  

  овог закона . 

(5)     ,         Порески инспектор је дужан да ако утврди дачињеницеи околности указују на постојање 
              основа сумњеда је извршено пореско кривично делоодстранелица одкога је привремено 
   ,       4.  ,  одузетаопремаи предмети одмах након доношењарешењаиз става овог члана поступи на 

   136.  . начин из члана овог закона
(6)           Након окончањакривичног поступкаПорескауправаодлучићерешењемо привременоодузетој 

  .опремии предметима
(7)              Ако сеу поступку теренскеконтролеприређивачаигаранасрећуутврдидржањеи коришћење 

 , , -       непријављенихаутомата столова уплатно исплатнихместакоји служезаприређивањепосебних 
              игарана срећуклађењаили опремекоја служи заприређивањеигаранасрећупреко средстава 

 ,       . 4-6.  .електронскекомуникације порески инспекторћепредузетимереиз ст овог члана
(8)   . 4.  6.    .Решењеиз ст и овог чланаје коначно
(9)     . 4.  6.       .Трошковеизвршењарешењаиз ст и овог чланау целостисносипорески обвезник

Глава четврта 

МЕРЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ УТВРЂЕНИХ ПОВРЕДА ЗАКОНА И 
НЕПРАВИЛНОСТИ У ПРИМЕНИ ПРОПИСА 

Мере у току пореске контроле 

Члан 130. 

(1)          :У току порескеконтролепорески инспектородузећеробу у случајевима
1)        ,   , ,  када постоји сумњада су роба или сировине односно репродукциони материјал употребљени набављенибез 

     ,  , ,        обрачунатог пореза или на неки други супротан прописима начин а порески обвезник нема доказа да их је 
        ,    ;набавиоу складусапрописимаи уз плаћањепореза ако је оно прописано

2)         ,      ;кадаробу стављау прометлицекоје није регистровано односноовлашћенозаобављањетеделатности

3)          ,      ,   када се врши производња робе ради стављања у промет односно када се врши промет робе а роба није 
        ;прописноевидентиранау пословнимкњигамаи другим прописанимевиденцијама

4)         ( ,  ,   .);кадасеврши транспортробебезпрописанедокументације отпремница товарнилист рачун и сл

5)                кадасе робапродаје ван регистрованих пословних просторија или другог местаодређеног за продају од стране 
 .надлежног органа

(2)     1.           У случају из става овог чланапорески инспектородузећеи превозноили друго средствокојим 
  ,    ,         серобатранспортује односностављау промет ако је вредностробевећаод једнетрећиневредности 
 .тог средства

(3)               Превозноили друго средствоодузећесеи кадавредностробеније већаод једнетрећине 
  ,   ,   ,    вредноститог средства ако је оно послефабричкеизраде додатноопремљенопосебнимпростором 



     .заскривањеили тајно транспортовањеробе
(4)       ,  ,   У току порескеконтролепорески инспекторможе уз потврду привременоодузетипословне 

, ,    ,     .књиге евиденције другу документацију или исправе доокончањапоступка порескеконтроле
(5)          37.     Ако порески обвезник пословнекњигеи евиденцијеиз члана овог законаводина средствима 

   ,   ,  ,    зааутоматску обрадуподатака порески инспекторможе уз потврду привременоодузетии средства 
   ,     . зааутоматску обрадуподатака доокончањапоступка порескеконтроле

Мере привремене забране обављања делатности у току пореске 
контроле 

Члан 131. 

(1)            У току порескеконтролепорески инспекторможепорескомобвезнику изрећизабранувршења 
    60     :делатностиу трајањудо данаако утврдидасе

1)                делатност обављатако да робу и услуге не прати веродостојна документација од значаја за утврђивањепореза 
( , ,    .);отпремница фактура изјавакупцаи др

2)            ,    ;избегаваутврђивањеи плаћањепорезатакошто сене уплаћуједневнипазар у складусапрописима

3)                избегаваутврђивањеи плаћањепорезараднимангажовањемлицакоја немају закљученуговоро радуили други 
           ,      ,   акт о радном ангажовању донет у складу са прописима о радним односима као и ако та лица нису у складу са 

,      ;прописима пријављенанадлежној организацији обавезног социјалног осигурања

4)                  ;прометодпродајеробаили пружањауслуганерегиструје прекофискалнекасеили надруги прописаниначин

5)           ,   приређују игребезпретходноприбављеногмишљењаминистарстванадлежног запословефинансија ау складу 
       .сапрописимакоји уређују областигаранасрећу

(2)           Забранавршењаделатностипорескомобвезнику изричесезапословнепросторијепореског 
            1. . 1) - 4) обвезникау којимасу у току порескеконтролеутврђененеправилностииз става тач овог 

.члана
(3)            Ако порески обвезник вршипродају акцизних производакоји нису обележенинапрописани 

,       -      , начин можему сеизрећизаштитнамера забранеобављањаделатностизаправнолице односно 
        .предузетникау трајањуодтри месецадо једнегодине

Мере после обављене пореске контроле 

Члан 132. 

(1)         ,    Ако сеу поступку порескеконтролеконстатује повредапрописа односнонеправилносту њиховој 
,   ,      128.  , примени наоснову записника односнодопунског записникаиз члана овог закона Пореска 

     129.  . управадоносирешењеиз члана овог закона
(2)    1.           Решењемиз става овог члананалажесепорескомобвезнику дау року одређеномрешењем 

   ,     .отклони утврђенеповредезакона односнонеправилностиу применипрописа
(3)          1.     , Ако порески обвезник непоступи по решењуиз става овог чланау остављеномроку Пореска 

  :управапредузимамере
1)     ,        ;забранерасполагањасредствиманарачуну осиму сврху измирењаобавезапо основупореза

2)    ;привременезабранеобављањаделатности

3)     ;привременезабранеобављањапојединих послова

4)  (" .  ", . 70/03) брисана Сл гласник РС бр

5)              , привремене забране отуђења ствари у случају основане сумње да ће порески обвезник осујетити односно 
   .онемогућити измиривањепорескеобавезе



(4)    3.            130.  1.Мереиз става овог чланаможеналожити и порески инспектору случају из члана став  
 ,    . овог закона у току порескеконтроле

(5)     3.          Дејствомераиз става овог чланатраједок порески обвезник неотклони утврђенеповреде 
,     .закона односнонеправилностиу применипрописа

Решење о мерама 

Члан 133. 

(1)   . 130.  131.   132.  4.      . Мереиз чл и и члана став овог законапорески инспекторнаређујерешењем
(2)       130.     ,  Порески инспекторможемереиз члана овог законанаредитиусменимрешењем кадаоцени 

    . даје угроженанаплатапореза
(3)            .Констатацијао донетомусменомрешењууноси сеу записник о пореској контроли
(4)     2.  ,            У случају из става овог члана порески инспектор је дужандау року одтри данаоддана 

  ,          .издавањаусменог решења донесерешењеу писменомоблику и доставига порескомобвезнику
(5)    132.  3.      . Мереиз члана став овог законадоносирешењемПорескауправа

Поступак са стварима одузетим у поступку контроле 

Члан 134. 

(1)          130.  ,   Кад порески инспекторнаредимеруодузимањастварииз члана овог закона дужан је да 
           . одузетестварипо врстии количини ускладиштинаместу одређеномактомминистра

(2)     1.             Вредностстварииз става овог чланаутврђује комисија у висини ценепо којој сетастварможе 
     ,        .набавитинатржишту у моменту одузимања у року одпет данаодданаодузимања

(3)             , Ако је одузетастварподложнакварењуили акоњеночувањеизискује великетрошкове Пореска 
      104.  4.  . управапоступананачин из члана став овог закона

(4)      133.  1.  ,    По коначностирешењаиз члана став овог закона односнопо окончањупоступка 
       137.  1.  ,  ,  покренутог наоснову кривичнепријавеиз члана став овог закона одузетествари осимствари 

  3.  ,     ,    ,  из става овог члана продају сепутем јавнепродаје односнопреко трговачкемреже аодузети 
 ,   ,    ,   ,  акцизни производи изузевдериватанафте папирнетубезацигарете филтеризацигарете папир за 
,       ,       цигарете машиницезапуњењепапирних тубазацигарете као и другемашиницезаувијањерезаног 

   . дуванакомисијски сеуништавају
(5)      4.  ,      Пре јавнепродајеиз става овог члана Порескауправапонововршиутврђивањевредности 

              .одузетих ствариу случају кадаје протекловишеод годину данаодданаодузимањаствари
(6)       4.          Јавнапродајаодузетих стварииз става овог чланаврши сеу складусаодредбамаовог закона 

         .које уређују јавну продају покретних ствариу поступку принудненаплате
(7)                Владауређујепоступак саодузетимстваримаиз овог чланазаслучај кад сеодузетестварине 

     ,     4.  ,   продају напоновљенимусменим јавнимнадметањима подусловомиз става овог члана у року од 
       133.  1.  ,   три месецаодправоснажностирешењаиз члана став овог закона односнопо окончању 

        137.  1.  . поступка покренутог наоснову кривичнепријавеиз члана став овог закона
(8)             ,  Купац одузетих стваринеможебити порески обвезник од којег су ствариодузете лицезапослено 
       .у Пореској управии сањимаповезаналица

(9)    ,   ,     .Средстваостваренапродајомствари по одбитку трошкова уплаћују сеу буџетРепублике
(10) ,      1.  ,       Изузетно Владаможестварииз става овог члана осимстварикоје секомисијски уништавају у 

  4.  ,     ,  смислу става овог члана уступити безнакнадедржавниморганима хуманитарниморганизацијама 
    ,  ,      .и другим корисницимахуманитарнепомоћи установамакултуре као и у другеоправданесврхе

(11)     1.       ,   Одузетестварииз става овог чланакоје сенемогу продати односноупотребитизбог 



, , ,       здравствених ветеринарских фитосанитарних сигурносних и других прописаних разлогаили услед 
 ,      .већегоштећења уништавају сеу складусапрописима

(12)            ,    Трошковепревозаи уништавањасносипорески обвезник од кога су одузетествари аако је он 
  ,       .непознатили недоступан трошковепревозаи уништавањасносиПорескауправа

(13)       .Акт заизвршавањеовог чланадонећеминистар

Означавање непокретности у току принудне наплате и када је изречена 
мера забране вршења делатности 

Члан 134а 

(1)       ,     Непокретностиобвезникакоје су предметпринудненаплате односнообјекти у којима је 
       131.      забрањенообављањеделатностиу складусачланом овог законавидносеозначавају ознаком 

 . Порескеуправе
(2)  ,       1.  ,   .Начин означавања садржину и изгледознакеиз става овог члана ближеуређујеминистар

Глава пета 

ОТКРИВАЊЕ ПОРЕСКИХ КРИВИЧНИХ ДЕЛА 

Пореска полиција 

Члан 135. 

(1)          .Откривањепореских кривичних делаи њихових извршилацаобављаПорескаполиција
(2)           ,   Порескакривичнаделасу кривичнаделаутврђенаовими другим законом која каомогућу 

       ,   последицуимају потпуно или делимичноизбегавањеплаћањапореза сачињавањеили подношење 
     ,     фалсификованогдокументаодзначајазаопорезивање угрожавањенаплатепорезаи пореске 

,             контроле недозвољенпрометакцизних производаи другенезаконитерадњекоје су у везиса 
      .избегавањеми помагањему избегавањуплаћањапореза

(3)           Радиоткривањапореских кривичних делаи њихових извршилацаПорескаполиција у 
          ,   предистражномпоступку поступакао органунутрашњихпословаи овлашћенаје да у складуса 

,    ,   .законом предузимасвепотражнерадње изузевограничењакретања
(4)  ,          , Порескаполиција у складусаодредбамазаконакојим сеуређујекривични поступак може 

        ,  позиватии саслушаватиосумњиченог укључујући и његовопринуднодовођење препокретања 
    ,    , кривичног поступка извршити претресањестана пословних или других просторија превозних 

              средставаи лицакадапостојеосновисумњедаје извршенопореско кривичноделои извршити 
            привременоодузимањепредметакоји могу послужити као доказу кривичномпоступку запореска 

 .              кривичнадела Претресањестанаи других просторијаможесевршити самонаоснову наредбесудаи 
   .уз присустводвасведока

(5)   . 3.  4.         Овлашћењаиз ст и овог члана Пореска полиција предузимасамостално или у сарадњи 
   .     саМинистарством унутрашњих послова СаМинистарством унутрашњих пословапореска 

     .полиција остварује и друге облике сарадње  

(6)        5.       Облик и начин остваривањасарадњеиз става овог чланаспоразумноћесвојим актомближе 
           .уредитиминистарнадлежанзапословефинансијаи министарнадлежанзаунутрашњепослове



Достављање извештаја Пореској полицији 

Члан 136. 

(1)              Ако порески инспектору поступку порескеконтролеутврдидачињеницеи околности указују на 
        ,        постојањеосновасумњедаје извршенопореско кривичнодело дужан је дао томесаставиизвештај и 

 ,    ,      .дага заједносаприбављенимдоказима одмахдоставинадлежномруководиоцуПорескеуправе
(2)       1.         24  НадлежнируководилацПорескеуправеиз става овог чланадужан је дау року од сатаод 

    1.         пријемаизвештајаиз става овог чланатај извештај садоказимапроследируководиоцуПореске 
.полиције

(3)              Ако порески инспектору поступку порескеконтролеутврдидачињеницеи околности указују на 
          ,    постојањеосновасумњедаје извршенокривичноделоиз других области или прекршај закоји 

   ,    ,   Порескауправаније надлежна Порескауправаподноси кривичну односнопрекршајну пријаву 
  .надлежномдржавноморгану

Подношење кривичне пријаве 

Члан 137. 

(1)         ,   НаосновуприкупљенихобавештењаПорескаполиција састављакривичну пријаву у којој наводи 
            .доказезакоје је сазналаприликомприкупљањаобавештењаи подноси је јавномтужиоцу

(2)      1.      ,  ,Уз кривичну пријаву из става овог чланадостављајусеи документација прибављениизвештаји  
          .изјавеи други материјаликоји су релевантнизауспешновођењепоступка

(3)   ,    ,    ,  Ако Порескаполиција послеподношењакривичнепријаве сазназановечињенице доказеили 
  ,          ,  траговекривичног дела дужна је даприкупи потребнаобавештењаи извештај о томе као допуну 

 ,   .кривичнепријаве достави јавномтужиоцу
(4)             .Порескаполиција дужна је дау кривичномпоступку сарађујесасудоми тужилаштвом

Члан 138. 

 ( .   . 68/14) Брисан Сл гласник РСбр

Пријава надлежном органу 

Члан 139. 

(1)       135.  3.         Ако сеу поступку из члана став овог законаутврдидау радњамалицанемаелемената 
  ,      ,    пореског кривичног дела већонепредстављајудругакажњивадела инспекторПорескеполиције ће 

    . поднетиодговарајућу пријаву надлежноморгану
(2)         ,      135.  3.Чињеницеи доказеодзначајазависину порескеобавезе утврђенеу поступку из члана став  

 ,          овог закона инспекторПорескеполиције достављаорганизационој јединициПорескеуправегде је 
  . порески обвезник регистрован



Део четврти 

ПОСТУПАК ПО ПРАВНОМ ЛЕКУ 
Допуштеност жалбе 

Члан 140. 

(1)             Противпореског управног актакојим је одлученоо појединачнимправимаи обавезамаиз 
     .порескоправног односаможесеподнетижалба

(2)              Жалбасеможеподнетии кадапо захтевупореског обвезниказадоношењепореског управног 
      .актарешењеније донетоу прописаномроку

(3)          ,   Против коначног пореског управног актаможесепокренути управниспор ако закономније 
 .друкчије прописано

(4)       ,     ,     Тужбау управномспоруможесеподнети као да је жалбаодбијена и ондакадаподносилацтужбе 
          .истакнедаоњеговој жалбиодлуканије донетау законскомроку

(5)        .Поднетатужбанеодлажеизвршењепореског управног акта

Право на подношење жалбе 

Члан 141. 

             Жалбуможеподнетилицео чијим је правимаили обавезамаодлученоу првостепеномпореском 
      .поступку и лицекоје имаправниинтерес

Рок за жалбу 

Члан 142. 

      15       ,    Жалбасеподносиу року од данаодданапријемапореског управног акта осимако закономније 
 .друкчије прописано

Подношење жалбе 

Члан 143. 

(1)       ,     Жалбасеподносинадлежномдругостепеномпорескоморгану апредајесенепосредноили 
 ,       .препорученомпоштом односноизјављујена записник првостепеномпорескоморгану

(2)            Жалбаподнетау законскомроку ненадлежноморгану сматрасекао благовременоподнета 
 .надлежноморгану

(3)            ,    У жалбисенаводепорески управниакт против којег сеподносижалба жалбениразлозии докази 
 ,     .запоништење измену или укидањетог акта

(4)         .У поступку по жалбитеретдоказивањаје нажалиоцу
(5)       .Подносилацжалбедужан је дажалбупотпише



Поступање првостепеног органа по жалби 

Члан 144. 

(1) ,         Недопуштену неблаговременуили однеовлашћеноглицаизјављенужалбупрвостепенипорески 
  .органодбацићезакључком

(2)     1.             Против закључкаиз става овог чланаможесеподнетижалбау року одосамданаоддана 
 .пријемазакључка

(3)            :Првостепенипорески органможеусвојити жалбуи порески управниакт изменитиако
1)             ;оценидаје жалбаоправданаи даније потребноспроводитиновоутврђивањечињеница

2)       ,         ;оценидаје спроведенипоступак бионепотпун ато је моглобити одутицајанарешавање

3)                  ;жалилацу жалбиизносиновечињеницеи доказекоји би могли бити одутицајанадрукчије решавањествари

4)  ,    ,     ;жалиоцу није аморалоје бити омогућенодаучествује у поступку

5)       ,       .је жалилацпропустиодаучествује у поступку али је у жалбиоправдаото пропуштање
(4)     3.  1)       ,      3.У случају из става тачка овог чланане спроводиседопунски поступак ау случају из става  

. 2) - 5)      .тач овог чланадопунски поступак сеспроводи
(5)        3.      .Противновог пореског управног актаиз става овог чланаможесеподнетижалба
(6)           3.     Првостепениорганможеизменитинови порески управниакт из става овог чланасведок жалбу 

     .недоставинарешавањедругостепеноморгану
(7)     3.          30   У случају из става овог чланапрвостепенипорески органодлучићеу року од данаоддана 

 .пријемажалбе

Орган надлежан за решавање по жалби 

Члан 145. 

          Ожалбипротивпрвостепеног пореског управног актаодлучује надлежнидругостепенипорески 
   .органодређеновимзаконом

Странке у поступку по жалби 

Члан 146. 

     :Странкеу поступку по жалбису
1) ;жалилац

2)     .лицекоје имаправниинтерес

Правно дејство жалбе 

Члан 147. 

(1)       .Жалбанеодлажеизвршењепореског управног акта
(2) ,          Изузетно другостепенипорески органможеодложити извршењепореског управног актапротив 

   ,          којег је изјављенажалба ако порески обвезник документује даби плаћањемпорезаили споредних 
         .пореских давањапреконачности побијаног актапретрпеобитну економску штету

(3)    ,     ,    Закључако одлагањуизвршења против којег жалбаније допуштена доносипо хитномпоступку 
  .другостепенипорески орган



(4)           60     .По жалбидругостепенипорески органмораодлучити у року од данаодданапредајежалбе
(5)           152.  3.  ,  Ако сепоступак по жалбиокончананачин из члана став овог закона првостепенипорески 

             40   орган је дужандапоступи по налогу другостепеног пореског органау року од данаоддана 
  . пријемадругостепеног решења

(6)              Ако је наоснову пореског решењапротив којег је изјављенажалбапокренут поступак принудне 
,           . 4.  5.  ,   наплате апоступак по жалбисенеокончау року из ст и овог члана принуднанаплатасе 
          ,  прекидазакључкомдок сепорескомобвезнику недоставирешењепо жалби односнодок 

         .првостепенипорески органнепоступи по налогу другостепеног пореског органа

Одустанак од жалбе 

Члан 148. 

(1)           .Подносилацжалбеможеодустатиоджалбедодоношењарешењапо жалби
(2)      ,      .Ако порески обвезник одустанеоджалбе поступак по жалбиобустављасезакључком
(3)                Одустанкомоджалбепорески обвезник не губи правонанову жалбуако рок зажалбуније 

.истекао

Привремени прекид поступка 

Члан 149. 

               Ако одлукапо жалбизависиодпретходног питањакоје је предметсудског спораили је у 
   ,      надлежностидругог управног органа другостепенипорески орган закључкомпривременопрекида 

      .поступак по жалбидорешавањапретходног питања

Решавање другостепеног пореског органа по жалби 

Члан 150. 

(1)    ,      ,  Ако је жалбанедопуштена неблаговременаили изјављенаоднеовлашћеноглица апрвостепени 
        ,     .порески орган је пропустиода је због тогаодбаци одбацићеје другостепенипорески орган

(2)    ,       .Ако жалбунеодбаци другостепенипорески органузимапредмету решавање
(3)     :Другостепенипорески органможеда

1)  ;одбијежалбу

2)        ;поништи порески управниакт у целостиили делимично

3)    .изменипорески управниакт

Одбијање жалбе 

Члан 151. 

(1)             Другостепенипорески органћеодбитижалбу кадаутврдида је првостепенипоступак правилно 
           ,   .спроведени даје порески управниакт правилнои на закону заснован ажалбанеоснована

(2)              Другостепенипорески органодбићежалбуи каданађедаје у првостепеномпоступку било 
,              .недостатака алидасу они такви данису могли утицати нарешењепорескеуправнествари

(3)              ,Ако другостепенипорески органнађеда је првостепенипорески управниакт заснованна закону  
   ,       ,        , ализбог других разлога ане због оних наведениху акту он ћеу свомрешењунавеститеразлоге а 



 .жалбуодбити

Поништавање пореског управног акта 

Члан 152. 

(1)            Ако другостепенипорески орган утврдидасу у првостепеномпорескомпоступку чињенице 
   ,            непотпуно или погрешноутврђене дасеу поступку није водилорачунао правилимапоступка која би 

       ,      билаодутицајанарешавањепорескеуправнествари или да је диспозитивпобијаног пореског 
        ,     управног актанејасанили је у противречностис образложењем он ћедопунити поступак и 

  ,         .отклонити изложененедостатке самили преко првостепеног пореског органаили замољеногоргана
(2)              Ако другостепенипорески органнађедасенаоснову чињеницаутврђених у допунском поступку 

             порескауправнастварморарешитидрукчије негошто је решенау првостепеномпорескомуправном 
,             акту он ћерешењемпоништити првостепенипорески управниакт и самрешити пореску управну 

.ствар
(3)             Ако другостепенипорески органнађедаћенедостаткепрвостепеног пореског поступка бржеи 

    ,      економичније отклонити првостепенипорески орган он ћесвојим решењемпоништити првостепени 
           .  порески управниакт и вратити предметпрвостепеномпорескоморгану напоновни поступак У том 

           случају другостепенипорески органдужан је дасвојим решењемукажепрвостепеномпореском 
       ,         органу у којем погледутребададопуни поступак апрвостепениоргандужан је дау свемупоступи 

      ,      40    по другостепеномрешењуи дабезодлагања анајкасније у року од данаодданапријема 
 ,   .другостепеног решења донесеноворешење

(4)      3.     .Противновог решењаиз става овог чланадопуштенаје жалба
(5)             Ако другостепенипорески орган утврдидасу у првостепеномпорескомуправномакту погрешно 

 ,           оцењенидокази даје из утврђених чињеницаизведенпогрешанзакључак у погледучињеничног 
,            ,      стања даје погрешнопримењенправнипрописнаоснову којег серешаваствар или ако нађедаје на 
      ,     основу слободнеоценетребалодонетидрукчије решење он ћесвојим решењемпоништити 

       .првостепенипорески управниакт и самрешити ствар
(6)              Ако другостепенипорески орган утврдидаје порески управниакт правилану погледуутврђених 

     ,             чињеницаи у погледуприменезакона алидасециљзбог којег је акт донетможепостићии другим 
    ,        средствимаповољнијим запореског обвезника он ћеизменити првостепенипорески управниакт у 

 .том смислу

Оглашавање пореског управног акта ништавим 

Члан 153. 

(1)            Ако другостепенипорески орган утврдидаје у првостепеномпоступку учињенанеправилност 
     ,    ,      која чини порески управниакт ништавим огласићетакавакт ништавим као и онај деопоступка који 

    .је спроведенпослетенеправилности
(2)             Ако другостепенипорески орган утврдидаје првостепенипорески управниакт донеоненадлежни 

,              орган он ћетај акт по службеној дужности поништити и доставитипредметнадлежноморгану на 
.решавање

Поништавање и измена пореског решења у вези с управним спором 

Члан 154. 

(1)           ,  Порески органпротивчијег је решењаблаговременопокренут управниспорможе доокончања 
,                 спора дапоништи или изменисвојерешењеиз оних разлогаиз којих би судмогаодапоништи то 



.решење
(2)       1.          Поништавањеили изменарешењаиз става овог чланаможесеизвршити самоако сена тај 

             начин отклањанеправилностили незаконитост у поступку доношењарешењаи ако сетимепорески 
     .обвезник недоводиу неповољнији положај

(3)     1.         .Порескорешењеиз става овог чланадостављасепорескомобвезнику и надлежномсуду

Део пети 

ПРАВНА ПОМОЋ У ПОРЕСКИМ СТВАРИМА 
Опште одредбе 

Члан 155. 

 ,    ,       , Правнапомоћ у смислуовог закона је помоћкоју државниоргании организације органи 
         територијалнеаутономијеи локалнесамоуправепружају Пореској управидостављањеминформација 

        ,    или применомодређенихмерапотребних заспровођењепореског поступка анаоснову захтева 
 .Порескеуправе

Услови пружања правне помоћи 

Члан 156. 

(1)          :Порескауправаможезахтеватиправну помоћу порескомпоступку ако
1)       ;неможесамадаобавислужбену радњу

2)      ,     ;нерасполажеодговарајућимуређајимаили средствима неопходнимзаобављањеслужбенерадње

3)              ,  .би службену радњумогладаобависамоуз значајновећитрошак него замољениорган односноорганизација
(2)   ,          Ако замољениорган односноорганизацијаодбиједапружи тражену правну помоћили не 

       ,    .одговориназахтевПорескеуправеу остављеномроку Порескауправаобавештаваминистра

Међународна правна помоћ 

Члан 157. 

(1)   ,    ,        Међународномправномпомоћи у смислуовог закона сматрасеправоПорескеуправедасеу 
          ,  току пореског поступка обратизапружањеправнепомоћииностраномпорескоморгану као и 

         .обавезаПорескеуправедатакву помоћпружи иностраномпорескоморгану
(2)         .Пружањемеђународнеправнепомоћизаснивасенамеђународнимуговорима
(3)         ,   Ако пружањемеђународнеправнепомоћиније уређеномеђународнимуговором правнапомоћће 

   :сепружити подусловима
1)   ;ако постоји реципроцитет

2)                ако се држава која прима правну помоћ обавеже да примљене информације и документацију користи само у 
 ,    ,        ,  ,сврху пореског прекршајног или кривичног поступка као и да ће бити доступне само лицима органима управе  

          , односно правосудним органима надлежним за одређени порески предмет или спровођењепрекршајног односно 
      ;кривичног поступка у везисатим предметом

3)               ,   ако држава којој се пружа правна помоћ изрази спремност да код пореза на доходак добит и имовину 
        ;споразумноизбегнемогућедвоструко опорезивањеодговарајућимразграничењемпореске јурисдикције

4)            ;ако задовољењезамолниценеугрожавајавни поредакили другебитнеинтересеРепублике



5)             ако не постоји опасност даби пружањеправнепомоћи довелодо одавања     тајног податка или пословне тајне 
           . или даби серезидентномпорескомобвезнику моглананетиштетавећихразмера

Обавезе државних органа и организација и органа територијалне 
аутономије и локалне самоуправе 

Члан 158. 

(1)    ,        Државниоргании организације органи територијалнеаутономијеи локалнесамоуправедужни су 
             даПореској управипо службеној дужности доставечињеницекоје су сазналивршећипословеиз 

 ,         .својенадлежности акоје су одзначајазаутврђивањепорескеобавезе
(2)    1.            Лицаиз става овог чланадужнасу даназахтевПорескеуправедоставеподаткекојима 

     ,         .располажувршећипословеиз својенадлежности акоји су од значајазаутврђивањепорескеобавезе

Члан 159. 

(1)               Јединицалокалнесамоуправедужна је дау року одпет данапо истеку календарског месеца 
      ,       доставиПореској управиу електронскомоблику назив односноимеи презимеи ПИБ обвезника 

  ,             ,порезанаимовину податкеиз пореских пријавакоји су одзначајазаутврђивањепорезанаимовину  
      ,           као и податкео наплатитог пореза апо захтевуПорескеуправеи податкео утврђивањуи наплати 

     .осталихизворних приходајединицелокалнесамоуправе
(2)        1.     ,  Начин и поступак достављањаподатакаиз става овог чланаближеуређујеминистар напредлог 

  .директораПорескеуправе

Члан 159а 

(1)            Статусрезидентадржавесакојом је закљученуговоро избегавањудвоструког опорезивања 
          нерезидентдоказујепотврдомо резидентностиовереномоднадлежног органадругедржаве 
               уговорницечији је резиденти то напосебномобрасцуили овереномпреводупотврденаобрасцу који 

            .прописује надлежниоргандржавесакојом је закљученуговоро избегавањудвоструког опорезивања
(2)    ,      ,  СтатусрезидентаРепубликеСрбије резидентдоказујепотврдомнапосебномобрасцу осиму 

            случајевимакадасестатусрезидентадоказује потврдомнаобрасцу који прописује надлежниорган 
         .државесакојом је закљученуговоро избегавањудвоструког опорезивања

(3)    ,      . 1.  2.    .Поступак и начин издавања као и изгледобразацаиз ст и овог чланапрописујеминистар
(4)    2.     .Потврдуиз става овог чланаиздајеПорескауправа

Члан 159б 

(1)             ,  Државниоргании организациједужни су даназахтеворганајединицелокалнесамоуправе у року 
 30     ,        од данаодданапријемазахтева доставеподаткекојимарасполажувршећипословеиз своје 

,             надлежности акоји су одзначајазаутврђивањеизворних приходајединицелокалнесамоуправена 
    .које сепримењујеовај закон

(2)       ,  ,   Јединицалокалнесамоуправенеплаћанакнаду трошкова односнотаксу заподаткекоје 
       1.  ,     прибављаодорганаи организацијаиз става овог члана запотребеутврђивањањених изворних 

      .приходана које сепримењујеовај закон



Део шести 

НАДЛЕЖНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЈА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ 
Надлежност Пореске управе 

Члан 160. 

 :Порескауправа
1)            ;врширегистрацију пореских обвезникадодељивањемПИБ и води јединственрегистарпореских обвезника

1 )               , а води регистреу областимењачког пословањау складу сапрописимакојима сеуређује девизнопословање као 
               ;и у областиигарана срећуу складусапрописимакојимасеуређују игренасрећу

2)       ;вршиутврђивањепорезау складусазаконом

3)       ;вршипореску контролу у складусазаконом

4)          ;врширедовнуи принудну наплатупорезаи спореднихпореских давања

5)                ;откривапорескакривичнаделаи њиховеизвршиоцеи у везисатим предузимазакономпрописанемере

5 )  (" .  ", . 68/14) а брисана Сл гласник РС бр

6)   ,         издаје прекршајне налоге односно надлежном прекршајном суду подноси захтеве за покретањепрекршајног 
   ,       ,   поступка за пореске прекршаје прекршаје прописане законом који уређује фискалне касе прекршаје из области 
           ,    мењачког пословањаи других послова сходно закону којим је уређено девизно пословање као и прекршаје из 

   ;областиигаранасрећу

6 )  (" .  ", . 53/10) а брисана Сл гласник РС бр

7)              одлучује о жалбама изјављеним против решења донетих у пореском поступку од стране организационих 
  ;јединицаПорескеуправе

7 )  (" .  ", . 101/11) а брисана Сл гласник РС бр

7 )            1.   2013. б одлучује по правним лековима уложеним против пореских управних аката које од јануара године 
             2   1.  ;донесејединицалокалнесамоуправеу порескомпоступку заизворнејавнеприходеиз члана а став овог закона  

8)          ;старасео применимеђународних уговорао избегавањудвоструког опорезивања

9)       ;развијаи одржавајединственипорески информационисистем

10)   ;водипорескорачуноводство

11)     ;планираи спроводиобуку запослених

11 )               а врши надзор над применом закона и других прописа од стране њених организационих јединица и по 
             ;извршеномнадзорупредузимамереу складусазакономкојим је уређенопшти управнипоступак

11 )                б врши унутрашњу контролу рада и понашања пореских службеника и намештеника у вези са радом и у  
             случајевима када се утврди противправно поступањеили понашањепокреће и води одговарајуће поступке ради 
 ;утврђивањаодговорности

11 )              в обављаинтерну ревизију свих организационих деловаПореске управе у складу са законом и међународним 
     ;стандардимаинтернеревизијеу јавномсектору

12)             , пружа стручну помоћпорескимобвезницимау применипореских прописазапорезекоје утврђује контролише 
 ,         ;и наплаћује у складусакодексомпонашањазапослениху Пореској управи

13)    ;обезбеђује јавност у раду

13 )        ;а издајеи одузимаовлашћењазаобављањемењачких послова

13 )         ;б организује обуку и издајецертификатезаобављањемењачких послова

13 )      ,         ,в врши контролу мењачког и девизног пословања у складу са прописимакојим је уређенодевизно пословање 
           ,   као и контролу спољнотрговинског пословањаи спречавањапрањановца и финансирањатероризма у складу са 



;законом

13 )  (" .  ", . 47/13) г брисана Сл гласник РС бр

13 )         ,    ;д обављапословедржавнеуправеу областиигаранасрећу у складусапрописима

14)       ;обављадругепословеу складусазаконом

15)          ,    .обављаи другепословенаоснову закључених уговорауз накнаду у складусазаконом

Пореска полиција 

Члан 161. 

(1)            Заизвршавањепослованаоткривањуи пријављивањупореских кривичних делаи њихових 
    ,      .извршилацаобразујесеПорескаполиција као посебнаорганизационајединицаПорескеуправе

(2)   ,       1.  ,   Порескаполиција планира организујеи извршавапословеиз става овог члана у складуса 
.законом

(3)        ,   ,Порескомполицијом руководиглавниинспекторПорескеполиције кога напредлогминистра  
 .постављаВлада

Службена значка и легитимација 

Члан 162. 

(1)           ИнспекторуПорескеполиције издајесеслужбеназначкаи легитимацијаовлашћеног службеног 
.лица

(2)            .ИнспекторПорескеполиције у обављањупословамораиматислужбену значку и легитимацију
(3)       ,    Акт о службеној легитимацији инспектораПорескеполиције пореског инспектораи пореског 

,          .извршитеља као и о службеној значки инспекторапорескеполиције доносиминистар
(4)            Акт о службеној легитимацији инспектораи извршитељау органу јединицелокалнесамоуправе 

  ,        надлежномзаутврђивање наплатуи контролуизворних приходајединицелокалнесамоуправе 
     ,      доносинадлежниорган јединицелокалнесамоуправе уз сагласностминистранадлежног запослове 
.управе

(5)            ИнспекторПорескеполицијемораиматизаштитну опремусаознакамаПорескеполиције чији 
      ,  .изгледи случајевеу којимасекористи прописујеминистар

Пореско рачуноводство 

Члан 163. 

(1)     .Порескауправаводипорескорачуноводство
(2) ,         ,  Садржину поступак и начин вођењапореског рачуноводстваближеуређујеминистар напредлог 

 .Порескеуправе
(3)            .Исправаиздатанаоснову податакаиз пореског рачуноводствасматрасе јавномисправом

Ванбилансно пореско рачуноводство 

Члан 163а 

(1)          :У ванбилансномпорескомрачуноводствуПорескауправаводинеплаћенепорескеобавезе
1)            ,    пореских обвезника који су сагласно другим прописима брисани из прописаног регистра осим ако је за 



     ;испуњењетих обавезаодговорнодруго лице

2)           .закоје је наступилаапсолутназастарелосту складусаовимзаконом
(2)      1.  2)         Неплаћенепорескеобавезеиз става тачка овог чланаводесеу укупном износу по пореском 

.обвезнику
(3)          1.    Порескауправапо службеној дужности неплаћенеобавезеиз става овог чланапреносииз 

           пореског рачуноводствау ванбиланснопорескорачуноводствопо сазнањуо брисањуиз прописаног 
,         .регистра односнопротекомрока застарелостиу складусаовимзаконом

(4) ,         Садржину поступак и начин вођењаванбилансног пореског рачуноводстваближеуређује 
    163.  2.  .министарактомиз члана став овог закона

Порески информациони систем 

Члан 164. 

(1)      .ИнформационисистемПорескеуправеје јединствен
(2)        ,   Програмразвојаинформационог системаПорескеуправедоносиминистар напредлогдиректора 

 .Порескеуправе
(3)    2.    :Програмиз става овог чланасадржинарочито

1)          ;стварањетехничких претпоставки заразвијањејединственог информационог системаПорескеуправе

2)  ,    ;развојнеправце динамику изградњеи опремања

3)      .потребнасредстваи начинњиховог обезбеђивања
(4)     ,      ,У оквиру свог информационог система Порескауправауређујеи обезбеђујестандарде 

,   ,  ,  ,  дефиниције класификацијеи номенклатуре кодирањеподатака технику обраде преноси 
 .исказивањеподатака

Овлашћења Пореске управе у пореском и прекршајном поступку 

Члан 165. 

(1)           По жалбамаизјављенимпротивпрвостепенихрешењадонетих у порескомпоступку решава 
     .министарили лицекоје он овласти

(2)            .Порескауправаиздајепрекршајненалогесходномприменомзаконакојим сеуређују прекршаји
(3)          По жалбамаизјављеним против првостепених решењадонетих у поступку одобравања 

            пореског пуномоћства запорезна додату вредност одлучује министар на предлог комисије коју  
   .образује за ту сврху  

Ослобађање од трошкова у пореском поступку 

Члан 166. 

       ,        У порескомпоступку Порескауправанеплаћатаксе накнадеи другетрошковезарадњеи услуге 
 ,   ,   ,     ,  које јој у томпоступку пружају државниоргани органи надлежни завођењерегистара банкеи 

   .други органии организације



Руковођење 

Члан 167. 

(1)    .Порескомуправомруководидиректор
(2)   ,   .ДиректорапостављаВлада напредлогминистра
(3)           ДиректорПорескеуправеобезбеђујекоординацију радаи јединственупримену пореских прописа 

   ,      ( , ,нацелокупној територији Републике која сеостварујеактимаминистра правилници наредбе 
,  )        ( , ,упутства обавезнеинструкције и непосреднимиздавањеминтерних акатазарад упутства наредбе 

  .).инструкције и др
(4)     ,  :НапредлогдиректораПорескеуправе министаруређује

1)         ,      унутрашње уређењеи систематизацију радних места у Пореској управи којом се прописују посебна знањаи 
    ;способности запојединараднаместа

2)        (   :  )     праваи обавезезапослених у Пореској управи у даљемтексту порески службеници из радног односакоје се 
 :      ,         односе на висину основног и додатног коефицијента платне групе и платне разреде за звања пореских 

   , ,      ,  службеника утврђена овим законом критеријуме висину и периоде за стимулативно награђивање покретањеи 
          ,   вођењепоступка за утврђивањеодговорности пореских службеника и намештеника заштету покретањеи вођење 

      ,     ,дисциплинског поступка против пореских службеника и намештеника као и изрицање дисциплинских мера  
        ,     ;овлашћењезавођењедисциплинског поступка и преношењетог овлашћења као и евиденцијаизреченихмера

3)  ,     ;стручнообразовање оспособљавањеи усавршавањепореских службеника

4)    ;правилапонашањапореских службеника

5)       ;пословекоји су неспојиви саслужбеномдужношћу

6)         .другапитањау складусаовими другим законом

Члан 167а 

(1)      ,      .ДиректорПорескеуправеимазаменикадиректора који засвој радодговарадиректору
(2)           .Заменик директорапомажедиректору у оквиру овлашћењакоја му он одреди
(3)         7,11,     IIIОсновнаплатазаменикадиректораодређујесемножењемкоефицијента који је утврђенза  

  -          ,   групу положаја у коју сесврставаи положај заменикадиректораПорескеуправе саосновицомза 
   ,           обрачуни исплату плате која сезадржавнеслужбеникеи намештеникеутврђује засваку буџетску 

       ,      годину закономкојим сеуређујебуџетРепубликеСрбије анакнадеи другапримањазаменика 
             директораутврђују сеу складусазакономкојим сеуређују платедржавних службеникаи 

. намештеника
(4)    ,     ,   ,  ЗаменикадиректорапостављаВлада напериододпет година напредлогминистра премазакону 

     .којим сеуређујеположај државних службеника

Организационе јединице 

Члан 168. 

(1)           .Заобављањепословаиз надлежностиПорескеуправеобразују сеорганизационејединице
(2)  , , ,        1. Начин образовања број структура мрежаи делокруг организационих јединицаиз става овог 

    ,     .чланауређују сеактомминистра напредлогдиректораПорескеуправе
(3)           ,  ОдређенипословиПорескеуправемогу севршити изванседиштаорганизационејединице о чему 

   .одлучује директорПорескеуправе



Члан 168а 

        168.   Организационим јединицамаконституисанимнаосновуактаиз члана овог законаруководе 
,     ,    .запослени које распоређуједиректорПорескеуправе уз претходну сагласностминистра

Радни односи 

Члан 169. 

(1)         ,     Напорескеслужбеникепримењују сепрописи о државној управи прописи о раднимодносимаи 
   ,        -платамау државниморганима као и прописииз областиздравственоги пензијско инвалидског 

  ,      .осигурањаи образовања ако овимзакономније друкчије прописано
(2)        , ,  Порески службеницидужни су даизвршавају налогеминистра директора односнонепосредног 

    ,        руководиоцаиздатерадиобављањапослова осимоних којимасеналажеизвршењерадњикоје 
  .представљајукривичнодело

(3)            , Порески службеницинемогу обављатипословекоји су неспојиви саслужбеномдужношћу а 
           приликомобављањапословаиз својенадлежностидужни су дапоштују правилапонашања 

   .запослениху Пореској управи
(4)        ,    Порески службеници су дужни дасестручнообразују оспособљавајуи усавршавају према 

  .програмуПорескеуправе
(5)        ,     12 ИнспекторуПорескеполиције рачунасеувећанистаж осигурања такошто сесваких месеци 

      16   .ефективнопроведенихнарадурачунакао месецистажаосигурања
(6)   ,        ИнспекторуПорескеполиције порескоминспектору и порескомизвршитељукод кога настану 

      ,      променеу психофизичкомили општемздравственомстању које га чиненеспособнимзавршење 
   ,     ,  пословаинспектораПорескеполиције пореског инспектораи пореског извршитеља престајерадни 

,           .однос ако непостоји могућност распоређивањанадругепословеу Пореској управи
(7)         6.     Променомпсихофизичког или општег здравственог стањаиз става овог чланасматрасегубитак 

      -  ,   раднеспособностиу смислупрописао пензијско инвалидскомосигурању аинспекторПореске 
,             полиције порески инспектори порески извршитељкомепо томоснову престанерадниодносима 

   .правонаинвалидску пензију
(8)         6.    Променепсихофизичког или општег здравственог стањаиз става овог чланаутврђујенадлежна 

    ,      комисија организацијеобавезног социјалног осигурања напредлогдиректораПорескеуправеили 
   .лицакоје он овласти

Начин попуњавања извршилачких радних места 

Члан 169а 

(1)        (   :   Попуњавањеизвршилачких раднихместананеодређеновреме у даљемтексту радноместона 
 )          .неодређеновреме у Пореској управивршисенаначин уређеновимзаконом

(2)             Радноместонанеодређеновремеу Пореској управипопуњавасетрајним премештајемпореског 
,    , ,     службеника путем јавног конкурсаили изузетно преузимањемдржавног службеникаиз другог 

 .државног органа
(3)             2.   Одлуку о попуњавањураднихместананеодређеновременаначин из става овог чланадоноси 

  .директорПорескеуправе



Попуњавање радних места на неодређено време путем јавног конкурса 

Члан 169б 

(1)      "    "     Јавниконкурс објављујесеу Службеномгласнику РепубликеСрбије и у једномоддневних 
       ,      листовакоји седистрибуиранацелој територији Републике адостављасеи организацији надлежној 

 .зазапошљавање
(2)       :  ,  ,  Огласо јавномконкурсу садржиподаткео државноморгану радномместу условимаза 

   ,  ,  ,   запослењенарадномместу месту рада стручној оспособљености начину спровођењаизборног 
 (    ,     ),  поступка писменапроверастручнеоспособљености усмениразговорили други начин знањимаи 

      ,      ,   вештинамакоје сеоцењују у изборномпоступку року у комесеподносепријаве личномимену лица 
      ,        задуженог задавањеобавештењао јавномконкурсу адресина коју сепријавеподносеи доказима 

    .који сеприлажу уз пријаву
(3)          . Јавниконкурс спроводиконкурснакомисија коју именуједиректорПорескеуправе Конкурсна 

      ,  ,   .комисија имапредседникаи двачланакоји по потреби могу иматизаменике
(4) ,           (Неблаговремене недопуштенеи пријавеуз које нису приложенисви потребнидокази непотпуне 

),          .пријаве конкурснакомисија одбацујезакључкомпротив кога није допуштенапосебнажалба

Изборни поступак 

Члан 169в 

(1)            Конкурснакомисија састављасписак кандидатакоји испуњавају условеконкурсаи међуњима 
  .спроводиизборнипоступак

(2)         ,   Поступак изборакандидатаспроводисерадиоценестручнеоспособљености знањаи вештина 
             кандидатанаосновуписменог испитаи разговоразбог посебних захтеварадногместакоји су 

  .наведениу конкурсу
(3)       ,     Ако конкурснакомисија послеспроведеногпоступка избора утврдиданиједанкандидатније 

    ,       , испунио условепрописанезаизбор односноданеодговарапотребамарадногместа саставља 
        ,      записник у комеконстатује дајавни конкурс није успео о чемусеписменообавештавају сви 

             .кандидатиу року одосамданаодданаконстатовањадајавни конкурс није успео

Листа за избор кандидата 

Члан 169г 

(1)              Ако конкурснакомисија послеспроведеногпоступка избораутврдиданеки одкандидатаили сви 
     ,        кандидатииспуњавају условепрописанезаизбор сачињавалисту заизборкандидатаоднајвишетри 
        (   :   кандидатасанајбољимрезултатомпостигнутим у поступку избора у даљемтексту листазаизбор 
)      .кандидата и исту достављадиректоруПорескеуправе

(2)              ДиректорПорескеуправесалистезаизборкандидатабиракандидатаи решењемодлучује о 
       .његовомпријему у радниодноснанеодређеновреме

(3)    2.      ,      Решењеиз става овог чланасадржилично имекандидата врсту и степенстручнеспремеи 
              називунутрашњеорганизационејединицеПорескеуправеу коју сепримаи називрадног местана 

  .које сераспоређује
(4)                 Сви учесници јавног конкурсаимају праводаизјавежалбу у року одосамданаодданапријема 

   2.  .      ,  решењаиз става овог члана ЖалбасеподносиЖалбеној комисији Владе преко доносиоца 
 .првостепеног решења



Попуњавање радних места преузимањем државног службеника из 
другог државног органа 

Члан 169д 

(1)             Радноместонанеодређеновремеу Пореској управиможесепопунити преузимањемдржавног 
    .службеникаиз другог државног органа

(2)            Преузимањедржавног службеникаиз другог државног органавршисенаоснову споразума 
            потписаног измеђудиректораПорескеуправеи руководиоцадржавног органаиз којег сепреузима 

    ,     .државнислужбеник у Пореску управу уз сагласносттог државног службеника

Рад на одређено време 

Члан 169ђ 

(1)            ,  Радниодноснаодређеновремезаснивасерадизаменеодсутног пореског службеника доњеговог 
,     ,      повратка радипопуњавањаупражњеног радногместа доокончањапоступка попуненанеодређено 

            времеили због привременогповећањаобимапослованапојединимраднимместимакоје постојећи 
       .број пореских службениканеможеблаговременодаобави

(2)          12 .Радниодноснаодређеновремезаснивасенајдужедо месеци

Привремени премештај 

Члан 169е 

(1)          ,Поредслучајевапривременогпремештајадржавних службеникау истомдржавноморгану  
       ,  ,  уређенихпрописимао раднимодносимау државниморганима порески службеник можебити 

          12 ,     премештеннарадноместоу вишезвањеу трајањудо месеци уколико испуњаваусловеу погледу 
    ,            степенаи врстестручнеспреме знањаи способностии уколико је потребнодасерадноместохитно 
.попуни

(2)           1.  ,  Порески службеник који је привременопремештену складусаставом овог члана стичесва 
       ,   .праварадног местана које је привременопремештен док премештај траје

(3)         ,     Порески службеник можебити привременопремештензбог потреберада надруго радноместои 
            ,      то како у оквируфункције којој припадарадноместосакога сепремешта тако и сарадногместакоје 

            , припадаосновнимфункцијамаПорескеуправенарадноместоу осталимфункцијамаи обрнуто под 
               условомдаиспуњаваусловезарадна томрадномместу предвиђенеактомо унутрашњемуређењуи 

  .систематизацији раднихместа

Ступање на радно место руководиоца унутрашње јединице, премештај 
и упућивање 

Члан 169ж 

(1)            Порескомслужбенику који ступанарадноместоруководиоцаунутрашњејединицеодређујесе 
             .коефицијент утврђензазвањеу које је разврстанорадноместоруководиоцатеунутрашњејединице

(2)   ,         ,   Због потребаслужбе порески службеник можебити премештеннадруго радноместо у складуса 
     ,      његовомстручномспремоми раднимспособностима у истој или другој организационој јединици 
 ,      ,     ,    Порескеуправе у истомили другомместу рада у истој или другој функцији у складусапрописима 

             којимасеуређују праваи дужности државних службеникаи намештеникаи општимпрописимао 



.раду
(3)              Приликом премештајасарадногместакоје је разврстаноу одређенозвањеу основнимфункцијама 

           ,   нарадноместокоје је разврстаноу одређенозвањеу осталимфункцијама пододговарајућимрадним 
             местомподразумеваседарадноместоразврстаноу највишезвањеу основној функцији одговара 
          ,    радномместу разврстаному највишезвањеу осталимфункцијамаи обрнуто тако дазвањуглавног 

      ;   пореског саветникаодговаразвањесамосталног пореског саветника звањусамосталног пореског 
     I     ;  инспектораи вишег пореског инспектора одговаразвањевишег пореског саветника звањувишег 

  II    I     I;  пореског инспектора и пореског инспектора одговаразвањепореског саветника звањупореског 
 II       ;   инспектора и пореског инспектораодговаразвањепореског саветника звањумлађегпореског 
     . инспектораодговаразвањемлађегпореског саветника

(4)     ,        Порески службеник због потребаслужбе можебити упућеннарадноместоу другој 
   ,     50    организационој јединициПорескеуправе удаљеној и вишеод километараодместањеговог 

.           .пребивалишта Рок упућивањау непрекидномтрајањуможедаизносидошестмесеци

Радно време 

Члан 169з 

(1)           .Радновремесеутврђујеопштимпрописомкоји важи задржавнеоргане
(2)     ,        Изузетноодредовног радног времена порески службениции намештеницису дужни даобављају 

      .пословеи у мањеповољномрадномвремену
(3)        :Радому мањеповољномрадномвременусматрасе

1)   ;раду сменама

2)  , ,     ;радсуботом недељом празницимаи другим нераднимданима

3)       (  );раддужи одпуног радног времена прековременирад

4)  .ноћни рад

Приправност 

Члан 169и 

(1)              Приправностсесматрарадому мањеповољномрадномвременуу којем порески службениции 
,       (  ),  ,   намештеници ванрадног временаморају бити доступни у приправности даби уколико сеукаже 

,      .потреба извршилиодређенепословесвог радногместа
(2)          .Приправностзарадне убрајасеу редовнураднуобавезу
(3)        ,  ,   Ближеусловеи начин извршењаприправностизарад прописујеминистар напредлогдиректора 

 .Порескеуправе

Звања државних службеника на извршилачким радним местима у 
Пореској управи 

Члан 169ј 

(1)             Звањапореских службениканаизвршилачкимраднимместимау Пореској управиуређују сеовим 
.законом

(2)    1.     :Звањаиз става овог чланаразврставају сеу
1)        ;звањапореских службеникау основнимфункцијамаПорескеуправе



2)        .звањапореских службеникау осталимфункцијамаПорескеуправе
(3)     ,    , :  , ,У основнефункцијеПорескеуправе у смислуовог закона спадају порескаконтрола наплата  

 ,  ,      160. . 11 )  11 )  . Порескаполиција порескоправнипослови као и пословииз члана тач а и б овог закона
(4)               Разврставањераднихместау звањаи опис пословараднихместауређују сеактомо унутрашњем 

       .уређењуи систематизацији раднихместау Пореској управи

Звања пореских службеника у основним функцијама Пореске управе 

Члан 169к 

(1)         :Звањапореских службеникау основнимфункцијамаПорескеуправесу
1)    :   ,  ,   ;сасредњомстручномспремом млађипорески контролор порески контролор виши порески контролор

2)    :   -  ,  -     савишомстручномспремом млађипорезник стручни сарадник порезник стручни сарадник и виши порезник 
-  ;стручни сарадник

3)    :   ,  ,   II, са високом стручном спремом млађи порески инспектор порески инспектор порески инспектор порески 
 I,     II,     I,    , инспектор виши порески инспектор виши порески инспектор самостални порески инспектор главни 

 . порески саветник
(2)         1.    Порески службеници саодговарајућомстручномспремомиз става овог чланастичу почетно 

   ,   -     звањемлађегпореског контролора млађегпорезника стручног сарадникаи млађегпореског 
         .инспекторапо завршеномприправничком стажу и положеномдржавномстручномиспиту

(3)              Порескомслужбенику који је засноваорадниодноснанеодређеновремеу Пореској управина 
  ,             основу јавног конкурса одређујесепочетни платниразредзазвањеутврђенозарадноместона које 

 .сераспоређује
(4)              Порескомслужбенику који је засноваорадниодноснанеодређеновремеу Пореској управипо 

     ,        основупреузимањаиз другог државног органа одређујесепочетни платниразредзазвањеутврђено 
      .зарадноместона које сераспоређује

(5)               Порески службеник који је у току радастекаовишу или високу стручну спремуможебити 
             .распоређеннарадноместозакоје је утврђенонајниже звањеу стеченој стручној спреми

Звања пореских службеника у осталим функцијама Пореске управе 

Члан 169л 

(1)         :Звањапореских службеникау осталимфункцијамаПорескеуправесу
1)    :   ,      ;сасредњомстручномспремом млађипорески референт порески референти виши порески референт

2)    :   ,      ;савишомстручномспремом млађипорески сарадник порески сарадник и виши порески сарадник

3)    :   ,  ,   I,  са високом стручном спремом млађи порески саветник порески саветник порески саветник виши порески 
    . саветник и самосталнипорески саветник

(2)         1.    Порески службеници саодговарајућомстручномспремомиз става овог чланастичу почетно 
   ,       , звањемлађегпореског референта млађегпореског сарадникаи млађегпореског саветника по 

       .завршеномприправничкомстажу и положеномдржавномстручномиспиту
(3)   169  . 3-5.          Одредбечлана к ст овог законапримењују сеи у случају одређивањазвањапореским 

   .службеницимаиз овог члана



Услови за стицање вишег звања 

Члан 169љ 

   . 169   169          Порески службеник из чл к и л овог законаможестећинепосредновишезвањеподследећим 
: условима

1)      ;дапостоји упражњеноодговарајућерадноместо

2)                    даимарадноискуство потребнозарадноместона које сепремештаили распоређујеи да је у претходномзвању 
     ;радиоодређеновремепрописаноовимзаконом

3)              ;дазапоследњедвегодинепрестицањазвањаимапозитивнеоценепрописанеовимзаконом

4)                  да за последњедве године пре стицањазвањаније кажњен за кривично делои да није кажњен дисциплинском 
    ;меромзбог повредераднедужности

5)                   да се против њега не води кривични поступак за кривично дело за које се гони по службеној дужности нити 
     .дисциплински поступак због повредераднедужности

Губитак звања 

Члан 169м 

   :Порески службеник губи звање
1)      ;престанкомрадног односау Пореској управи

2)          -       , ако му сеу дисциплинском поступку изрекнедисциплинскамера премештај на радноместоу нижем звању за 
      .времезакоје је тамераизречена

Члан 169н 

(1)             Подраднимискуствоми одређенимвременомпроведениму претходномзвањуу средњој стручној 
,    ,  :спреми у смислуовог закона сматрасе

1)   ,    -          запореског контролора односнопореског референта најмањедвегодинерадног искустваи то у звањумлађег 
 ,    ;пореског контролора односномлађегпореског референта

2)    ,     -     , за вишег пореског контролора односно вишег пореског референта најмање три године радног искуства од 
      ,   .тогадвегодинеу звањупорески контролор односнопорески референт

(2)             Подраднимискуствоми одређенимвременомпроведениму претходномзвањуу вишој стручној 
,    ,  :спреми у смислуовог закона сматрасе

1)   -  ,    -        за порезника стручног сарадника односно пореског сарадника најмањедве године радног искуства и то у 
   -  ,    ;звањумлађегпорезника стручног сарадника односномлађегпореског сарадника

2)    -   ,     -     за вишег порезника стручног сарадника односно вишег пореског сарадника најмање три године радног 
,        -  ,   .искуства одтогадвегодинеу звањупорезник стручни сарадник односнопорески сарадник

(3)             Подраднимискуствоми одређенимвременомпроведениму претходномзвањуу високој стручној 
,        ,  :спреми запорескеслужбеникеу основнимфункцијамаПорескеуправе сматрасе

1)     -      ,        за пореског инспектора најмање три године радног искуства од тога две године у звању млађи порески 
;инспектор

2)     II  -      ,       за пореског инспектора најмање четири године радног искуства од тога две године у звању порески 
; инспектор

3)    I -     ,        за пореског инспектора најмањепет година радног искуства од тога две године у звању порески инспектор 
II; 

4)     II -     ,       за вишег пореског инспектора најмањешест година радног искуства од тога две године у звању порески 
 I; инспектор



5)     I -     ,       за вишег пореског инспектора најмање седам година радног искуства од тога две године у звању виши 
  II; порески инспектор

6)     -     ,       за самосталног пореског инспектора најмањеосам година радног искуства од тога две године у звању виши 
  I; порески инспектор

7)     -     ,       за главног пореског саветника најмањедевет година радног искуства од тога две године у звању самостални 
 .порески инспектор

(4)             Подраднимискуствоми одређенимвременомпроведениму претходномзвањуу високој стручној 
,          :спреми запорескеслужбеникеу осталимфункцијамаПорескеуправесматрасе

1)     -      ,        за пореског саветника најмање три године радног искуства од тога две године у звању млађи порески 
;саветник

2)    I -     ,        ; запореског саветника најмањепет годинарадног искуства одтогадвегодинеу звањупорески саветник

3)     -      ,       за вишег пореског саветника најмање седам година радног искуства од тога две године у звању порески 
 I; саветник

4)     -     ,       за самосталног пореског саветника најмањеосам година радног искуства од тога две године у звању виши 
 .порески саветник

Услови за стицање вишег звања и напредовање у виши платни разред 
по основу оцењивања 

Члан 169њ 

(1)               Застицањевишег звањапо основу оцењивањапотребноје дапорески службеник запоследњедве 
      :годинепрестицањавишег звањабудеоцењен

1)       -   "  ";сасредњоми вишомстручномспремом најмањеоценом истичесе

2)    :сависокомстручномспремом

(1)    "  "     ,    ,најмање оценом истиче се за звања млађи порески саветник млађи порески инспектор  
 ,   I,  ,   II,  порески саветник порески саветник порески инспектор порески инспектор порески инспектор 

I,    ,     II,     I,  виши порески саветник виши порески инспектор виши порески инспектор самостални 
 ; порески инспектор

(2)   "   "     ,  најмање оценом нарочито се истиче за звања самостални порески саветник главни порески 
.саветник

(2)            ,  Порески службеник који стекнеправонанепосредновишезвањепо основу оцењивања анема 
      ,        слободног радног местау непосредновишемзвању можеданапредуједваплатнаразредау оквиру 
 .постојећегзвања

(3)            "  "Порескомслужбенику чији је радзапоследњедвегодинеоцењеноценом не задовољава  
     .престајерадниодносу Пореској управи

Ванредно напредовање 

Члан 169о 

(1)           "   ",  Порески службеник чији је радпо завршетку годинеоцењеноценом нарочитосеистиче акоји 
    ,      .је постигаоизузетнерезултатерада можепревременостећинепосредновишезвање

(2)               Вишезвањепорески службеник можестећии у години у којој испуњаваусловезастицање 
 .староснепензије

(3)         .Ванредносеу Пореској управиможенапредоватисамоједном
(4)   . 1.  2.      ,   Одлуку из ст и овог чланадоносидиректорПорескеуправе наобразложенпредлог 

 .непосредног руководиоца



Плате 

Основна плата 

Члан 169п 

(1)                .Порески службенициимају правонаплату која сесастоји одосновнеплатеи додатаканаплату
(2)          ,  Основнаплатаодређујесемножењемосновног коефицијентаи додатног коефицијента уколико је 

    ,           предвиђензаодређенорадноместо саосновицомзаобрачуни исплату платакоја сеутврђујеу 
          .складусазакономкојим сеуређују платедржавних службеникаи намештеника

(3)            Основни коефицијентморабити изједначензаодговарајућазвањау основними осталим 
,       :      функцијама такошто ћеосновни коефицијентбити исти зазвањаглавног пореског саветникаи 
  ;        самосталног пореског саветника зазвањесамосталног пореског инспектораи вишег пореског 

;      II    I;   саветника зазвањевишег пореског инспектора и пореског саветника зазвањепореског 
 II   ;        инспектора и пореског саветника зазвањемлађегпореског инспектораи млађегпореског 

,             саветника односнотакошто ћеосновни коефицијент зазвањасавишоми средњомстручном 
              спремому основнимфункцијамабити исти саосновнимкоефицијентомзазвањасавишоми средњом 
    . стручномспремому осталимфункцијама

(4)         ,     Додатни коефицијентможесеутврдити заодређенараднаместа у зависностиодпосебних услова 
, ,  , ,    .рада одговорности сложеностипослова обима тежинеи природепосла

(5)       ,        Основнаплатаувећавасепо основу додатака у складусазакономкојим сеуређују плате 
       .државних службеникаи намештеникаи одредбамаовог закона

(6)    ,       Намештеницимау Пореској управи поредкоефицијентапрописаног зараднаместанамештеника 
           ,    у складусазакономкојим сеуређују платедржавних службеникаи намештеника можесеутврдити и 

 .додатникоефицијент
(7)     . 1-6.  ,        Платаутврђенапо одредбамаст овог члана можесекориговатитако даизносплатепореских 

              службеникаи намештеникау Пореској управинебудемањиодплателицазапосленог у надлежном 
       .органу подручнејединицелокалнесамоуправенаистимпословима

(8)     . 1-7.  ,      Платаутврђенапо одредбамаст овог члана можесекориговатисходнорадномучинку 
   ,  ,     пореског службеникаи намештеника акритеријуме начин и поступак кориговањапрописује 
.министар

(9)     ,        Висину основног и додатног коефицијента платнегрупеи платнеразредезазвањапореских 
  . 169   169   ,        6.  службеникаиз чл к и л овог закона као и висину додатног коефицијентаиз става овог члана 

   . занамештеникепрописујеминистар

Накнаде плате, накнада трошкова, отпремнина и друга примања 

Члан 169р 

      ,  ,    , Порески службеник имаправонанакнадуплате накнаду трошкова отпремнину и другапримања у 
          ,    складусазакономкојим су уређују платедржавних службеникаи намештеника осимако занакнаде 

,         .плате трошковеи другапримањаније друкчије уређеноовимзаконом

Солидарна помоћ 

Члан 169с 

(1)         :Породиципреминулог пореског службеникаи намештеникаприпадаправона
1)       ;плаћањетрошковасахраненаосновуоригиналних рачуна



2)               новчану помоћ у висини две просечне нето зарадеисплаћенеу привреди Републике Србије према последњем 
      .објављеномподатку органанадлежног запословестатистике

(2)           Порескомслужбенику и намештенику припадаправона солидарнупомоћутврђенопосебним 
    .колективнимуговоромзадржавнеоргане

(3)  ,        ,  Ближеуслове поступак и начин одобравањасолидарнепомоћиуређујеминистар напредлог 
  .директораПорескеуправе

Признања, награде и умањења, односно увећања плата 

Члан 169т 

(1)        ,    Заизузетнадостигнућау обављањупословаПорескеуправе ванреднидоприносунапређењурада 
,    ,  ,     ,  службе јачањуугледаПорескеуправе креативанрад иновацијеили други видстваралаштва који је 

      ,      у знатној меридопринеорезултатимарадаслужбе порескомслужбенику и намештенику могу се 
    .доделитипризнањаи новчаненаграде

(2)             .Признањаи новчаненаградемогу седодељиватикварталнои наданПорескеуправе
(3)  ,          ,Занедовољно односноизузетнопостигнутерезултатерадау обављањупословаПорескеуправе  

      ,      порескомслужбенику и намештенику можесеумањити односноувећатиосновнаплатанајвишеза 
30%.

(4) ,   ,    ,    Врсте поступак доделепризнања критеријумезаутврђивањевисине као и висину новчаних 
,       ,    награда односноумањењаи увећањаплатапрописујеминистар напредлогдиректораПореске 

.управе

Члан 169ћ 

(1)  ,        ,    Порески службеници у зависностиодприродепословаи условарада имају правонаслужбену 
,    .униформу раднуодећуи обућу

(2)        1.    .Акт којим сеуређујеправоиз става овог чланадоносиминистар

Послови неспојиви са службеном дужношћу 

Члан 169у 

(1)               Порески службеник неможедаобављаплаћениили неплаћенипосаокоји је спојив сањеговим 
          .послому Пореској управиили у везисарадомПорескеуправе

(2)  ,      ,     Порески службеник као ни члановињеговог породичног домаћинства немогу бити власнициили 
             .сувласници привредног субјектачија је делатностспојиваили у везисарадомПорескеуправе

(3) ,     ,     1.  .Министар напредлогдиректораПорескеуправе утврђује пословеиз става овог члана
(4)     ,     ,Члановимапородичног домаћинствапореског службеника у смислуодредабаовог члана  

 :  ,  ( , ,    )  ,  сматрају се брачнидруг деца брачна ванбрачна усвојенаи наиздржавању и родитељи ако их 
         .порески службеник издржаваили сањимаживи у заједничкомдомаћинству

(5)            Порески службеник приликом заснивањарадног односаили назахтевовлашћеноглицаПореске 
,     ,        управе подматеријалноми кривичномодговорношћу дајеписану изјаву о подацимакоји су од 
              .значајазаутврђивањепостојањасукобаинтересау радуили у везисарадомпореског службеника  

             .Порески службеник у изјавинаводидаподацинаведениу истој могу бити предметпровере
(6)              Порески службеник је дужандапријави сваку променуподатакадатих у смислуодредабаовог 

    15       .чланау року од данаодданакадаје променанастала
(7)               Изјавепореског службеникадатеу смислуодредабаовог чланачувају сеу досијеу тог пореског 

.службеника



Члан 169ф 

          Општаправилапонашањапореских службеникаи намештеникаприликомобављањапословау 
    ,        ,   ,Пореској управии ванње њиховопонашањеу току и ванрадног времена односпремајавности  
,     ,     колегама руководиоцимаи потчињенимпореским службеницима као и државнимслужбеницимаи 

      ,    намештеницимау другим државниморганимауређујеминистар напредлогдиректораПореске 
.управе

Члан 169х 

           , Порескомслужбенику затежеповредедужности из радног односаможесеизрећи поред 
           дисциплинских казни предвиђениходредбамазаконакојим сеуређују праваи дужности државних 

  ,    -       службеникаи намештеника и дисциплинскаказна премештај нарадноместоу непосреднонижем 
        .звањуу трајањуодшестмесецидодвегодине

Средства за рад 

Члан 170. 

(1)          .СредствазарадПорескеуправеобезбеђују сеу буџетуРепублике
(2)   ,    ,   Застручно образовање оспособљавањеи усавршавањезапослених пројектовањеи изградњу 

 ,        ,  информационог система као и застимулативнонаграђивањезапосленихмогу се напредлог 
,      .министра обезбедитидодатнасредстваиз буџетаРепублике

(3)       2.  .Министарвршираспоредсредставаиз става овог члана

Политичка неутралност 

Члан 171. 

             У вршењупословаиз својенадлежностислужбеналицаПорескеуправедужнасу дапослове 
    ,         .обављајуу складусазаконом при чему сенемогу руководити својим политичким убеђењима

Део седми 

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
Глава прва 

ПОРЕСКА КРИВИЧНА ДЕЛА 

Избегавање плаћања пореза 

Члан 172. 

 ( .   . 85/05) Брисан Сл гласник РСбр



Неуплаћивање пореза по одбитку 

Члан 173. 

 ( .   . 72/09) Брисан Сл гласник РСбр

Неосновано исказивање износа за повраћај пореза и порески кредит 

Члан 173а 

(1)             ,  Ко у намеридаоствариправонанеоснованповраћај порезаили порески кредит поднесепореску 
  ,            500.000пријаву неистинитог садржаја у којој искажеизнос заповраћајпорезаили порески кредитод  

 3.000.000             .до динараказнићесезатворомодтри месецадотри годинеи новчаномказном
(2)            3.000.000  10.000.000Ако је исказаниизносзаповраћај порезаили порески кредит преко до  

,              .динара учинилацћесеказнити затворомодшестмесецидопет годинаи новчаномказном
(3)             10.000.000 , Ако је исказаниизносзаповраћај порезаили порески кредит већиод динара учинилац 

           .ћесеказнити затворомод једнедодесетгодинаи новчаномказном
(4)  ,        -   Физичком лицу предузетнику и одговорномлицу у правномлицу порескомобвезнику за 

   . 1.  3.          ,кривичноделоиз ст до овог чланаизричесеи мерабезбедностизабраневршењапозива  
       .делатностии дужности од једнедопет година

Састављање или подношење фалсификованог документа од значаја за 
опорезивање 

Члан 174. 

 ( .   . 85/05) Брисан Сл гласник РСбр

Угрожавање наплате пореза и пореске контроле 

Члан 175. 

(1)                ,  Ко у намеридаугрозинаплатупорезакоји није доспеозанаплатуили који није утврђен али је 
    ,         ,покренут поступак утврђивањаили контроле односнопорезакоји је утврђенњемуили другомлицу  

           ,  по установљавањупривременемерезаобезбеђењенаплатепорезау складусазаконом односноу 
      , , ,   поступку принудненаплатеили порескеконтролеотуђи сакрије оштети уништи или учини 

          , неупотребљивомстварна којој је установљенапривременамеразаобезбеђењенаплате односно 
         ,     стваркоја је предметпринудненаплатепорезаили порескеконтроле казнићесезатворомдо једне 

   .годинеи новчаномказном
(2)     1.              Казномзатвораиз става овог чланаказнићесеи ко дајелажнеподаткео чињеницамакоје су од 

     ,   .значајазаспровођењепринудненаплатепореза односнопорескеконтроле

Недозвољен промет акцизних производа 

Члан 176. 

(1)     ,          Ко неовлашћеностављау промет односнопродајепроизводекоји сеу складусазакономсматрају 
 ,         .акцизнимпроизводима казнићесезатворомодшестмесецидопет година

(2) ,            Предузетник односноодговорнолицеу правномлицу које себавипроизводњомили увозом 



 ,    ,      производакоји у складусазаконом морају бити посебнообележениконтролнимакцизним 
,              маркицама анепредузмемередаови производипрестављањау прометбуду обележениконтролним 

 ,         .акцизниммаркицама казнићесезатворомодшестмесецидотри године
(3)       . 1.  2.       Предузетнику сезакривичноделоиз ст и овог чланаизричеи мерабезбедностизабране 

 ,         .вршењапозива делатностиили дужности од једнегодинедопет година
(4)           . 1.  2.     Одговорномлицу у правномлицу сезакривичноделоиз ст и овог чланаизричеи мера 

   ,          .безбедностизабраневршењапозива односнодужности у трајањуод једнегодинедопет година
(5)              Производикоји сеу складусазакономсматрају акцизнимпроизводимаакоји су неовлашћено 

  ,          стављениу промет као и производикоји нису посебнообележенипрописанимконтролнимакцизним 
      ,  .маркицамаи имовинскакорист остваренакривичнимделом одузећесе

Недозвољено складиштење робе 

Члан 176а 

(1)  ,      ,    Ко складишти односносмештадобраили дозволискладиштење односносмештањедобараза 
      ,        која непоседујепрописану документацију о пореклу казнићесезатворомодтримесецадотри 

   .годинеи новчаномказном
(2)      1.          Закривичноделоиз става овог чланаодговорномлицу у правномлицу и предузетнику изриче 

      ,         сеи мерабезбедностизабраневршењапозива делатностиили дужности у трајањуод једнедопет 
.година

(3)    1.    .Робаиз става овог чланаодузећесе

Глава друга 

ПОРЕСКИ ПРЕКРШАЈИ 

Појам 

Члан 176б 

(1)          Порески прекршаји су прекршаји одредабасадржаних у пореским законима  прописани овим 
законом (   :       ) у даљемтексту општи порески прекршаји правних лицаи предузетника , прекршаји 

   ,  прописани у пореским законима као и        (прекршаји одредабасадржаних искључивоу овомзакону у 
 :   ). даљемтексту посебнипорески прекршаји

(2)         ,    Заутврђивањепрекршајнеодговорностиу складусаовимзаконом предузетникомсесматраи 
        ,       физичко лицекоје је обвезник порезанадодатувредност аодговорнимлицему правномлицу и 

     27.  2.  2)  . одговорнолицелицаиз члана став тачка овог закона

1) Општи порески прекршаји правних лица и предузетника 

Неподношење и неблаговремено подношење пореске пријаве, 
необрачунавање, неплаћање и неблаговремено плаћање пореза 

Члан 177. 

(1)   -         ,   Порески обвезник правнолицеили предузетник који неподнесепореску пријаву необрачунаи 
  ,          30%  100%  неплатипорез казнићесезапрекршај новчаномказному висини од до износадугованог 

     ,     500.000    , порезаутврђеног у поступку порескеконтроле анемањеод динаразаправнолице односно 
100.000   .динаразапредузетника



(2)   -         ,   Порески обвезник правнолицеили предузетник који неподнесепореску пријаву аобрачунаали 
            20%  75%  неплатипорезказнићесезапрекршај новчаномказному висини од до износадугованог 

    ,     400.000    ,  80.000порезаутврђеног у пореској контроли анемањеод динаразаправнолице односно  
  .динаразапредузетника

(3)   -        ,   Порески обвезник правнолицеили предузетник који поднесепореску пријаву алинеплати 
          10%  50%   порезказнићесезапрекршај новчаномказному висини од до износадугованог пореза 

   ,     250.000    ,  50.000  утврђеног у пореској контроли анемањеод динаразаправнолице односно динараза 
.предузетника

(4)   -       ,     Порески обвезник правнолицекоји неподнесепореску пријаву алиплатипорезу законом 
 ,          100.000  2.000.000 , прописаномроку казнићесезапрекршај новчаномказному висини од до динара а 
      50.000  500.000 .предузетник новчаномказному висини од до динара

(5)   -           Порески обвезник правнолицеили предузетник који неподнесепореску пријаву у случајевима 
        ,    ,   кадаје закономпрописанодасене спроводисамоопорезивање или по налогу контроле казнићесеза 

     1.  .прекршај новчаномказномиз става овог члана
(6)    . 1.  5.           Запрекршајеиз ст до овог чланаказнићесеодговорнолицеу правномлицу новчаномказном 

 10.000  100.000 .од до динара
(7)   -            Порески обвезник правнолицекоји неблаговременоподнесепореску пријаву и неплатипорезу 

  ,          закономпрописаномроку казнићесезапрекршај новчаномказному износу од 100.000 . динара
(8)   -       ,    Порески обвезник правнолицекоји неблаговременоподнесепореску пријаву аплатипорезу 

  ,          100.000 .закономпрописаномроку казнићесезапрекршај новчаномказному износу од динара
(9)   -       ,     Порески обвезник правнолицекоји благовременоподнесепореску пријаву анеплатипорезу 

  ,          100.000 .закономпрописаномроку казнићесезапрекршај новчаномказному износу од динара
(10)     7.           50.000Запрекршај из става овог чланаказнићесепредузетник новчаномказному износу од  

.динара
(11)    . 8.  9.           40.000Запрекршај из ст и овог чланаказнићесепредузетник новчаномказному износу од  

.динара
(12)    . 7.  9.          Запрекршаје из ст до овог члана казниће сеодговорно лице у правном лицу новчаном 

    10.000 .казном у износу од динара  

(13)   -          Порески обвезник правнолицеили предузетник који неизвршиуплату порезаутврђеног 
         1.  . решењемПорескеуправеказнићесеновчаномказномиз става овог члана

(14)   -           Порески обвезник правнолицекоји по истеку прописаног рокаизвршиуплату порезаутврђеног 
          100.000 . решењемПорескеуправеказнићесеновчаномказному износу од динара

(15)     13.          Запрекршај из става овог члана казниће сеодговорно лице у правном лицу новчаном 
  10.000  100.000 ,      14.     казном од до динара а запрекршај из става овог члана новчаном казном у 
  10.000 .износу од динара  

(16)    Запрекршај из  14.става            40.000овог чланаказнићесепредузетник новчаномказному износу од  
. динара

(17)   -         Порески обвезник правнолицеили предузетник који Пореској управинеподнесе 
            3% информативнупореску пријаву казнићесезапрекршај новчаномказному висини од укупног 

     ,         приходаоствареног запретходну пословну годину аако у њој ненаведепотпунеподаткеновчаном 
    100.000  2.000.000 . казному висини од до динара

(18)     17.          Запрекршај из става овог члана казниће сеодговорно лице у правном лицу новчаном 
  10.000  100.000 .казном од до динара  

(19)   Применомодредаба . 1, 2, 3, 13.  17.ст и           овог члананеможесеутврдити новчанаказнау износу 
           . вишемоднајвишег износановчанеказнепрописанезакономкојим сеуређују прекршаји



Пријављивање мањих износа пореза и давање нетачних података у 
пореској пријави 

Члан 178. 

(1)                 Ако је износпорезаутврђену пореској пријавимањиодизносакоји је требалоутврдити у складу 
 ,   -          сазаконом порески обвезник правнолицеили предузетник казнићесезапрекршај новчаномказном 

   30%    .у висини од разликеовадваизноса
(2)   -            Порески обвезник правнолицеили предузетник који у пореској пријавиданетачнеподаткешто 

           ,    је запоследицуималоили моглодаимаутврђивањемањегизносапореза казнићесезапрекршај 
     30%            новчаномказному висини од разликеизносапорезакоји је утврђенили требаодабудеутврђену 

                складусазакономи износапорезакоји је утврђенили требаодабудеутврђенпремаподацимаиз 
 .порескепријаве

(3)    . 1.  2.  ,          Запрекршај из ст и овог члана казнићесеправнолиценовчаномказномнајмањеу износу од 
200.000 ,       100.000 .динара апредузетник најмањеу износу од динара
(4)    . 1.  2.           Запрекршај из ст и овог чланаказнићесеодговорнолицеу правномлицу новчаномказном 

 10.000  100.000 .од до динара
(5)    . 1.  2.     5%         Ако разликаиз ст и овог чланаизносидо износакоји је утврђенили је требалодабуде 

,   -          100.000 ,утврђен порески обвезник правнолицеказнићесеновчаномказному висини од динара  
  -       50.000 ,    порески обвезник предузетник новчаном казном у висини од динара а одговорно лице у 
       10.000 правном лицу новчаном казном у висини од динара. 

(6)   . 1.  2.            Применомодредабаст и овог члананеможесеутврдити новчанаказнау износу вишемод 
         .највишег износановчанеказнепрописанезакономкојим сеуређују прекршаји

Недостављање документације уз пореску пријаву, евиденционих 
пријава и захтева, обавештења, докумената и других података 

Члан 178а 

(1)   -            100.000 Порески обвезник правнолицеказнићесезапрекршај новчаномказному износу од до 
2.000.000    :динараакоПореској управи

1)       , уз пореску пријаву недоставипрописанудокументацију или

2)    ,      , неподнесеевиденциону пријаву односнозахтевзабрисањеиз евиденције или

3)   ,       .недоставиобавештење документ или другеподаткепрописанепорескимзаконом
(2)     1.           50.000 Запрекршај из става овог чланаказнићесепредузетник новчаномказному износу од до 
500.000 .динара
(3)   -         , Порески обвезник правнолицекоји по истеку прописаног рокадоставидокумента односно 

   1.          100.000 .податкеиз става овог чланаказнићесеновчаномказному износу од динара
(4)     3.           50.000Запрекршај из става овог чланаказнићесепредузетник новчаномказному износу од  

.динара
(5)     1.            Запрекршај из става овог чланаказнићесеодговорнолицеу правномлицу новчаномказному 

  10.000  100.000 ,      3.       износу од до динара азапрекршај из става овог чланановчаномказному износу од 
10.000 .динара



Поступање супротно правилима пословања прописаних пореским 
законом 

Члан 178б 

(1)   -     ,    ,  Порески обвезник правнолицекоји не води односнонечуваевиденције односнопословне 
,   ,     ,   ,  књиге невршипопис односноплаћањапреко текућег рачуна незакључиуговор односноне 

 ,     ,   доставидокументацију податкеили обавештењатрећимлицима прописанимпорескимзаконом 
         100.000  2.000.000 .казнићесезапрекршај новчаномказному износу од до динара

(2)     1.           50.000 Запрекршај из става овог чланаказнићесепредузетник новчаномказному износу од до 
500.000 .динара
(3)   . 1.  2.  ,         Изузетноодст и овог члана порески обвезник који неизвршипопис акцизног производау 

             складусапореским закономказнићесезапрекршај новчаномказному висини трострукевредности 
           .укупног прометатог акцизног производакоји је оствариоу претходнихшестмесеци

(4)   -     ,        Порески обвезник правнолицекоји непријави необјавиили неистакнемалопродајнеценеу 
   ,         складусапореским законом односнокоји продајепроизводепо ценамасупротнопорескомзакону 
         100.000  2.000.000 .казнићесезапрекршај новчаномказному износу од до динара

(5)   -            Порески обвезник правнолицекоји искажепорезу рачуну супротнопорескомзакону казнићесе 
       100.000  2.000.000 .запрекршај новчаномказному износу од до динара

(6)    . 4.  5.           50.000Запрекршај из ст и овог чланаказнићесепредузетник новчаномказному износу од  
 500.000 .до динара

(7)    . 1, 3, 4.  5.          Запрекршај из ст и овог чланаказнићесеодговорнолицеу правномлицу новчаном 
    10.000  100.000 .казному износу од до динара

2) Посебни порески прекршаји 

Члан 179. 

(1)    100.000  2.000.000        :Новчаномказномод до динараказнићесезапрекршај правнолицеако
1)  ,          (  25.  1),  27.   28.не поднесе или не поднесеу прописаном року пријаву за регистрацију члан тачка члан и члан  

 7); став

2)      ,      ,      на захтев Пореске управе не достави или не достави у одређеномроку пословне књиге и евиденције које са 
            , њим повезана нерезидентна лица воде у иностранству или Аутономној покрајини Косово и Метохија односно 

         (  37. . 3-5); оверенепреписеили оверенепреводетих књига и евиденција члан ст

2 )               а на захтев Пореске управе не обезбеде извод података из својих електронски вођених пословних књига и 
,             , евиденција приступ и увид у податке у својим електронско вођенимпословним књигамаи евиденцијама приступ 

      ,            и увид у софтверску и хардверску опрему као и базу података који се користе у оквиру системаза електронско 
     (  37   1); вођењепословних књига и евиденција члан а став

2 )        (  38.  8); б пореску пријаву не подносеу електронскомоблику члан став

2 )  (" .  ", . 68/14) в брисана Сл гласник РС бр

3)        (  41 ); у појединачној пореској пријавинаведенетачнеподатке члан

3 )              31.      а лицу за које је платио порез по одбитку не издапотврду најкасније до јануара године која следи години у 
     ,         (  41.  11); којој је плаћенпорезпо одбитку која садржиподаткео плаћеномпорезупо одбитку члан став

4)      ,             на захтев Пореске управе не достави или не достави на означено место на увид и проверу пословне књиге и 
,      (  25.  3)   44 ); евиденције пословну документацију и другеисправе члан тачка и члан

5)        ,   ,        не допусти да се обави увиђај на ствари просторији или земљишту односно да се кроз њих или преко њих 
   ( . 49.  50 ); пређерадиувиђаја чл и

6)    ,              омета спровођењепринудне наплате или ако се не удаљи са места на којем се спроводи принудна наплата и 



  ,             наставињено ометање или ако одбије да ствари које поседује учини доступним за потребеспровођењапринудне 
 (  89.  7.   90.  3); наплате члан став и члан став

6 )          96   2.  ,      а ако не поступи по налогу из решења из члана а став овог закона односно ако у прописаном року не 
              96   2. обавести надлежни порески орган о променамакоје могу утицати на извршењерешењаиз члана а став овог 

 (  96  . 3.  4); закона члан а ст и

7)              ,    на захтевпореских извршитељане предастварпореског обвезника која се код његаналази а не плати пореску 
      (  103.  1); обавезупореског обвезникауместопредајествари члан став

8)   ,            онемогућавапореском инспектору односно пореском извршитељудауђе на земљиштеи у просторије у којима 
 ,          ,    обављаделатност апо одобрењусудаи у станрадиподвргавањаконтроли односноспровођењапринудненаплате 

(  25.  7)   125.  5); члан тачка и члан став

9)          -    код њега запослено лице ометаовлашћеног службеника Пореске управе пореског инспектора да привремено 
        ,      запечати пословни или складишни простор у поступку теренске контроле да обави принудну наплату или другу 

   (  126.  2); закономутврђенудужност члан став

10)    ,   ,   ,    на захтевПорескеуправе односнопореског инспектора неподнеседокументацију или непружи информације 
 ,                ( и обавештења или не даизјавекоје су од утицаја на утврђивањечињеничног стањабитног за опорезивање члан 

25.  3),  121.  1.   127.  1); тачка члан став и члан став

11)            ,    ,пореском инспектору у поступку теренскеконтролене омогући увид у стањеробе односно у пословнекњиге  
     ,              евиденције и другу документацију или исправе или ако то у његовоиме не учини одњегаодређеноили код њега 

     (  127. . 2, 3.  7); запосленолицеили друго лице члан ст и

12)              код његазапосленолицеонемогућавапореског инспекторау спровођењумереодузимањаробеили одузимања 
     (  130 ); документацијеу току порескеконтроле члан

13)             (  132.  3. отуђи ствари за које је порески инспектор изрекаомеру привременезабранеотуђења члан став тачка 
5); 

14)           (  135.  3). у поступку прикупљањаобавештењанепоступи по захтевуПорескеполиције члан став
(2)     1.            Запрекршај из става овог чланаказнићесеодговорнолицеу правномлицу новчаномказномод 
10.000  100.000 .до динара
(3)     1.         50.000  500.000Запрекршај из става овог чланаказнићесепредузетник новчаномказномод до  

.динара
(4)    100.000  1.000.000        :Новчаномказномод до динараказнићесезапрекршај правнолицеако

1)  ,            ,  ,  не обавести или не обавестиу прописаномроку Пореску управу о лицу које је као нерезидент опуномоћилоза 
       (  14.  2); извршавањепословау везисапорескимобавезама члан став

2)  ,                не обавести или не обавести у прописаномроку Пореску управу о отварањуили затварањурачуна код банке у 
        (  25.  8); Аутономној покрајини Косовои Метохија или у иностранству члан тачка

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 

   ,           (  37.рачуноводствени систем кроз документацију а када је неопходно и кроз приступ хардверу и софтверу члан  
 6); став

4)  ,    ,      ,      се на захтев Пореске управе не одазове на позив ради појашњења или не пружи податке и информације 
         (  45.   47.  2); неопходнезаутврђивањечињеничног стањаодзначајазаопорезивање члан и члан став

5)               не поступи по решењуо принудној наплати из неновчаног потраживањапореског обвезника и Пореској управи 
       (  97.  2); непредастварикоје дугује порескомобвезнику члан став

6)                Пореској управи не достави или не достави у прописаном року податке о хартијама од вредности пореског 
    ,    ,          обвезника које код себечува са проценомњихове вредности или ако у прописаном року не прода те хартије од 
         ,       вредностиили их не продапод најбољимусловимана тржишту или ако остваренасредствапо одбитку прописане 
         (  98. . 3-5); провизијеи трошкованеуплатинарачунПорескеуправе члан ст

7)                 ствар обухваћену излучном тужбом која му је остављена на чување не сачува у непромењеном стању до 
     (  102.  4); окончањаспорапо излучној тужби члан став

8)                  не изврши или не изврши у прописаном року решење о принудној наплати на заради и другим сталним 
   ,           новчаним примањимапореског обвезника односно ако не изврши решењео наплати пореског дуга обвезника из 

      (  189. . 8.  9). сопствених средставау складусазаконом члан ст и



(5)     4.            Запрекршај из става овог чланаказнићесеодговорнолицеу правномлицу новчаномказномод 
10.000  50.000 .до динара
(6)     4.         25.000  250.000Запрекршај из става овог чланаказнићесепредузетник новчаномказномод до  

.динара
(7)    100.000  500.000        :Новчаномказномод до динараказнићесезапрекршај правнолицеако

1)            ,     Пореској управине пријави свекасније изменеподатакау пријави зарегистрацију односноупис у регистарили 
     (  25.  1); ако пријавинетачнеизменеподатака члан тачка

2)               приликом подношења пореске пријаве или другог прописаног акта на прописаном месту не унесе свој ПИБ 
(  26.  12); члан став

3)        ,       ,    у пореску пријаву не унесе ПИБ пореског саветника или је поднесе непотписану од тог лица ако је то лице 
     (  38.  4); припремилопријаву илињендео члан став

4)                не поступи по налогу Пореске управе да учествује у поступку канцеларијске контроле или да пружи тражена 
 (  25.  9)   121.  1); објашњења члан тачка и члан став

5)               ( не стави на располагањеодговарајуће место за рад пореских инспектора у поступку теренске контроле члан 
125. . 2.  3); ст и

6)      ,        ,   не буде присутан током теренске контроле или одбије да учествује у поступку теренске контроле у складу са 
  (  25.  9)   127 ). овимзаконом члан тачка и члан

(8)     7.            Запрекршај из става овог чланаказнићесеодговорнолицеу правномлицу новчаномказномод 
10.000  20.000 .до динара
(9)     7.         15.000  150.000Запрекршај из става овог чланаказнићесепредузетник новчаномказномод до  

.динара
(10)    100.000  2.000.000      ,  Новчаномказномод до динараказнићесезапрекршај орган организацијаили 

              друго лиценадлежнозаупис у прописанирегистарлицакоја обављајуделатностако извршибрисање 
      ,      лицабездоказао престанку пореских обавеза односнобрисањуиз евиденцијепрописанепореским 

     ,      29.  8.   закономкоји издајенадлежнипорески орган осимзалицаиз члана став овог закона , за 
             обавезепо основу доприносаза пензијско и инвалидско осигурањеуколико су стекли право на 
          пензију сходноодредбамазакона којим сеуређује пензијско и инвалидско осигурање (  29.члан  

 7). став
(11)    100.000  2.000.000        Новчаномказномод до динараказнићесезапрекршај Агенција запривредне 

        ,  регистреако извршибрисањепривредног субјектаиз прописаног регистра региструје статусне 
,         ,  , , ,промене односновршипроменеподатакакоји сеодносенаоснивача односночлана назив седиште  

              улог и облик организовањау периодуоддобијањаобавештењаПорескеуправедаћесекод 
           привредног субјектавршити порескаконтроладодобијањаобавештењадаје порескаконтрола 

 (  29.  9). завршена члан став
(12)    100.000  2.000.000        Новчаномказномод до динараказнићесезапрекршај банкакоја дозволи 

 ,  ,            исплату зарада накнадазарада као и других приходафизичких лицапо основу којих сеплаћапорез 
 ,         ,      по одбитку ако налог којим себанциналажеисплататих прихода као и плаћањепорезапо одбитку 
                не садржипозивнаброј одобрењазаплаћањеукупне обавезепо томоснову који је доделилаПореска 

     41.  ,        управананачин из члана овог закона осимисплатекаматенаштеднеулогесвојим депонентима 
(  30  ). члан а
(13)    100.000  2.000.000        Новчаномказномод до динараказнићесезапрекршај банкакоја Пореској 

            ,управинедоставиу електронскомоблику податкео извршенимплатнимналозимазаисплату  
           5-    односноналозимазапреноспо исплатиоцимаприходаи шифрамаплаћањадо ог у месецуза 

 ,         ,  претходнимесец односноуплаћенимновчанимсредствиманадевизнерачунефизичких лица у року 
 30                од данаодданауплатеили о уплатаманарачун обвезникапорезанадоходак грађанапо основу 

      ,    15   приходаодсамосталнихделатностиу календарскоммесецу у року од данапо истеку 
  (  30   1). календарског месеца члан б став

(14)    100.000  2.000.000      ,   Новчаномказномод до динараказнићесезапрекршај банка која порези 
  ,         спореднапорескадавања зачије обезбеђењенаплатеје установљенапривременамеразабране 



           преносановчаних средставапреко рачунапореског обвезникаи уписанау регистру блокираних 
    ,         рачунакоји водинадлежнаорганизација наоснову пореског решењанепренесесарачунапореског 

,       ,     обвезника довисинерасположивих средставанатомрачуну напрописаниуплатни рачун јавних 
 (  66.  6). прихода члан став

Порески прекршаји пореских обвезника - физичких лица 

Члан 180. 

(1)    Новчаномказномод 5.000  150.000       ,  до динараказнићесезапрекршајфизичко лице које није 
 : предузетник ако

1)  ,            ,  ,  не обавести или не обавестиу прописаномроку Пореску управу о лицу које је као нерезидент опуномоћилоза 
       (  14.  2); извршавањепословау везисапорескимобавезама члан став

2)  (" .  ", . 68/14) брисана Сл гласник РС бр

3)              омета или спречава овлашћеног службеника Пореске управе у обављању законом утврђене дужности у 
  (  25.  7); порескомпоступку члан тачка

4)  ,                не обавести или не обавести у прописаномроку Пореску управу о отварањуили затварањурачуна код банке у 
        (  25.  8); Аутономној покрајини Косовои Метохија или у иностранству члан тачка

5)               приликом подношења пореске пријаве или другог прописаног акта на прописаном месту не унесе свој ПИБ 
(  26.  12); члан став

6)    ,          ,    Пореској управинеподнесе или неподнесеу законскомили додатномроку пореску пријаву или ако је поднесе 
,      ,       ,     непотписану или у пријаву унесе нетачне податке а не исправи их у прописаном року или је поднесе без 

         (  25.  2),  38. . 2.  3,  40.потребнедокументације и доказаод значаја за утврђивањепореза члан тачка члан ст и члан  
 1.   41 ); став и члан

7)    ,                на захтевПорескеуправе не доставиили не доставина означеноместона увид и проверуисправеод значајаза 
 (  44 ); опорезивање члан

8)  ,    ,      ,      се на захтев Пореске управе не одазове на позив ради појашњења или не пружи податке и информације 
         (  45.   47.  2); неопходнезаутврђивањечињеничног стањаодзначајазаопорезивање члан и члан став

9)        ,   ,        не допусти да се обави увиђај на ствари просторији или земљишту односно да се кроз њих или преко њих 
   ( . 49.  50 ); пређерадиувиђаја чл и

10)    ,              омета спровођењепринудне наплате или ако се не удаљи са места на коме се спроводи принудна наплатаи 
  ,             наставињено ометање или ако одбије да ствари које поседује учини доступним за потребеспровођењапринудне 
 (  89.  7.   90.  3); наплате члан став и члан став

11)               непоступи по решењуо принудној наплатииз неновчаног потраживањапореског обвезникаи Пореској управи 
       (  97.  2); непредастварикоје дугује порескомобвезнику члан став

12)                 ствар обухваћену излучном тужбом која му је остављена на чување не сачува у непромењеном стању до 
     (  102.  4); окончањаспорапо излучној тужби члан став

13)              ,    на захтевпореских извршитељане предастварпореског обвезника која се код његаналази ане плати пореску 
      (  103.  1); обавезупореског обвезникауместопредајествари члан став

14)                не поступи по налогу Пореске управеда учествује у поступку канцеларијске контролеили да пружи тражена 
 (  25.  9)   121.  1); објашњења члан тачка и члан став

15)               ( не стави на располагањеодговарајућеместо за радпореских инспекторау поступку теренске контроле члан 
125. . 2.  3); ст и

16)               ,   неомогући порескоминспектору дауђена земљиштеи у просторијеу којимаобављаделатност апо одобрењу 
   ,    (  125.  5); судаи у стан радиподвргавањаконтроли члан став

17)      ,        ,   не будеприсутан током теренске контроле или одбије да учествује у поступку теренске контроле у складу са 
  (  25.  9)   127 ); овимзаконом члан тачка и члан

18)    ,   ,       на захтевПорескеуправе односнопореског инспектора не поднеседокументацију или не пружи информације 
 ,              (  25.и обавештења или не да изјаве од утицаја на утврђивање чињеничног стања битног за опорезивање члан  



 3),  121.  1.   127.  1); тачка члан став и члан став

19)            ,   пореском инспектору у поступку теренске контролене омогући увид у стањеробе односно у документацију 
 ,            (  127. . 2.  3); или исправе анеодредилицекоје ћето учинити у његовоиме члан ст и

20)             онемогућава пореског инспектора у спровођењу мере одузимањаробе или одузимањадокументације у току 
  (  130 ); порескеконтроле члан

21)           (  135.  3). у поступку прикупљањаобавештењанепоступи по захтевуПорескеполиције члан став
(2)     1.          Порески обвезник из става овог чланакоји неизвршиуплату порезаутврђеног у пореској 

,            50% пријави односнорешењемПорескеуправеказнићесеновчаномказному износу од утврђеног 
,     пореза анемањеод 5.000  (  25.  6). динара члан тачка

Неподношење информативне пореске пријаве 

Члан 180а 

  -          Порески обвезник физичко лицекоје Пореској управинеподнесеинформативнупореску пријаву 
       ,          3%или у њој ненаведесву своју имовину казнићесезапрекршај новчаномказному висини од  

   .тржишневредностинепријављенеимовине

Порески прекршаји пореских посредника и других пореских дужника 

Члан 181. 

   10.000  100.000        :Новчаномказномод до динараказнићесезапрекршај одговорнолицеу
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  
   ,   (  29.  2.   184. ); предвиђеномроку прописанообавештење односноподатке члан став и члан

1 )       ,    ,    а органу који води евиденције о месту пребивалишта односно боравиштафизичког лица ако Пореској управи у 
      (  29.  3); предвиђеномроку недоставипрописанеподатке члан став

2)          ,       органу који води евиденције о рођењу или смрти физичког лица ако у прописаном року не обавести Пореску 
       ,       (  29.  4); управуо подацимавезанимзарођењеили смрт односнопроглашењенесталоглицазаумрло члан став

2 ) ,              а банци ако не обустави извршење налога пореског обвезника за пренос средстава са рачуна обвезника од 
     -  (  26. . 8.  14); моментапријемарешењао одузимањуПИБ а члан ст и

2 ) ,              б банци ако не обустави измиривање новчаних обавеза које порески обвезник има према трећим лицима на 
    ,       ( ,  основу уговорао промени поверилаца односно дужника у одређеномоблигационом односу асигнација цесија и 

.),    ( )         (  87  ); др по основупребијања компензација и по другомоснову у складусазаконом члан а

2 )     ,          ,  в 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 
         (  95.  2); обрачунатекаматенепренесенаодговарајућерачунејавних прихода члан став

2 ) ,              ,г органу организацији или другом лицу надлежном заупис у прописани регистарлица која обављају делатност  
         ,     ако изврши брисањелица без доказа о престанку пореских обавеза односно брисању из евиденције прописане 

      ,      29.  8.   пореским законом који издаје надлежни порески орган осим за лица из члана став овог закона ,  за обавезе 
              по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање уколико су стекли право на пензију сходно 

        одредбамазакона којим сеуређује пензијско и инвалидско осигурање (  29.  7); члан став

2 )            , д Агенцији за привреднерегистреако изврши брисањепривредног 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 добијањаобавештењаПореске управеда ће се код привредног субјекта 
           (  29.  9); вршити порескаконтроладодобијањаобавештењадаје порескаконтролазавршена члан став

3) ,   ,           банци ако правном лицу предузетнику или физичком лицу отвори рачун без поднетог доказа о извршеној 
 (  30.  1); регистрацији члан став

3 )     ,  ,          а банци која дозволи исплату зарада накнада зарада као и других приходафизичких лица по основу којих се 
   ,         ,       плаћапорезпо одбитку ако налог којим себанциналажеисплататих прихода као и плаћањепорезапо одбитку не 



                 садржи позив на број одобрења за плаћање укупне обавезе по том основу који је доделила Пореска управа на 
   41.  ,         (  30  ); начин из члана овог закона осимисплатекаматенаштеднеулогесвојим депонентима члан а

3 )               б банци која Пореској управи не достави у електронском облику податке о извршеним платним налозима за 
,            5-     исплату односноналозимазапреноспо исплатиоцимаприходаи шифрамаплаћањадо ог у месецу запретходни 

,          ,    30   месец односно о уплаћеним новчаним средствима на девизне рачуне физичких лица у року од дана од дана 
               уплате или о уплатама на рачун обвезника пореза на доходак грађана по основу прихода од самосталних 

   ,    15      (  30   1); делатностиу календарскоммесецу у року од данапо истеку календарског месеца члан б став

4)  ,   ,   ,      ,   Пореској управи односно код банке ако не изврши односноне изврши у прописаномроку или уз припадајућу 
          ,   ,камату повраћај више или погрешно плаћеног порезаи споредних пореских давања односно пореску рефакцију  

  ,   (  65.  4); односнорефундацију пореза односнопрекњижавање члан став

4 )       ,        а банци која порез и споредна пореска давања за чије обезбеђењенаплате је установљена привремена мера 
             забране преноса новчаних средстава преко рачуна пореског обвезника и уписана у регистру блокираних рачуна 

   ,    ,      ,  који водинадлежнаорганизација на основу пореског решења непренесесарачунапореског обвезника до висине 
    ,       (  66.  6); расположивих средставана том рачуну на прописаниуплатни рачун јавних прихода члан став

5)  (" .  ", . 61/07) брисана Сл гласник РС бр

6)        ,  ,  органу надлежном за вођењезаложног регистра покретних ствари регистра непокретности односно регистра 
 ,           (  87.  5.  блокираних рачуна ако не упише заложно право пореског повериоцау прописаномроку члан став и члан 

188. . 1.  4); ст и

7)       ,   ,      ,органу надлежном за вођење регистра непокретности ако не достави или не достави у прописаном року  
               Пореској управитражени изводиз јавних књига о непокретностимакоје су својинапореског обвезникаи извештај 

       (  90.  2); дали је уписанахипотекадругог повериоца члан став

8) ,              ,  банци ако принудну наплату из новчаних средставапореског обвезника не врши у складу са законом или ако 
                 ( не изврши решењео наплати пореског дуга обвезника наплатомиз средставате банке у складу са законом члан 

95. . 2.  3); ст и

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 хартијамаод вредности са проценомњихове 

,                 вредности односно ако у прописаном року не прода те хартије од вредности или их не прода под најбољим 
  ,              условимана тржишту или ако остваренасредствапо одбитку прописанепровизије и трошковане уплати на рачун 

  (  98. . 3-5); Порескеуправе члан ст

10) ,              банци ако не поступи по решењу Пореске управе о забрани располагања средствима на рачуну пореског 
 (  132.  3.  1); обвезника члан став тачка

11)    ,      ,   државноморгану и организацији органу територијалнеаутономијеи локалнесамоуправе акоПореској управи 
          ,       не доставичињеницекоје је дозналообављајућипословеиз свог делокруга а које указују намогућност дапореска 

   (  158 ); обавезаније испуњена члан

11 )   ,             а јединици локалне самоуправе ако у року од пет дана по истеку календарског месеца не достави Пореској 
    ,          ,  управи у електронском облику назив односно име и презиме и ПИБ обвезника пореза на имовину податке из 

          ,       ,  пореских пријава који су од значаја за утврђивањепорезана имовину као и податке о наплати тог пореза а по 
             захтеву Пореске управе и податке о утврђивању и наплати осталих изворних прихода јединице локалне 

 (  159 ); самоуправе члан

11 )    ,       ,    30  б државном органу и организацији ако на захтев органа јединице локалне самоуправе у року од 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 
       (  159  ); локалнесамоуправенаплатитаксу или други трошак члан б

12)  ,   ,            ,банци ако не обустави или не обустави у прописаном року све трансакције преко рачуна правног лица  
           (  185.  2); предузетникаилифизичког лицакоји нису доставилидоказо извршеној регистрацији члан став

13) ,               банци ако не поступи по решењу о принудној наплати из новчаних потраживањапореског обвезника и не 
            ,   изврши преноссредставасарачунањеговог дужника на прописани уплатни рачун јавних прихода односноако не 
               изврши решење о принудној наплати дугованог износа непосредно из средстава те банке у складу са законом 

(  189 ); члан

14)               органу надлежномзаевиденцију непокретностии покретних ствариу државној својини ако у прописаномроку 
            (  104.  19.  не преузмеу државину непокретности и покретне ствари пренетеу својину Републике члан став и члан 

110.  11). став



Прекршаји у области мењачког пословања 

Члан 181а 

(1)    100.000  2.000.000        :Новчаномказномод до динараказнићесезапрекршај правнолицеако
1)        129          о извршењу налога из решењаиз члана е овог закона писмено не обавести Пореску управу у прописаном 

 (  129   1.); року члан ж став

2)               у прописаномроку решењео привременој забраниобављањамењачких послована мењачкомместу не истакне 
      ,            на видноместо на том мењачкомместу односно ако савефективни страни новац који се налазина том мењачком 

   ,       ,     месту не прода банци односно банкама са којима има закључен уговор а динаредобијене продајом ефективног 
            (  129   5.); страног новцаи готовину у динаримане уплатина свој текући рачун члан з став

3)                 129   5.у прописаномроку не доставиПореској управиу писаној формидоказео извршењурадњииз члана з став  
  (  129   6.); овог закона члан з став

4)              129   1, у прописаном року писмено не обавести Пореску управу о извршењу решењаиз члана и став односно 
 129   3.   (  129  . 2.  5.); члана и став овог закона члан и ст и

5)       129   4.            у прописаном року из члана и став 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 
             (  129   4.); ефективног страног новцаи готовину у динариманеуплатина свој текући рачун члан и став

6)               ако овлашћени мењачкоме је решењемПореске управеодузето овлашћењеза обављањемењачких послована 
    ,              неким од вишемењачких места у прописаномроку савефективни страни новаци сву готовину у динаримаса тог 

           (  129   1.); мењачког местанепренесенамењачкоместокоје настављасарадом члан к став

7)                ако овлашћени мењач који има једно мењачко место коме је решењемПореске управе одузето овлашћењеза 
     ,           обављањемењачких послована том месту односно ако овлашћенимењачкоји има вишемењачких местакоме је 
            , решењем Пореске управе одузето овлашћење за обављање мењачких послова на свим мењачким местима у 

            ,    прописаномроку сав ефективни страни новац са тих мењачких местане продабанци односно банкамаса којима 
  ,              има закљученуговор а динаредобијенепродајомефективног страног новцаи сву готовину у динаримане уплати 

    (  129   2.); насвој текући рачун члан к став

8)                  129  .у прописаномроку Пореској управи у писаној формине доставидоказеда је извршио обавезеиз члана к ст  
1.  2.   (  129   3.). и овог закона члан к став

(2)     1.      -     Запрекршај из става овог чланаказнићесепредузетник овлашћенимењачновчаномказномод 
50.000  500.000 .до динара
(3)     1.          - Запрекршај из става овог чланаказнићесеодговорнолицеу правномлицу овлашћеном 

    15.000  150.000 .мењачуновчаномказномод до динара

Прекршаји у области игара на срећу 

Члан 181б 

(1)    100.000  2.000.000       Новчаном казном од до динара казниће сезапрекршај Државна лутрија 
,   ,      ,   Србије односноправно лице ако Пореској управи не достави дневне месечнеи годишње 

  ,      (  129  ). извештаје о промету у писаној или електронској форми члан њ
(2)    100.000  2.000.000        ,Новчаномказномод до динараказнићесезапрекршај ДржавналутријаСрбије  

  ,        ,   односноправнолице које сенеодазовенапозивПорескеуправе непосредноили преко 
,      ,    пуномоћника заучествовањеу поступку канцеларијске контроле односнонепружи потребна 

         (  129  ). објашњењаи документацију у року који одредиПорескауправа члан о
(3)    Запрекршај из . 1.  2.ст и           ,овог чланаказнићесеодговорнолицеу Државној лутрији Србије  

         15.000  150.000 . односноодговорнолицеу правномлицу новчаномказномод до динара



Прекршаји одговорних лица у Пореској управи 

Члан 182. 

(1)    10.000  100.000        Новчаномказномод до динараказнићесезапрекршај одговорнолицеу 
    :организационој јединициПорескеуправеако

1)            ,  пореском обвезнику ускрати бесплатнеинформације о пореским прописима или основну правну помоћ ако је 
   (  24.  1.  1); порески обвезник неук члан став тачка

2)                  пореском обвезнику ускрати увид у податке о утврђивању и наплати пореза који се о њему воде код Пореске 
 ,    ,   ,      управеили на захтев пореског обвезника не измени непотпуне односно нетачне податке о пореском обвезнику 

(  24.  1.  6). члан став тачка
(2)     1.          Новчаномказномиз става овог чланаказнићесезапрекршај службенолицеПорескеуправе 

:ако
1)              (  24.  1.се у пореском поступку не опходи премапореском обвезнику са поштовањеми уважавањем члан став  

 3); тачка

2)         ,      (  24.онемогућавапореског обвезникадабудеприсутан током порескеконтроле у складу саовим законом члан  
 1.  10). став тачка

Члан 182а 

               Ако порески обвезник у року оддвегодинеодданаправоснажностиосуђујућепресудезапрекршај из 
 177.  1.  5.     ,   ,   ,  члана ст и овог законаучини исти прекршај можему се уз новчану казну изрећии 

             . заштитнамеразабраневршењаодређенихделатностиу трајањуодшестмесецидотри године

Члан 182б 

(1)     ,  ,        Противлицакоје учини радњу односнопропуст у везисапорезомчије утврђивањеобављасам 
         177 ,  179.  1. . 2 )  3)порески обвезник који сесматрају порескимпрекршајемиз члана члана став тач б и  

  3.     1.  3)  ,    180. . 5)  6)  ,  и став у везисаставом тачка тог члана као и члана тач и овог закона нећесе 
     ,   ,     подносити захтевзапокретањепрекршајног поступка ако то лице препредузимањабилокоје радње 

       ,      пореског органау везиучињенерадњеили пропуста односнопреотпочињањапорескеконтролеили 
     ,    ,подношењазахтевазапокретањепрекршајног поступка самоиницијативнопријави учињену радњу  

             односнопропуст и истовременоплатидугованиизноспорезаувећанзаобрачунату камату из члана 
75.  . овог закона
(2)     ,     1.  ,      Противлицакоје учини радњу односнопропуст из става овог члана у везисапорезомкоји се 

 ,        ,   , утврђујерешењем нећесеподносити захтевзапокретањепрекршајног поступка ако то лице пре 
            , предузимањабилокоје радњепореског органау везисаучињеномрадњомили пропустом односно 

          ,преотпочињањапорескеконтролеили подношењазахтевазапокретањепрекршајног поступка  
   ,  ,       самоиницијативнопријавиучињенурадњу односнопропуст као и утврђениизноспорезаплатиу 

 .прописаномроку

Део осми 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Регистрација пореских обвезника 

Члан 183. 

             Порескауправаизвршићерегистрацију пореских обвезникау року од годину данаодданапочетка 



  .применеовог закона

Достављање података о извршеном упису у регистар Пореској управи 

Члан 184. 

, ,     29. . 1-3.     ,     Суд орган односноорганизацијаиз члана ст овог законадужни су да у складусаактомиз 
 29.  5.  ,         ,члана став овог закона доставеПореској управиподаткео лицимауписаниму регистар  

       ,       односнодругеподаткеодзначајазаутврђивањепореза састањемнаданпочеткаприменеовог 
. закона

Обавезе банке у вези са имаоцима рачуна 

Члан 185. 

(1)      ,    ,       Банка је даодправног лица предузетникаи физичког лица који кодњеганаданпочеткапримене 
    ,      15     -    овог законаимаотворенрачун захтевадау року од данаодданадоделеПИБ адоставидоказо 

 .извршеној регистрацији
(2)   ,       1.      Ако правнолице предузетник илифизичко лицеиз става овог члананедоставедоказо 

      1.  ,         извршеној регистрацији у року из става овог члана банка је дужнаданаредног данапо истеку тога 
              .рокаобустависветрансакције прекоњихових рачунаи дао томеодмахобавестиПореску управу

(3)              , Ако је наданпочеткаприменеовог законарачун пореског обвезникаблокиранзбог доспелих а 
     ,         неплаћенихпорезаи споредних пореских давања блокадасепреносинасверачунекоје тај порески 

           69.  2.  . обвезник имау складусаЗакономо платномпрометуиз члана став овог закона

Пријава за евиденцију имовине 

Члан 186. 

(1)  ,    ,          Порески обвезник физичко лицеи предузетник дужан је дау року оддесетмесециоддана 
            почеткаприменеовог законаподнесеПореској управипријаву заевиденцију укупне имовинеу 

  ,       20.000.000 .земљии иностранству ако је њенавредноствећаод динара
(2) ,    1.  , :Имовину у смислу става овог члана чине

1)  ( , ,    , ,   .);непокретности стан кућа пословназградаи просторије гаража земљиштеи др

2)      ;акције или уделиу правномлицу

3)     ;опремазаобављањесамосталнеделатности

4)  ,    ;моторнавозила пловни објекти и ваздухоплови

5)  (" .  ", . 70/03) брисана Сл гласник РС бр

6)     ;штедниулозии готовновац

7)   .другаимовинскаправа
(3)             .У пријаву заевиденцију имовинеуносесеи подацио имовини повезанихлица
(4)  ,    ,     . 1.  2.    Порески обвезник физичко лицеи предузетник чија је имовинаиз ст и овог чланавећаод 
10.000.000 ,    20.000.000 ,      динара алинепрелази динара можедаподнесепријаву заевиденцију 

.имовине
(5)   ,     60.  2.  ,   Порескауправаможе у складусачланом став овог закона проценити вредностимовине 

            . исказанеу пријави заевиденцију имовинеи доставитипорескомобвезнику решењео процени
(6)           Пријавазаевиденцију имовинеслужи искључивозаспровођењеунакрснепроценепореске 



   59.  . основицеиз члана овог закона
(7)            Унакрснапроценаприменићесенаразлику измеђувредностиимовинеутврђенеу пореској 

  ,         5.  .контролии процењене односнопријављеневредностиимовиненаначин из става овог члана
(8)      1.        , Ако порески обвезник из става овог члананеподнесепријаву заевиденцију имовине унакрсна 

      .проценаприменићесенањеговуцелокупну имовину
(9)         .Облик и садржину пријавезаевиденцију имовинепрописујеминистар
(10)            1.Порескауправаутврдићејединственупореску основицу унакрсномпроценомзапериодод  

 2003.  31.  2005.        .јануара до децембра годинефизичкимлицимаи предузетницимаиз овог члана
(11)      10.        Јединственапорескаосновицаиз става овог чланаутврђује секао разликаизмеђувредности 

   31.  2005.     1.  2003.    имовиненадан децембра годинеи надан јануара годинеумањеназаизнос 
         , пријављеногдохоткаи завредностимовинеприбављенесредствимастеченимнаслеђем поклоном 

     ,     ,      или надруги законит бестеретанначин закоју то порески обвезник односнодруго лицеистичеи о 
    .томепружи одговарајућематеријалнедоказе

(12)     1.  2003.        Вредностимовиненадан јануара годинечини збирукупне вредностиимовинеиз члана 
59.  3.       1.  2003. .став овог законасастањемнадан јануара године
(13)     31.  2005.       Вредностимовиненадан децембра годинечини збирукупне вредностиимовинеиз 

 59.  3.       31.  2005. ,   члана став овог законасастањемнадан децембра године увећаназавредност 
      1.  2003.  31.  2005.     имовинекоја је у периодуод јануара до децембра годинестеченатеретнои отуђена 

  .теретноили бестеретно

Члан 186а 

           1. Порескауправаутврдићејединственупореску основицу унакрсномпроценомзапериодод јануара 
2003.  31.  2005.         до децембра годинеи физичкимлицимаи предузетницимачија укупна вредност 

   31.  2005.   20.000.000 ,   59.   186.имовиненадан децембра годинепрелази динара сагласночлану и члану  
. 11-13.  . ст овог закона

Заложно право Републике до дана почетка рада регистра залоге 

Члан 187. 

(1)              Принуднанаплатапорезаи спореднихпореских давањаимапрвенствоу односу наосталеобавезе 
              пореског обвезникаи потраживањадругих лицадоданапочеткарадарегистразалогеу складуса 

           .закономкојим сеуређује заложноправонапокретнимстваримауписаниму регистар
(2)         1.  ,    До данапочеткарадарегистразалогеиз става овог члана заложноправоРепубликена 

,      ,   непокретностима новчанимсредствиманарачуну пореског обвезника покретнимстваримаи 
  ,       , потраживањимапореског обвезника установљаваседаномуписау регистарнепокретности односно 

 ,    - ,     блокираних рачуна напокретнимстварима пописом анапотраживањимапореског обвезника 
    92.  2.     . достављањемрешењаиз члана став овог законадужнику пореског обвезника

(3)              Пописанапокретнастварна којој је установљенозаложноправоРепубликепленисеу моменту 
.пописа

(4)      3.    , ,    Пописанапокретнаствариз става овог чланаможесе изузетно оставитиначувањепореском 
   ,        .обвезнику доданапродаје ако то налажу захтевиекономичностипоступка принудненаплате

Прелазни режим установљавања заложног права Републике 

Члан 188. 

(1)            Заложнаправанапокретнимстваримаи потраживањимапореског обвезникаустановљенадодана 



              почеткарадарегистразалогеу складусазакономкојим сеуређујезаложноправонапокретним 
   ,     187.  2.  ,    стваримауписаниму регистар у складусачланом став овог закона уписују сеу одговарајући 
  ,       . регистарзалогеприоритетно подпрвимданомпочеткарадатог регистра

(2)     ,     , Порескауправаје дужнада радиостварењаприоритетног заложног права одговарајућем 
         1.  ,    15   регистру доставизахтевзаупис заложних праваиз става овог члана у року од данаоддана 

   .почеткарадарегистразалоге
(3)             Годину данаодпочеткарадарегистразалогеРепубликаимаприоритетноправонамирењаиз 

           ,новчаних средставанарачуну пореског обвезникакод банакаили других финансијских организација  
       .безуписазаложног правау одговарајућирегистарзалоге

(4)      3.        187.  2. ЗаложноправоРепубликеиз става овог чланаустановљеноу складусачланом став овог 
,       ,      закона уписаћесеприоритетноу одговарајућирегистарзалоге под првимданомнакон истекарока 

       . од годину данаодпочеткарадарегистразалоге

Прелазни режим принудне наплате из новчаних потраживања 

Члан 189. 

(1)  31.  2003.        До децембра годинезаложноправоРепубликенановчанимпотраживањимапореског 
        92.  2.   обвезникаустановљаваседаномдостављањарешењаиз члана став овог законадужнику 

 . пореског обвезника
(2)            Принуднанаплатапорезаи спореднихпореских давањаиз новчаних потраживањаможесе 

               извршити кадаПорескауправау поступку утврдидатаквопотраживањеније спорнои даје доспело 
 .занаплату

(3)            1. Решењемо принудној наплатипорезаиз новчаних потраживањапотраживањеиз става овог 
                чланапленисеи налажеседужнику пореског обвезникадасвој дуг по томпотраживањууплатина 

    ,         одговарајућиуплатни рачун јавних прихода доизносакоји порески обвезник дугује по основупореза 
   .и споредних пореских давања

(4)     3.           Нарешењеиз става овог чланадужник пореског обвезникаможеизјавити приговору року од 
     .три данаодданадостављањарешења

(5)                ,  Дужник пореског обвезникадужан је дау року од три данапо истеку роказаприговор односноод 
    ,    ,   данапријемарешењапо приговору ако приговорније уважен извршиуплату заплењеног 

   3.  .потраживањаиз става овог члана
(6)            5.  , Ако дужник пореског обвезниканепоступи наначин прописану ставу овог члана принудна 

        ,      95. наплатасевршииз новчаних средставасањеговог рачуна у складусаодредбамачлана овог 
. закона

(7)         ,  Ако потраживањепореског обвезникапремањеговомдужнику није доспело Порескауправа 
     3.  ,   .налажеуплату у смислу става овог члана по доспелостипотраживања

(8)             Принуднанаплатаназарадии другим сталнимновчанимпримањимапореског обвезникавршисе 
     92.  2.  ,        наоснову решењаиз члана став овог закона којим сестављазабрананаодређеномделутих 

           ,   примањаи налажеисплатиоцудадугованиизноспорезаи споредних пореских давања почеводпрве 
,       . исплате пренесенаодговарајући уплатни рачун јавних прихода

(9)         8.  ,     Ако исплатилацнепоступи по решењуиз става овог члана наплатадугованог износапорезаи 
             , споредних пореских давањаврши сенепосредноиз средставакоја сеналазенарачуну исплатиоца у 

    95.  . складусаодредбамачлана овог закона



Прелазни режим принудне наплате из неновчаних потраживања 

Члан 190. 

(1)  31.  2003.        До децембра годинезаложноправоРепубликенаненовчанимпотраживањимапореског 
        92.  2.   обвезникаустановљаваседаномдостављањарешењаиз члана став овог законадужнику 

 . пореског обвезника
(2)            Принуднанаплатапорезаи спореднихпореских давањаможесеизвршитииз неновчаног 

            потраживањапореског обвезникакадаПорескауправау поступку утврдидато потраживањеније 
      .спорнои да је доспелозанаплату

(3)       92.  2.       Решењемо принудној наплатииз члана став овог законастављасезабранананеновчано 
           потраживањепореског обвезникаи налажењеговомдужнику дадугованестварипредаПореској 

,    , ,         89.  .управи која ћеих пописати проценити запленитии продатиу складусаодредбамачлана и чл  
99-104.  . овог закона
(4)        ,     Ако сезаплењенопотраживањеодносинапредају непокретности принуднанаплатасеспроводиу 

   . 105-111.  . складусаодредбамачл овог закона

Преузимање запослених, постављених лица, предмета, архиве, опреме и 
средстава за рад Републичке управе јавних прихода 

Члан 191. 

           Даномпочеткаприменеовог законаМинистарствофинансијаи економијепреузећезапосленеи 
     ,   , ,    постављеналицаРепубличкеуправејавних прихода као и предмете архиву опремуи средстваза 

.рад

Престанак важења одредаба одређених закона 

Члан 192. 

       :Даномпочеткаприменеовог законапрестају даваже
1)   ,      ("   ", . 76/91, 20/93, 37/93, 39/93,Закон о контроли утврђивањуи наплати јавних прихода Службени гласник РС бр  
53/93, 67/93, 45/94, 52/96, 42/98, 18/99, 33/99, 52/2000  34/2001); и

2) . 125  , 136.  138-144.       ("   ", . 52/96,чл г и Закона о пензијском и инвалидском осигурању Службени гласник РС бр  
46/98  29/2001); и

3) . 108   108 -108      ("   ", . 18/92, 26/93, 53/93, 67/93,чл с и ћ ч Законао здравственомосигурању Службени гласник РС бр  
48/94, 25/96, 46/98, 54/99, 29/2001  18/2002); и

4) . 27  ,  27 -1 ,  27   27 -27          ("чл ј ј к и љ р Закона о запошљавању и остваривању права незапослених лица Службени 
 ", . 22/92, 73/92, 82/92, 56/93, 67/93, 34/94, 52/96, 46/98  29/2001); гласник РС бр и

5)  90 ,  108.  1,  117.  2, . 120-156.  163-165 ,  166.  1. . 3)  4),  167.  1.члан члан став члан став чл и члан став тач и члан став  
. 13)  14),  168.  1. . 4)-6),  169. . 3)  4),  170. . 1)  3)   172.    тач и члан став тач члан тач и члан тач и и члан Законао порезуна 

  ("   ",  24/2001); доходак грађана Службени гласник РС број

6) . 72 , 73 , 77-110.  114.       ("   ",  25/2001); чл и Законао порезунадобит предузећа Службени гласник РС број

7) . 27 , 28 , 35 , 36 , 38.  46.    ("   ", . 22/2001  73/2001); чл и Законао акцизама Службени гласник РС бр и

8) . 29-31 , 40 , 41 , 43.  55.      ("   ", . 22/2001  73/2001); чл и Законао порезунапромет Службени гласник РС бр и

9)  41.      ("   ",  26/2001); члан Законао порезиманаимовину Службени гласник РС број

10)   53.  1.  3)   54.       ,    у члану став тачка и члану Законао условимазаобављањепрометаробе вршењеуслуга у промету 
   ("   ", . 39/96, 20/97, 46/98  34/2001)     и инспекцијском надзору Службени гласник РС бр и део којим се уређују новчане 



     7    53.  1.  3)  ; казнезапрекршај из члана аи члана став тачка тог закона

11)  23.  2)   25.    ("   ",  27/2002); члан тачка и члан Законао министарствима Службени гласник РС број

12)   139.  1.  3)     ("   ", . 26/77, 28/77,у члану став тачка Кривичног закона Републике Србије Службени гласник СРС бр  
43/77, 20/79, 24/84, 39/86, 51/87, 6/89, 42/89  21/90  "   ", . 16/90, 26/91, 75/91, 9/92, 49/92,и и Службени гласник РС бр  
51/92,  23/93,  67/93,  47/94,  17/95,  44/98,  10/2002   11/2002)         и део којим се прописује казна за кривично дело 

              злоупотребеовлашћењау привреди за одговорно лице у предузећу или другој организацији која врши привредну 
 ,             ,  делатност које у вези са извршењемпореских обавезаили у вези са плаћањемдругих дажбина ускрати средства 

      154.  . која представљају јавни приходи члан тог закона

Ступање на снагу Закона 

Члан 193. 

           "   Овај закон ступанаснагу осмог данаодданаобјављивањау Службеномгласнику Републике 
",     1.  2003. .Србије апримењујесеод јануара године

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УШЛЕ У ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ 

Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској 
администрацији 

("Сл. гласник РС", бр. 61/07) 

 60.Члан
          , Непокретности у својини РепубликеСрбиједатена коришћењејединицамалокалнесамоуправе а 

    ,     ,    које фактички користиПорескауправа наставићедакористиПорескауправа додоношењапрописао 
     ,     61.  средствимау својини јединицалокалнесамоуправе осимнепокретностииз члана Законао 

   ("   ",  62/06). финансирањулокалнесамоуправе Службени гласник РС број
 61.Члан

(1)   2.  ,   60.     Одредбечлана овог закона сагласночлану Законаофинансирањулокалнесамоуправе 
("   ",  62/06),    1.  2007. . Службени гласник РС број примењују сеод јануара године
(2)  ,           Поступке утврђивања наплатеи контролепорезаи спореднихпореских давањакоје по одредбама 

   1.      ,    , законаиз става овог члананаплаћују јединицелокалнесамоуправе започетеодПорескеуправе а 
     1.  2007. ,    који нису правоснажноокончанидо јануара године окончаћенадлежниорган јединице 

 .локалнесамоуправе
 62.Члан

  47.  ,           Одредбечлана овог закона у делукоји сеодносинанадлежностПорескеуправезавођење 
  ,       другостепеног порескопрекршајног поступка престају даважеданомпочеткарададругостепеног 

        ("   ",  101/05). прекршајног судау складусаЗакономо прекршајима Службени гласник РС број
 63.Члан

  . 10.  46.               Прописииз чл и овог законадонећесеу року одшестмесециодданаступањанаснагу овог 
. закона

 64.Члан
              Порескауправаје надлежнадарешаваи о жалбамаизјављенимпротиврешењадонетих у пореском 
            поступку одстраненадлежних органајединицалокалнесамоуправекоје су Пореској управиподнете 

 1.  2007.        .од јануара годинедоданаступањанаснагу овог закона
 65.Члан

  10.  ,      ,    1.Одредбечлана овог закона у погледуобавезавеликих пореских обвезника примењиваћесеод  
 2009. . јануара године



Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској 
администрацији 

("Сл. гласник РС", бр. 20/09) 

 28.Члан
  . 10 , 21.  25.              Прописииз чл и овог законадонећесеу року одшестмесециодданаступањанаснагу 

 ,     25.           овог закона осимпрописаиз члана овог законау делукоји сеодносинависину основног и 
 ,         ,   додатног коефицијента платнегрупеи платнеразредезазвањапореских службеника који ћесе 

            . донетиу року одтри месецаодданаступањанаснагу овог закона
 29.Члан

        25.     , Застицањевишег звањапореског службеникаиз члана овог законапо основу оцењивања узимају 
        2007.  2008. ,   сеу обзири оценедржавног службениказа и годину одређенеправоснажнимрешењем 

  . директораПорескеуправе
 30.Члан

(1)   4.      1.  2009. . Одредбечлана овог законапримењиваћесеод маја године
(2)   25.  ,           Одредбечлана овог закона у делукоји сеодносинапрестанакрадног односапо основу 

  ,       2009.  2010. ,оцењивањапореског службеника примењиваћесепо извршеномоцењивањуза и годину  
            ,    ,ау делукоји сеодносинаправопореских службениканаслужбену униформу раднуодећуи обућу  

   1.  2011. . примењиваћесеод јануара године
 31.Члан

   37   7.        ("Пропис из члана а став Законао порескомпоступку и пореској администрацији Службени 
 ", . 80/02, 84/02 - , 23/03 - , 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - . , 62/06 -гласник РС бр исправка исправка др закон  

.   61/07),     31.  2009. . др закон и донећесенајкасниједо децембра године

Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској 
администрацији 

("Сл. гласник РС", бр. 53/10) 

 47.Члан
      ,        Ако порески обвезник установидапорескапријава коју је поднеоПореској управидоданаступања 

   ,    ,       на снагу овог закона садржи грешку или пропуст можедаподнесесамоједну измењенупореску 
,     40.        ("пријаву у складусачланом Законао порескомпоступку и пореској администрацији Службени 
 ", . 80/02, 84/02 - , 23/03 - , 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - . , 62/06 -гласник РС бр исправка исправка др закон  

. , 61/07, 20/09  72/09 - . ). др закон и др закон
 48.Члан

      ,       Порескомобвезнику надкојим сеспроводиреорганизација у складусазакономкојим сеуређује 
,            73.   стечај коме је одобреноплаћањепореског дуга у складусаодредбамачлана Законао пореском 

    ("   ", . 80/02, 84/02 - , 23/03 -поступку и пореској администрацији Службени гласник РС бр исправка  
, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - . , 62/06 - . , 61/07, 20/09  72/09 - . ), исправка др закон др закон и др закон а 

            14.  ,  који поднесезахтевзаодлагањеплаћањапореског дуга у складусачланом овог закона преистека 
       ,        периодана који му је плаћањедугаодложено можесеодобритиодлагањеплаћањапореског дуга за 

 ,           ,    60периодкоји сапериодомна који му је плаћањепореског дугавећодложено износинајдужедо  
. месеци

 49.Члан
(1)             31.Распоредуплаћеногизносапо основудоспелихпорезаи споредних пореских давањадо  

 2010. ,      70.  2.    децембра године извршићесеприменомодредбечлана став Законао порескомпоступку 
   ("   ", . 80/02, 84/02 - , 23/03 - ,и пореској администрацији Службени гласник РС бр исправка исправка  



70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - . , 62/06 - . , 61/07, 20/09  72/09 - . ). др закон др закон и др закон
(2)               Обрачуни плаћањекаматенаизносмањеили вишеплаћеног порезаи споредних пореских давања 

 31.  2010.       75.  1.   до децембра годинеизвршићесеприменомодредбечлана став Законао пореском 
    ("   ", . 80/02, 84/02 - , 23/03 -поступку и пореској администрацији Службени гласник РС бр исправка  
, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - . , 62/06 - . , 61/07, 20/09  72/09 - . ). исправка др закон др закон и др закон

 50.Члан
(1)             ,Кадаје решењеПорескеуправекојим сеу својину РепубликеСрбијепреносенепокретности  

  ,   104.  18.   110.  5.     односнопокретнествари из члана став и члана став Законао порескомпоступку и 
  ("   ", . 80/02, 84/02 - , 23/03 - ,пореској администрацији Службени гласник РС бр исправка исправка  

70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - . , 62/06 - . , 61/07, 20/09  72/09 - . ), др закон др закон и др закон постало 
       ,        .правоснажнододанаступањанаснагу овог закона односнододанапочеткаприменепрописаиз чл  

20.  21.  ,          и овог закона органнадлежанзаевиденцију непокретностии покретних ствариу државној 
   ,      . 20.  21.  ,    30   својини дужан је да у складусапрописимаиз чл и овог закона у року од данаоддана 
  ,        . почеткањиховепримене тенепокретностии покретнестварипреузмеу државину

(2)    5.000   50.000        Новчаномказномод динарадо динараказнићесезапрекршај одговорнолицеу 
          ,    органу надлежномзаевиденцију непокретностии покретних ствариу државној својини ако у року из 

 1.          .става овог члананепреузмеу државину непокретностии покретнествари
 51.Члан

  . 20.  21.        90        .Прописииз чл и овог законадонећесеу року од данаодданаступањанаснагу овог закона  

 52.Члан
(1)  . 12.  15.  ,    1.  2011. . Одредбечл и овог закона примењиваћесеод јануара године
(2)     ,        2010.Изузетноододредабаовог закона јединицелокалнесамоуправемогу својомодлукому  

      ,         години уредитидрукчије условеи начин одлагања плаћањаи отписакаматенапорески дуг по основу 
     31.  2009. ,     2010.  изворних јавних приходадоспеледо децембра године акоја до краја годиненије 

.плаћена

Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској 
администрацији 

("Сл. гласник РС", бр. 101/11) 

 51.Члан
(1)  . 1.  45.      1.  2012. . Одредбечл и овог законапримењиваћесеод јануара године
(2)        2       По жалбамау пореским стваримаиз члана аЗаконао порескомпоступку и пореској 

 ("   ", . 80/02, 84/02 - , 23/03 - , 70/03, 55/04,администрацији Службени гласник РС бр исправка исправка  
61/05, 85/05 - . , 62/06 - . , 61/07, 20/09, 72/09 - .   53/10)   др закон др закон др закон и по којимаПореска 

     31.  2011. ,    управанедонесерешењедо децембра године решићенадлежнејединицелокалне 
. самоуправе

(3)     ,    30        , Порескауправаје дужнада у року од данаодданаступањанаснагу овог закона надлежним 
        2.  .јединицамалокалнесамоуправеуступи списепредметаиз става овог члана

 52.Члан
        ,    Порескомобвезнику који је закључиоуговорофинансијском реструктурирању у складусазаконом 

       ,   којим сеуређујеспоразумнофинансијско реструктурирањепривреднихдруштава коме је одобрено 
        73.      плаћањепореског дуга у складусаодредбамачлана Законао порескомпоступку и пореској 

 ("   ", . 80/02, 84/02 - , 23/03 - , 70/03, 55/04,администрацији Службени гласник РС бр исправка исправка  
61/05, 85/05 - . , 62/06 - . , 61/07, 20/09, 72/09 - .   53/10),    др закон др закон др закон и акоји поднесезахтев 

         22.  ,      заодлагањеплаћањапореског дуга у складусачланом овог закона преистекапериодана који му 
   ,          , је плаћањедугаодложено можесеодобритиодлагањеплаћањапореског дуга запериодкоји са 



         ,    60 . периодомна који му је плаћањепореског дуга већодложено износинајдужедо месеци
 53.Члан

  11.  ,    . 48.  49.        Одредбачлана овог закона као и одредбечл и овог законау делукоји сеодносина 
         11.  ,   прекршајну одговорностбанакаако непоступепо одредбичлана овог закона примењиваћесеод 

1.  2012. . јула године
 54.Члан

   30.               Пропис из члана овог законадонећесеу року одшестмесециодданаступањанаснагу овог 
. закона

Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској 
администрацији 

("Сл. гласник РС", бр. 93/12) 

 36.Члан
(1)               Даномступањанаснагу овог законапрестају даважеУредбао ближим условимаи начину 

    ("   ",  7/12)    вршењаконтролемењачких послова Службени гласник РС број и Уредбао ближим 
          ("условимаи начину вршењаконтроледевизног пословањарезиденатаи нерезидената Службени 

 ", . 112/06, 39/10  15/12). гласник РС бр и
(2)           . 119-123.  . 125-129.  Даномступањанаснагу овог законапрестају даважеодредбечл и чл Законао 

   ("   ",  88/11). играмана срећу Службени гласник РС број
(3)             Подзаконскаактакоја су донетанаосновуовлашћењаиз Законао девизномпословању 
("   ", . 62/06  31/11)        ,Службени гласник РС бр и која уређују условеи начин обављањамењачких послова 

         90       . ускладићесесаодредбамаовог законау року од данаодданањеговог ступањанаснагу
(4)       3.        До почеткаприменепрописаиз става овог чланапримењиваћесепрописидонетинаоснову 

    ("   ", . 62/06  31/11)     Законао девизномпословању Службени гласник РС бр и ако нису у супротности са 
  . одредбамаовог закона

 37.Члан
(1)           Даномступањанаснагу овог законаПорескауправапреузиманадлежностиДевизног 

          инспекторатазаобављањепословаиздавањаи одузимањаовлашћењазаобављањемењачких 
,          послова пословаиздавањацертификатазаобављањемењачких пословаи контролемењачких 
,      ,      ("   ",послова као и других пословакоји су премаЗакону о девизномпословању Службени гласник РС  

. 62/06  31/11),    . бр и у надлежностиДевизног инспектората
(2)            1.  , Поступке које је Девизниинспекторатзапочеоу вршењунадлежностииз става овог члана а 

          ,      који небуду окончанидоданаступањанаснагу овог закона окончаћеПорескауправау складуса 
 .овимзаконом

(3)  -            Резиденти правналицаи предузетници којима је решењео издавањуовлашћењазаобављање 
         ,      мењачких пословаиздатододанаступањанаснагу овог закона настављајудараденаоснову тог 

      .решењау складусаодредбамаовог закона
 38.Члан

(1)              Даномступањанаснагу овог законаПорескауправапреузиманадлежностиУправезаигрена 
           ("   ",  88/11). срећукоје тауправаимапремаЗакону о играманасрећу Службени гласник РС број

(2)              ,    Поступке у областиигаранасрећукоје је започелаУправазаигренасрећу акоји небуду 
       ,        .окончанидоданаступањанаснагу овог закона окончаћеПорескауправау складусаовимзаконом

(3)                Приређивачиигарана срећукојима је доданаступањанаснагу овог законаиздаторешењео 
 ,              давањудозволе односноодобрењезаприређивањеигарана срећуодстранеУправезаигренасрећу 

        ("   ",  88/11),  у складусаЗакономо играмана срећу Службени гласник РС број настављајуса 
       ,  . приређивањемтих игарадоистекарокаважењадозволе односноодобрења



(4)  ,        ,     Лицакоја премапрописимакојимасеуређују игрена срећу имају обавезудостављањаакатао 
   , , ,   .,     , приређивањуигаранасрећу уверења извештаја обавештењаи др Управизаигренасрећу дужна 

        ,     ,  су датеактедостављајуПореској управиу случајевима наначин и у роковима уређенимпрописима 
     .којимасеуређују игрена срећу

 39.Члан
(1)              Даномступањанаснагу овог законапрестају сарадомДевизниинспекторатобразованЗакономо 

  ("   ", . 62/06  31/11)       девизномпословању Службени гласник РС бр и и Управазаигрена срећуобразована 
     ("   ", . 84/04, 85/05 - .   95/10). Закономо играмана срећу Службени гласник РС бр др закон и

(2)             Даномступањанаснагу овог законаПорескауправапреузећезапосленеи постављеналица 
       ,     , ,Девизног инспекторатаи Управезаигрена срећу као и њиховпословнипростор предмете 

 , ,     .информационисистем архиву опремуи средствазарад
 40.Члан

(1)  . 13.  14.      1.  2013. . Одредбечл и овог законапримењиваћесеод јануара године
(2)  . 17.  18.              Одредбечл и овог законау делукоји сеодносинависину каматнестопенаизносмање 

       ,        или вишеплаћеногпорезаи спореднихпореских давања укључујући и камату напорески дуг чије је 
  ,     ,    1.  2013.одлагањеплаћањаодложено као и методобрачунакамате примењиваћесеод јануара  

. године
(3)   17.              Одредбачлана овог законау делукоји сеодносинаданодкадасеобрачунавакамата 

              обвезнику порезанадодатувредносткомесевршиповраћај тог порезапримењиваћесезапореске 
       1.  2013. . пријавеподнетезапорески периодпочевод јануара године

(4)   17.               Одредбачлана овог законау делукоји сеодносинаданодкадасеобрачунавакаматапореском 
      ,    ,   обвезнику који је поднеозахтевзарефакцију односнозарефундацију пореза примењиваћесена 

      ,       решењакојимасеутврђујеправонарефакцију односнонарефундацију која буду донетапо 
   1.  2013. . захтевимаподнетимод јануара године

(5)   23.             Одредбечлана овог законау делукоји сеодносинаутврђивањепорескеобавезелицу које 
 ,       1.  2013. . обављанерегистровану односнонепријављенуделатностпримењиваћесеод јануара године

(6)   26.            Одредбечлана овог законау делукоји сеодносинапокретањеи вођењепрвостепеног 
            - прекршајног поступка који није у искључивој надлежностипрекршајног судаи изрицањеказни за 

 ,           , порескепрекршаје запрекршајеиз областимењачког пословањаи других пословакоји су према 
    ("   ", . 62/06  31/11)   Закону о девизномпословању Службени гласник РС бр и у надлежностиДевизног 

,           . 2 , 5 , 19 , 20 , 22 , 24 , 27.  35. инспектората као и запрекршајеиз областиигаранасрећуи чл и овог 
    1.  2013. . законапримењиваћесеод јануара године

(7)      ,     Првостепенипрекршајни поступак запорескепрекршаје запрекршајеиз областимењачког 
     ,      ("   ",пословањаи других пословакоји су премаЗакону о девизномпословању Службени гласник РС  

. 62/06  31/11)    ,        бр и у надлежностиДевизног инспектората као и запрекршајеиз областиигарана 
,   31.  2012.     ,  срећу који до децембра годиненебуду правоснажноокончани окончаћенадлежни 

 . прекршајни суд
(8)   10.   32.  1.      1.  2014. . Одредбечлана и члана став овог законапримењиваћесеод јула године

 41.Члан
              По захтевимазаодлагањеплаћањапореског дугапо којиманебудеправоснажноодлученододана 

            .ступањанаснагу овог законанадлежниорганодлучићеу складусаовимзаконом
 42.Члан

        ,   31. Поступак по правнимлековимауложенимпротивпореских управних аката које до децембра 
2012.            2   1.годинедонесу јединицелокалних самоуправазаизворнејавнеприходеиз члана а став  

       ("   ", . 80/02, 84/02 -Законао порескомпоступку и пореској администрацији Службени гласник РС бр  
, 23/03 - , 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - . , 62/06 - . , 61/07, 20/09, 72/09 -исправка исправка др закон др закон  

. , 53/10, 101/11  2/12 - ),      др закон и исправка окончаћенадлежнидругостепениоргани тих јединица 
 . локалнесамоуправе



 43.Члан
    ,            , Порескауправадужна је да у року одосамданаодданаступањанаснагу овог закона јавним 

        29.  . конкурсомпокренепоступак заизборруководилацаиз члана овог закона
 44.Члан

   7.               Пропис из члана овог законадонећесеу року одшестмесециодданаступањанаснагу овог 
. закона

Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској 
администрацији 

("Сл. гласник РС", бр. 47/13 и 108/13) 

 45.Члан
  4.  2.            Одредбечлана став овог законапримењиваћесенаактедонетенакон ступањанаснагу овог 

. закона
 46.Члан

  . 11 , 26 , 30 , 33.  34.             Прописииз чл и овог законадонећесеу року одшестмесециодданаступањана 
  ,     12.            снагу овог закона апропис из члана овог законадонећесеу року одтримесецаодданаступања 

   . на снагу овог закона
 47.Члан

 (" .  ", . 108/13) брисан Сл гласник РС бр
 48.Члан

(1)  . 8 , 12.  13 ,  15.  1, . 22.  23 ,  36.  1,  40. . 4.  16, Одредбечл и члана став чл и члана став члана ст и члана 
41.  2.   43.  3.  ,    1.  2014. . став и члана став овог закона примењиваћесеод марта године
(2)    1.            12.  ,Изузетноодстава овог чланау делукоји сеодносинапочетак применечлана овог закона  

          порески обвезник који обезбедитехничке условеможеподноситиПореској управипојединачну 
           1.  2013. . пореску пријаву запорезепо одбитку у електронскомоблику почевод октобра године

(3)          1.  2013.  Поступак и начин подношењапојединачнепорескепријавепочевод октобра годинеможе 
     .уредитиминистарнадлежанзапословефинансија

 49.Члан
(1)   7.  1.  ,      , Одредбачлана став овог закона која сеодносинадостављањеобавештења односно 

    ,    1.  2014. . омогућавањедиректног приступабазиподатака примењиваћесеод јануара године
(2)       ,       Орган који водиевиденцијео месту пребивалишта дужан је даПореској управидоставибазу 

            податакау електронскомоблику наосновуевидентиранихподатакасастањемнаданпочетка 
  7.  1.  ,    31.  2014. . применечлана став овог закона анајкасниједо јануара године

(3)    1.  ,        Изузетноодстава овог члана орган који обезбедитехничке условеможеПореској управи 
    ,      достављатиобавештењау електронскомоблику односноомогућити директанприступ базиподатака 

  1.  2013. .почевод октобра године

Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској 
администрацији 

("Сл. гласник РС", бр. 108/13) 

 10.Члан
(1)     41.        ("У складусачланом Законао порескомпоступку и пореској администрацији Службени 

 ", . 80/02, 84/02 - , 23/03 - , 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - . , 62/06 -гласник РС бр исправка исправка др закон  



. , 61/07, 20/09, 72/09 - . , 53/10, 101/11, 2/12 -   93/12)  : др закон др закон исправкаи подносисе
1)           28.  2014. ,   збирна пореска пријава за порезе по одбитку плаћене закључно са фебруаром године за које нису 

   ;поднетепрописанепорескепријаве

2)        2013. .појединачнапорескапријавазаприходеисплаћенеу години
(2)           47.     Даномступањанаснагу овог законапрестаједаважи члан Законао изменамаи допунама 

       ("   ",  47/13). Законао порескомпоступку и пореској администрацији Службени гласник РС број
 11.Члан

(1)  . 3 , 4 , 8.  9.      1.  2014. . Одредбечл и овог законапримењиваћесеод марта године
(2)       ,   2014. ,  ,Засваку исплатуприходаизвршену у јануару односнофебруару године порески обвезник  

            односнопорески платацдужан је даПореској управиподнесеи појединачну пореску пријаву 
  ,           .прописануовимзаконом најкасније допоследњегданау месецуу којем је исплатаизвршена

(3)   48.  1.           У члану став Законао изменамаи допунамаЗаконао порескомпоступку и пореској 
 ("   ",  47/13) : "1. "   : "1.администрацији Службени гласник РС број речи јануара замењују серечима  

". марта

Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској 
администрацији 

("Сл. гласник РС", бр. 68/14) 

 75.Члан
              Контролу умањењанетоприходазапослених у јавномсектору у складусазакономкојим сеуређује 
     ,        умањењенетоприходау јавномсектору Порескауправаврши заприходеисплаћенедодана 
   .престанкаприменетог закона

 76.Члан
      ,    ,    Орган који водиевиденцијео месту пребивалишта односноборавиштафизичког лица дужан је дау 

          ,       12.року одпет данаодданаступањанаснагу овог закона Пореској управидоставиподаткеиз члана  
 1.  ,         . став овог закона састањемнаданступањанаснагу овог закона
 77.Члан

(1)             15.  2.До почеткаподношењапореских пријавау електронскомоблику у складусачланом став  
 ,            овог закона велики порески обвезнициподносепорескепријавеу електронскомоблику у складуса 

 38.  8.        ("   ",чланом став Законао порескомпоступку и пореској администрацији Службени гласник РС  
. 80/02, 84/02 - , 23/03 - , 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - . , 62/06 - . ,бр исправка исправка др закон др закон  

61/07, 20/09, 72/09 - . , 53/10, 101/11, 2/12 - , 93/12, 47/13  108/13). др закон исправка и
(2)   15.  4,  39. . 3.  4.   44. . 2.  3.    Одредбечлана став члана ст и и члана ст и овог законапримењиваћесе 

             15.  2. почеводданаподношењапорескепријавеу електронскомоблику у складусачланом став овог 
. закона

(3)           ,   38.  9.У случају кадапорески обвезник из техничких разлоганије могаода сагласночлану став  
       ("   ", . 80/02, 84/02 -Законао порескомпоступку и пореској администрацији Службени гласник РС бр  

, 23/03 - , 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - . , 62/06 - . , 61/07, 20/09, 72/09 -исправка исправка др закон др закон  
. , 53/10, 101/11, 2/12 - , 93/12, 47/13  108/13),  1.  2014.   др закон исправка и од јула годинедодана 

    ,         ступањанаснагу овог закона заодређенипорески облик поднесепореску пријаву у електронском 
,       ,      облику пореску пријаву подносинепосредноили путемпоште адоодговарајућих датумакоји су 
 15.  2.  ,           чланом став овог закона одређеникао датумиод којих сепорескапријаваподносиискључивоу 

 . електронскомоблику
 78.Члан

     2014.   ,      Заисплатеприходаизвршенеу години порески обвезник односнопорески платацдужан је да 
           41.Пореској управиу електронскомоблику поднесепојединачну пореску пријаву прописанучланом  



       ("   ", . 80/02, 84/02 -Законао порескомпоступку и пореској администрацији Службени гласник РС бр  
, 23/03 - , 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - . , 62/06 - . , 61/07, 20/09, 72/09 -исправка исправка др закон др закон  

. , 53/10, 101/11, 2/12 -   93/12),    31.  2015. . др закон исправкаи најкасније закључноса јануаром године
 79.Члан

(1)               По захтевимазаодлагањеплаћањапореског дугапо којиманебудеправоснажноодлученододана 
    ,           ступањанаснагу овог закона надлежниорганодлучићеу складусаЗакономо порескомпоступку и 
  ("   ", . 80/02, 84/02 - , 23/03 - ,пореској администрацији Службени гласник РС бр исправка исправка  

70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - . , 62/06 - . , 61/07, 20/09, 72/09 - . , 53/10, 101/11,др закон др закон др закон  
2/12 - , 93/12, 47/13  108/13),      . исправка и осимодредабао висини каматнестопе
(2)               Порески обвезницикоји су доданаступањанаснагу овог законастекли правонаодлагање 

           плаћањапореског дугапо одредбамаЗаконао порескомпоступку и пореској администрацији 
("   ", . 80/02, 84/02 - , 23/03 - , 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - .Службени гласник РС бр исправка исправка др  

, 62/06 - . , 61/07, 20/09, 72/09 - . , 53/10, 101/11, 2/12 - , 93/12, 47/13 закон др закон др закон исправка и 
108/13),        . то правоостварују у складусатим законом

 80.Члан
             По захтевимазаплаћањепорезапутемпрекњижавањапо којиманебудеправоснажноодлученодо 

     ,        .данаступањанаснагу овог закона надлежниорганодлучићеу складусаовимзаконом
 81.Члан

          ("  Прекршајни поступци започетидоданапочеткаприменеЗаконао прекршајима Службени гласник 
",  65/13)           РС број окончаћесепо одредбамаЗаконао порескомпоступку и пореској администрацији 

("   ", . 80/02, 84/02 - , 23/03 - , 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - .Службени гласник РС бр исправка исправка др  
, 62/06 - . , 61/07, 20/09, 72/09 - . , 53/10, 101/11, 2/12 - , 93/12, 47/13 закон др закон др закон исправка и 

108/13). 

 82.Члан
             31.Распоредуплаћеногизносапо основудоспелихпорезаи споредних пореских давањазакључноса  

 2014. ,      70.  2.   децембром године извршићесеприменомодредбечлана став Законао пореском 
    ("   ", . 80/02, 84/02 - , 23/03 -поступку и пореској администрацији Службени гласник РС бр исправка  
, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - . , 62/06 - . , 61/07, 20/09, 72/09 - . , 53/10,исправка др закон др закон др закон  

101/11, 2/12 - , 93/12, 47/13  108/13). исправка и
 83.Члан

(1)    12.  4.  . 19.  55.            Акта из члана став и чл и овог законадонећесеу року одмесецданаодданаступања 
   . на снагу овог закона

(2)    12.  8.  . 13.  59.            Акта из члана став и чл и овог законадонећесеу року одтри месецаданаоддана 
    . ступањанаснагу овог закона

(3)    26.      1.  2014. . Акт из члана овог законадонећеседо децембра године
 84.Члан

(1)   13.  1.          30-   Одредбечлана став овог законапримењиваћесеоднаредног данапо истеку ог данаод 
       13.  2.  . данаступањанаснагу актаиз члана став овог закона

(2)   14.  11.            Одредбачлана став овог законапримењиваћесеоднаредног данапо истеку три месецаод 
     . данаступањанаснагу овог закона
 85.Члан

        :Даномступањанаснагу овог законапрестају даваже
1) . 60.  60        ("   ", . 84/04 , 86/04 - , 61/05,чл и а Закона о порезу на додату вредност Службени гласник РС бр исправка  
61/07, 93/12  108/13); и

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



3)  44.      ("   ", . 26/01, 42/02 - , 80/02, 80/02 - . ,члан Законао порезимана имовину Службени гласник РС бр СУС др закон  
135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 -   47/13); УС и

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

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

, 108/13  57/14); исправка и

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

7)  28.     ,     ("   ", . 26/01, 80/02,члан Закона о порезима на употребу држањеи ношењедобара Службени гласник РС бр  
43/04, 31/09, 101/10  24/11); и

8)  12.        ("   ",  135/04). члан Законао порезунапремијенеживотних осигурања Службени гласник РС број

Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској 
администрацији 

("Сл. гласник РС", бр. 112/15) 

 30.Члан  

(1)      ,     1.  2016. Порески обвезник који обезбедитехничке услове може у периодуод јануара године 
 29.  2016. ,        6. . 2. до фебруара године истовременосаподношењемпореских пријава из члана ст и 

5.   6. . (1)  (2)      -    ,  и став подтач и овог закона у писменомоблику непосредноили путем поште дате 
         . пореске пријаве подноси и у електронском облику на прописани начин

(2)       1.  ,    ,  На основу пореских пријава из става овог члана поднетих у електронском облику нећесе 
      .евидентирати пореско задужењена рачунима пореских обвезника  

 31.Члан  

           Распоредуплаћеног износапо основу доспелих порезаи споредних пореских давањазакључно 
 31.  2015. ,      70.  2.  са децембром године извршиће сеприменом одредбечлана став Закона о 

     ("   ", . 80/02, 84/02 -пореском поступку и пореској администрацији Службени гласник РС бр  
, 23/03 - , 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - . , 62/06 - . , 61/07, 20/09,исправка исправка др закон др закон  

72/09 - . , 53/10, 101/11, 2/12 - , 93/12, 47/13, 108/13, 68/14  105/14). др закон исправка и
 - : НАПОМЕНА ЕКСПЕРТ а

[1]      ,     1.  2016.  Порески обвезник који обезбедитехничке услове можеу периодуод јануара годинедо 
29.  2016. ,        38.  7. . 3),фебруара године истовременосаподношењемпореских пријаваиз члана став тач  
6)  7) . (1)  (2)      -    ,   и подтач и овог законау писменомоблику непосредноили путемпоште датепореске 

        ,   30.  1.  пријавеподносии у електронскомоблику напрописаниначин сходночлану став Законао 
          (" .  ", .изменамаи допунамаЗаконао порескомпоступку и пореској администрацији Сл гласник РС бр  

112/15). 

[!]   : НАПОМЕНА ОПРИМЕНИ
  38.  10. (   9),  122. . 5.  6.   129. . 3.  4. Одредбечлана став ренумерисанистав члана ст и и члана ст и овог 

              законапримењују сепочеводданаподношењапорескепријавеу електронскомоблику у складуса 
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