
ПРЕДЛОГ 

З А К О Н  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О  
ПОРЕЗУ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА 

Члан 1. 

У Закону о порезу на добит правних лица („Службени гласник РС”, бр. 
25/01, 80/02, 80/02-др. закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11 и 119/12), члан 1. мења 
се и гласи:  

„Члан 1. 

Порески обвезник пореза на добит правних лица (у даљем тексту: 
порески обвезник) је привредно друштво, односно предузеће, односно друго 
правно лице које је основано ради обављања делатности у циљу стицања 
добити.  

Порески обвезник је и задруга која остварује приходе продајом 
производа на тржишту или вршењем услуга уз накнаду. 

Порески обвезник је, у складу са овим законом, и друго правно лице које 
се не сматра правним лицем из ст. 1. и 2. овог члана, ако остварује приходе 
продајом производа на тржишту или вршењем услуга уз накнаду. 

Изузетно од ст. 1. до 3. овог члана, правно лице које, у складу са 
законом којим се уређује опорезивање посебним порезом по тонажи брода, 
испуњава услове и определи се да, у складу са тим законом, уместо пореза на 
део добити, плаћа посебан порез по тонажи брода, за тај део добити није 
порески обвезник у складу са овим законом.” 

Члан 2. 

У члану 3. став 1. после речи: „на територији Републике” додају се речи: 
„на начин прописан овим законом, уколико међународним уговором о 
избегавању двоструког опорезивања није друкчије уређено.” 

Члан 3.  

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

„Порески биланс и пореску пријаву из става 1, односно евиденцију из 
става 2. овог члана подноси и нерезидентни обвезник који делатност на 
територији Републике обавља преко сталне пословне јединице која се сагласно 
међународном уговору о избегавању двоструког опорезивања не сматра 
сталном пословном јединицом.” 

У досадашњем ставу 3, који постаје став 4, после речи: „става 1. овог 
члана и” додају се речи: „садржај и”.  

Члан 4. 

У члану 6. став 4. брише се. 

Члан 5. 

У члану 15. став 1. проценат: „3,5%” замењује се процентом: „5%”. 
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У ставу 3. после речи: „културе” додају се запета и речи: „укључујући и 
кинематографску продукцију,” а прoценат: „3,5%” замењује се процентом: „5%”.  

Став 9. мења се и гласи:  

„Ближе прописе о томе шта се у смислу овог закона сматра улагањем у 
области културе доноси министар финансија, по прибављеном мишљењу 
министра надлежног за послове културе.” 

Члан 6. 

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

„3) да порески обвезник пружи доказе да су потраживања утужена, 
односно да је покренут извршни поступак ради наплате потраживања, или да су 
потраживања пријављена у ликвидационом или стечајном поступку над 
дужником.” 

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

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

У ставу 8. после речи: „повуче тужбу,” додају се речи: „предлог за 
извршење,” а после речи: „повлачења тужбе,” додају се речи: „предлога за 
извршење,”. 

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

Члан 7. 

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

„Члан 16а 

Губитак од продаје потраживања признаје се као расход у износу који је 
исказан у билансу успеха обвезника, који је сачињен у складу са МРС, односно 
МСФИ и прописима којима се уређује рачуноводство и ревизија, односно у 
складу са начином признавања, мерења и процењивања прихода и расхода 
који прописује министар финансија за обвезнике који не примењују МРС, 
односно МСФИ. 

На исправку вредности потраживања која је у складу са чл. 16. и 22а 
овог закона била призната као расход не примењују се одребе члана 16. став 1. 
тачка 3) и став 2. овог закона у пореском периоду у којем је извршена продаја 
потраживања.”  

Члан 8.  

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

„Приходи настали у вези са расходима који у пореском периоду нису 
били признати у складу са чланом 7а овог закона, не улазе у пореску основицу 
у пореском периоду у ком су исказани.” 

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

Члан 9.  

У члану 27. став 1. тачка 2) речи: „која је користио за обављање 
делатности” бришу се.  
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После става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 

„Капиталним добитком сматра се и приход који оствари нерезидентни 
обвезник од продаје имовине из става 1. тач. 1), 3) и 4) овог члана, као и од 
продаје непокретности на територији Републике коју није користио за 
обављање делатности.”  

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

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

Члан 10. 

Члан 40. мења се и гласи:  

„Члан 40. 

Уколико међународним уговором о избегавању двоструког опорезивања 
није друкчије уређено, порез на добит по одбитку по стопи од 20% обрачунава 
се и плаћа на приходе које оствари нерезидентни обвезник од резидентног 
правног лица по основу: 

1) дивиденди и удела у добити у правном лицу, укључујући и 
дивиденду из члана 35. овог закона;  

2) накнада по основу ауторског и сродних права и права индустријске 
својине (у даљем тексту: ауторска накнада);  

3) камата; 

4) накнада по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних 
ствари на територији Републике. 

Порез по одбитку из става 1. овог члана обрачунава се и плаћа и на 
приходе нерезидентног обвезника по основу извођења естрадног, забавног, 
уметничког, спортског или сличног програма у Републици, који нису 
опорезовани као доходак физичког лица (извођача, музичара, спортисте и сл.) у 
складу са прописима којима се уређује опорезивање дохотка грађана.  

Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, на приходе које оствари нерезидентно 
правно лице из јурисдикције са преференцијалним пореским системом по 
основу ауторских накнада, камата, накнада по основу закупа и подзакупа 
непокретности и покретних ствари као и накнада по основу услуга, без обзира 
на место њиховог пружања или коришћења, обрачунава се и плаћа порез по 
одбитку по стопи од 25%. Порез по одбитку из ст. 1. и 3. овог члана не плаћа се 
на приходе које оствари нерезидентни обвезник, односно нерезидентно правно 
лице из јурисдикције са преференцијалним пореским системом, од камата по 
основу дужничких хартија од вредности чији је издавалац, у складу са законом, 
Република, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе или Народна 
банка Србије. 

На приходе које оствари нерезидентни обвезник од резидентног правног 
лица, другог нерезидентног обвезника, физичког лица, нерезидентног или 
резидентног или од отвореног инвестиционог фонда, на територији Републике, 
по основу капиталних добитака насталих у складу са одредбама чл. 27. до 29. 
овог закона, обрачунава се и плаћа порез по стопи од 20% ако међународним 
уговором о избегавању двоструког опорезивања није друкчије уређено. 
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Порез по решењу обрачунава се и плаћа и на приходе из става 1. тачка 
4) овог члана које нерезидентни обвезник остварује од лица које није дужно да 
обрачунава, обуставља и плаћа порез по одбитку.  

Нерезидентни обвезник - прималац прихода из ст. 5. и 6 овог члана, 
дужан је да надлежном пореском органу, у општини на чијој територији се 
налази непокретност, односно седиште привредног друштва у којем 
нерезидентни обвезник има удео или хартије од вредности који су предмет 
продаје, преко пореског пуномоћника одређеног у складу са прописима којима 
се уређује порески поступак и пореска администрација, поднесе пореску 
пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, на основу које 
надлежни порески орган доноси решење. Садржај пореске пријаве из става 7. 
овог члана ближе уређује министар финансија. 

Порез по одбитку из ст. 1. и 2. овог члана и порез по решењу из ст. 5. и 6. 
овог члана не обрачунава се и не плаћа ако се приход из ст. 1, 2, 5. и 6. овог 
члана исплаћује сталној пословној јединици нерезидентног обвезника из члана 
4. овог закона.  

Уколико резидентно правно лице исплаћује приходе сталној пословној 
јединици нерезидентног правног лица из јурисдикције са преференцијалним 
пореским системом, оно је дужно да обрачуна и уплати порез по одбитку у 
складу са одредбама става 1. тачка 1) и става 3. овог члана. 

У случају примене става 10. овог члана приходи на које се примењују 
одредбе става 1. тачка 1) и става 3. овог члана као и расходи са њима повезани 
не узимају се у обзир за потребе утврђивања пореске основице сталне 
пословне јединице нерезидентног правног лица из јурисдикције са 
преференцијалним пореским системом.” 

Члан 11.  

Члан 44. мења се и гласи:  

„Члан 44. 

Плаћања пореза на добит ослобађа се обвезник из члана 1. став 3. овог 
закона (у даљем тексту: недобитна организација) за порески период у којем 
остварени вишак прихода над расходима није већи од 400.000 динара, под 
условом да: 

1) не расподељује остварени вишак својим оснивачима, члановима, 
директорима, запосленима или са њима повезаним лицима; 

2) годишњи износ личних примања која исплаћује запосленима, 
директорима и са њима повезаним лицима није већи од двоструког износа 
просечне годишње зараде по запосленом у Републици у години за коју се 
утврђује право на пореско ослобођење, према подацима републичког органа 
надлежног за послове статистике;  

3) не расподељује имовину у корист својих оснивача, чланова, 
директора, запослених или са њима повезаних лица; 

4) да нема монополски или доминантан положај на тржишту у смислу 
закона којим се уређује заштита конкуренције. 

Недобитна организација у смислу овог закона је правно лице које није 
основано ради остваривања добити, већ је у складу са законом основано ради 
постизања других циљева утврђених у његовим општим актима. 
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Облик организовања обвезника из члана 1. став 3. овог закона 
(установа, удружење и слично) није опредељујући за стицање статуса 
недобитне организације у смислу овог закона.  

Недобитна организација дужна је да обезбеди и искаже, односно 
евидентира податке о насталим приходима и расходима и да у пореском 
билансу посебно искаже приходе остварене на тржишту и са њима повезане 
расходе. 

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

Садржај пореског биланса и начин вођења евиденције о приходима и 
расходима из става 4. овог члана прописује министар финансија. 

Недобитна организација нема право на остале пореске подстицаје из 
овог закона.”  

Члан 12. 

Члан 48. мења се и гласи:  

„Члан 48. 

Обвезнику који изврши улагања у некретнине, постројења, опрему или 
биолошка средства (у даљем тексту: основна средства) у сопственом 
власништву на територији Републике за обављање претежне делатности и 
делатности уписаних у оснивачки акт обвезника, односно наведених у другом 
акту обвезника којим се одређују делатности које обвезник обавља, као и по 
основу улагања у развој као нематеријалну имовину, признаје се право на 
порески кредит у висини од 20% извршеног улагања, с тим што порески кредит 
не може бити већи од 33% обрачунатог пореза у години у којој је извршено 
улагање. 

Под улагањима у развој као нематеријалну имовину из става 1. овог 
члана подразумева се примена резултата истраживања или другог знања ради 
производње нових значајније побољшаних материјала, уређаја, производа, 
процеса, система или услуга пре приступања комерцијалној производњи или 
коришћењу (у даљем тексту: улагања у развој).  

Изузетно од става 1. овог члана, обвезнику који је према закону којим се 
уређује рачуноводство и ревизија разврстан у мало правно лице признаје се 
право на порески кредит у висини од 40% извршеног улагања, с тим што 
порески кредит не може бити већи од 70% обрачунатог пореза у години у којој је 
извршено улагање. 

Право на порески кредит из ст. 1. и 3. овог члана по основу улагања у 
развој признаје се у пореском периоду у којем су испуњени услови за 
признавање таквих улагања као нематеријалних улагања у складу са МРС, 
односно МСФИ и прописима којима се уређује рачуноводство и ревизија. 

Неискоришћени део пореског кредита може се пренети на рачун пореза 
на добит из будућих обрачунских периода, највише до лимита од 33%, односно 
70% обрачунатог пореза у том пореском периоду, али не дуже од десет година.  

У свакој од година периода из става 5. овог члана прво се примењује 
порески кредит по основу улагања из те године, а затим се, до лимита од 33%, 
односно 70% обрачунатог пореза у том пореском периоду, примењују пренети 
порески кредити по редоследу улагања. 

Основним средствима из става 1. овог члана не сматрају се: 
ваздухоплови и пловни објекти који се не користе за обављање делатности; 
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путнички аутомобили, осим аутомобила за такси превоз, rent-a-car, обуку возача 
и специјалних путничких аутомобила са уграђеним уређајима за болеснике; 
намештај, осим намештаја за опремање хотела, мотела, ресторана, 
омладинских, дечијих и радничких одмаралишта; теписи; уметничка дела 
ликовне и примењене уметности и украсни предмети за уређење простора; 
мобилни телефони; клима уређаји; опрема за видео надзор; огласна средства, 
као ни алат и инвентар са калкулативним отписом. 

У случају отуђења основних средстава, односно нематеријалне имовине 
настале улагањем у развој из става 1. овог члана пре истека рока од три године 
од дана набавке, односно признавања права на порески кредит за улагања у 
развој, осим услед статусних промена, обвезник губи право на порески кредит 
из ст. 1. и 3. овог члана.  

У случају из става 8. овог члана обвезник је дужан да у пореској пријави 
за порески период у којем је отуђио основна средства, односно нематеријалну 
имовину, обрачуна и плати валоризован износ пореза који би платио да није 
користио порески кредит. 

Валоризован износ пореза из става 9. овог члана обвезник утврђује 
применом индекса потрошачких цена према подацима републичког органа 
надлежног за послове статистике од дана подношења пореске пријаве за 
порески период у којем је остварио право на порески кредит до дана отуђења. 

У случају отуђења основних средстава, односно нематеријалне имовине 
настале улагањем у развој из ст. 1. и 3. овог члана након истека рока од три 
године од дана набавке, односно признавања права на порески кредит за 
улагања у развој пре истека рока из става 5. овог члана, обвезник нема право 
на даље коришћење неискоришћеног дела пореског кредита, почев од пореског 
периода у којем је извршио отуђење. 

У случају кад обвезник изврши улагање у основна средства из ст. 1. и 2. 
овог члана уплатом авансног рачуна, на основу оверене привремене ситуације 
и слично, а у наредном пореском периоду, због раскида уговора о набавци или 
у пореском периоду у којем оконча таква улагања у основна средства, не 
изврши пренос са основних средстава у припреми на основна средства која 
користи за обављање делатности, губи право на порески кредит и дужан је да 
обрачуна и плати порез који би платио да није користио порески кредит, 
валоризован сходном применом става 10. овог члана.”  

Члан 13. 

У члану 50а став 1. речи: „200 лица” замењују се речима: „100 лица”. 

У ставу 5. речи: „200 додатно запослених” замењују се речима: „100 
додатно запослених”. 

Члан 14. 

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

Члан 15. 

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

Члан 16. 

У члану 63. став 2. речи: „документацију прописану овим законом, као и” 
бришу се. 
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Члан 17.  

У члану 66. став 3. брише се. 

Досадашњи став 4. постаје став 3. 

Члан 18.  

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

Члан 19. 

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

Тачка 4) брише се. 

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

Члан 20. 

Одредбе овог закона примењују се на утврђивање, обрачунавање и 
плаћање пореске обавезе почев за 2013. годину, а одредбе чл. 9, 10. и 18. овог 
закона примењују се од наредног дана од дана ступања на снагу овог закона. 

Одредба члана 1. став 4. овог закона примењује се од дана ступања на 
снагу закона којим се уређује опорезивање посебним порезом по тонажи брода. 

Члан 21. 

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”.  
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

I УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредбама члана 
97. став 1. тач. 6. и 15. Устава Републике Србије, према којима Република 
Србија, између осталог, уређује и обезбеђује порески систем и финансирање 
остваривања права и дужности Републике Србије, утврђених Уставом и 
законом. 

II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

• Проблеми које Закон треба да реши, односно циљеви који се постижу 
доношењем Закона 

У оквиру даљих активности на спровођењу реформе пореског система, а 
у складу са економском политиком Владе Републике Србије, предлаже се, 
између осталог, доношење Закона о изменама и допунама Закона о порезу на 
добит правних лица. 

Разлози за доношење овог закона садржани су првенствено у потреби 
стварања подстицајних услова за улагање у развој нових производа, 
материјала и технологија. Стога се предлаже проширивање постојећег 
подстицаја за инвестирање у основна средства и на улагања у развој нових 
производа, материјала и технологија од којих се ефекти очекују у периоду 
дужем од једне године, при чему су улагања ближе дефинисана одредбама 
овог закона. 

Поред тога, а ради подстицања заинтересованости приватног сектора за 
финансирање здравствених, образовних и хуманитарних установа, установа 
социјалне заштите, као и културе и спорта, повећава се проценат признавања 
расхода за потребе опорезивања са 3,5% на 5% укупних прихода обвезника;  

Предложеним изменама прецизира се и начин признавања расхода по 
основу отписа потраживања, у смислу да, поред осталих прописаних услова, 
порески обвезник пружи доказе да су потраживања утужена, односно да је, 
ради наплате потраживања, покренут извршни поступак или су потраживања 
пријављена у ликвидационом или стечајном поступку над дужником.  

Такође, предлаже се увођење опорезивања порезом по решењу прихода 
које по основу накнада од закупа и подзакупа непокретности и покретних 
ставари, оствари нерезидентни обвезник на територији Републике од лица које 
није дужно да по основу ових прихода нерезидентног обвезника обрачунава, 
обуставља и плаћа порез по одбитку.  

Сем тога, у циљу постизања што веће доследности у примени Закона, 
ради примене његових одредаба уз што мање тумачења, врше се и друге 
измене које су оцењене потребним за адекватнију и ефикаснију примену 
Закона, као и одређена правна и језичка, односно терминолошка прецизирања 
у појединим одредбама Закона. 

У том смислу, основна садржина и циљеви који треба да се остваре 
доношењем овог закона су следећи:  

- пружање подршке привредним друштвима која врше улагања у развој 
нових производа, материјала и технологија; 

- подстицање већег учешћа приватног сектора у финансирању 
здравствених, образовних и хуманитарних установа, установа социјалне 
заштите, као и културе и спорта; 
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- прецизирање услова под којима се обвезнику у пореском билансу на 
терет расхода признаје отпис вредности појединачних потраживања. 

- опорезивање прихода нерезидентног правног лица оствареног по 
основу накнада од закупа и подзакупа непокретности и покретних ставари од 
резидентног и нерезидентног физичког лица, огранка нерезидентног правног 
лица и других лица која нису дужна да обрачунавају, обустављају и плаћају 
порез по одбитку;  

• Разматране могућности да се проблеми реше без доношења Закона 

Имајући у виду да је реч о елементима система и политике јавних 
прихода који се, сагласно одредбама Закона о буџетском систему („Службени 
гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10 и 93/12), уводе законом, то значи да се 
измене и допуне тих елемената могу вршити само законом. Према томе, како се 
материја која се уређује овим законом односи на опорезивање добити правних 
лица и спада у законодавну регулативу, није разматрано, нити је било основа 
за разматрање њеног уређења другим законом или подзаконским актом.  

• Зашто је доношење Закона најбоље решење датог проблема 

С обзиром да се ради о законској материји, одређена постојећа законска 
решења једино је и могуће мењати и допуњавати доношењем закона, тј. 
изменама и 

допунама закона. 

Уређивањем порескоправне материје законом, даје се допринос правној 
сигурности и обезбеђује доступност јавности у погледу вођења пореске 
политике, с обзиром да се закон као општи правни акт објављује и ствара 
једнака права и обавезе за све субјекте који се нађу у истој порескоправној 
ситуацији.  

III ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И 
ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

Уз члан 1.  

Врши се прецизирање да је порески обвезник из члана 1. став 1. Закона, 
осим привредног друштва (предузећа) организованог на начин прописан 
законом који уређује привредна друштва, и друго правно лице (основано у 
складу са посебним законом) које обавља делатност у циљу стицања добити. 
Такође, прописује се да оно правно лице које у складу са посебним законом 
испуњава услове и определи се да уместо пореза на добит плаћа посебан 
порез по тонажи брода на део добити за који у складу са тим законом може 
уместо пореза на добит да плаћа порез по тонажи брода, за тај део добити није 
порески обвезник у складу са одредбама овог закона.  

Уз чл. 2. и 3.  

Врши се прецизирање одредаба чл. 3. и 5. Закона, у смислу да 
нерезидентни обвезник подлеже опорезивању добити коју оствари пословањем 
преко сталне пословне јединице која се налази на територији Републике, на 
начин прописан овим законом, уколико међународним уговором о избегавању 
двоструког опорезивања није друкчије уређено, чиме се стварају услови за 
непосредно примењивање одредаба уговора које уређују опорезивање добити 
огранака нерезидената који су резиденти државе са којима Република Србија 
има закључен уговор о избегавању двоструког опорезивања.  
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Уз члан 4.  

Врши се потребно усаглашавање са изменама извршеним у члану 1. 
овог закона. 

Уз члан 5.  

Предлаже се повећање процента признавања расхода (са досадашњих 
3,5% на 5% од укупних прихода обвезника) по основу издатака за здравствене, 
образовне, хуманитарне сврхе и сл. Такође, предложено је и повећање 
процента признавања издатака по основу улагања у области културе (која 
обухватају и улагања у кинематографску делатност) са 3,5% на 5% од укупних 
прихода обвезника.  

Уз члан 6.  

Врши се прецизирање члана 16. Закона, у смислу да (код отписа 
потраживања), трећи услов који обвезника мора да испуни да би му се расход 
по овом основу признао у пореском билансу је да пружи доказе да су 
потраживања утужена, односно да се води извршни поступак ради наплате 
потраживања, или да обвезник пријави потраживања у ликвидационом или 
стечајном поступку над дужником.  

Уз члан 7.  

Предлаже се увођење новог члана који прописује да се губици настали 
продајом потраживања признају као расход у пореском билансу обвезника.  

Уз члан 8.  

Предлаже се да у случају када обвезник у пореском периоду искаже 
приход по основу нпр. преиначења одлуке надлежног органа о новчаној казни 
(по основу које је у претходном пореском периоду обвезник исказао расход који 
није био признат у пореском билансу поднетом за тај порески период), тако 
исказан приход не улази у пореску основицу како би се избегло двоструко 
опорезивање настало по истом основу.  

Уз члан 9.  

Врши се прецизирање да се капиталним добитком сматра и приход који 
оствари нерезидентни обвезник када изврши продају, између осталог и 
непокретности на територији Републике, независно од тога да ли је предметну 
непокретност користио за обављање делатности.  

Уз члан 10.  

Овим чланом предлаже се увођење пореза по решењу на приходе 
нерезидентног обвезника оствареног по основу накнада од закупа и подзакупа 
непокретности (и покретних ствари) од резидентног и нерезидентног физичког 
лица, огранка нерезидентног правног лица као и другог лица које није у обавези 
да обрачунава, обуставља и плаћа порез по одбитку, јер се у оквиру садашњих 
одредби опорезивање ових прихода није било спроводиво. 

Уз члан 11.  

Дефинише се појам недобитне организације у смислу закона који уређује 
опорезивање добити правних лица. Такође, врши се прецизирање услова под 
којима се недобитна организација ослобађа плаћања пореза на добит. 

Уз члан 12.  

Предлаже се да се право на порески кредит из члана 48. Закона 
прошири и на улагања обвезника у развој чији ефекти се очекују у периоду 
дужем од једне године, при чему се под развојем подразумева примена 
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резултата истраживања или другог знања ради производње нових значајније 
побољшаних материјала, уређаја, производа, процеса, система или услуга пре 
приступања комерцијалној производњи или коришћењу, у складу са МРС, 
односно МСФИ и прописима којима се уређује рачуноводство и ревизија. 
Такође, врши се прецизирање члана 48. Закона, у смислу да се право на 
порески кредит обвезнику признаје само по основу улагања у основна средства 
која се налазе на територији Републике. 

Уз члан 13.  

Предлаже се смањење броја (са 200 на 100) новозапослених лица, као 
једног од услова за остваривање права на порески подстицај из члана 50а 
Закона. 

Уз члан 14.  

Врши се потребно прецизирање сходно извршеним изменама у члану 
12. овог закона. 

Уз члан 15.  

Врши се прецизирање у смислу позивања на став из члана 61. Закона. 

Уз члан 16.  

Врши се потребно прецизирање у ставу 2. члана 63. Закона.  

Уз члан 17.  

Предлаже се укидање обавезе обвезника да поднесе доказ да је 
извршио уплату (у виду аконтација) мање плаћеног пореза.  

Уз члан 18.  

Врши се потребно прецизирање сходно извршеним изменама у члану 
10. овог закона. 

Уз члан 19.  

Врши се усклађивање казнених одредаба са извршеним изменама и 
допунама овог закона.  

Уз члан 20.  

Прецизира се да ће се одредбе овог закона примењивати на 
утврђивање, обрачунавање и плаћање пореске обавезе почев за 2013. годину, 
изузев оних одредаба које ће се примењивати од наредног дана од дана 
ступања на снагу овог закона. Такође, прецизира се да ће се одредба члана 1. 
став 4. овог закона примењивати од дана ступања на снагу закона којим се 
уређује опорезивање посебним порезом по тонажи брода. 

Уз члан 21.  

Предлаже се да време ступања на снагу овог закона буде наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

IV ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 

За спровођење овог закона није потребно обезбедити додатна средства 
у буџету Републике. 

V РАЗЛОЗИ ЗА ХИТАН ПОСТУПАК 

Разматрање и доношење Закона о изменама и допунама Закона о 
порезу на добит правних лица по хитном поступку предлаже се у складу са 
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чланом 167. Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС”, број 
20/12-пречишћен текст). Имајући у виду да се овим законом предлаже да се 
његове одредбе примењују на утврђивање, обрачунавање и плаћање пореске 
обавезе почев за 2013. годину, недоношење Закона о изменама и допунама 
Закона о порезу на добит правних лица по хитном поступку онемогућило би 
утврђивање пореске основице пореза на добит правних лица, односно 
опорезивање добити пореских обвезника, у складу са предложеним изменана, 
што би имало штетне последице по остваривање буџетских прихода, а самим 
тим и на рад органа и организација.  

VI СТУПАЊЕ ЗАКОНА НА СНАГУ ПРЕ ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА 
ОБЈАВЉИВАЊА 

Уставни основ за ступање на снагу Закона раније од осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, садржан је у члану 
196. став 4. Устава Републике Србије.  

Потребно је да Закон ступи на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије” јер постоје нарочито 
оправдани разлози фискалне природе како би се што пре обезбедила примена 
одредаба овог закона у смислу да се пореским обвезницима омогући да 
опорезиву добит за 2013. годину утврде на начин прописан овим законом.  

VII АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 

Овим законом предложено је пружање подршке привредним друштвима 
која врше улагања у развој и то признавањем права на порески кредит под 
истим условима под којима се то право већ признаје обвезницима по основу 
улагања у набавку основних средстава. То значи да обвезник, поред улагања у 
основна средства, пореску обавезу може умањити и по основу улагања у развој 
у складу са већ постојећим правилима. 

Предложено је и повећање процента признавања расхода у пореском 
билансу обвезника по основу издатака за здравствене, научне, хуманитарне, 
верске, заштиту човекове средине, спортске намене, као и давања установама 
социјалне заштите, са досадашњих 3,5% на 5% од укупног прихода обвезника. 

Признавање расхода у пореском билансу обвезника по основу издатака 
за улагања у области културе уместо досадашњих 3,5% од укупних прихода 
обвезника, такође је, предложеним решењем повећано на 5% од укупних 
прихода обвезника.  

Предложено увођење олакшице по основу улагања у развој, као и 
повећање признавања расхода у пореском билансу обвезника, могло би имати 
утицаја на приходе од пореза на добит, али је процењено да умањење прихода 
по овом основу не би битније утицало на ефективну пореску стопу пореза на 
добит правних лица. 

Генерално, предложена решења у оквиру овог закона требало би 
стимулативно да делују на привредне субјекте у Републици, укључујући и 
оснивање нових. 

1) На кога ће и како ће највероватније утицати решења у Закону? 

Имајући у виду да је основни разлог доношења овог закона пружање 
подршке привредним друштвима која улажу у развој нових производа, 
технологија и материјала, очекује се да предложени порески подстицај повећа 
улагања у иновацију и нове технологије, неопходних за повећање 
конкурентности домаће производње, извоза и запошљавања. 
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Повећање признатих расхода за здравствене, хуманитарне, спортске 
културне и сличне сврхе може допринети повећању извора финансирања ових 
делатности, док остале измене прецизирањем постојећих норми олакшавају 
обвезницима њихову примену. 

2) Какве трошкове ће примена Закона створити грађанима и 
привреди (наручито малим и средњим предузећима)? 

Примена предложених измена не изазива додатне трошкове ни 
привреди ни грађанима. Предложени порески подстицаји смањују пореске 
трошкове привредним друштвима који улажу у предвиђене сврхе, док остале 
измене које представљају прецизирање постојећих норми смањују трошкове 
примене закона свим обвезницима. 

3) Да ли су позитивне последице доношења Закона такве да 
оправдавају трошкове које ће он створити? 

Како је већ наведено, примена овог закона неће изазвати додатне 
трошкове. 

4) Да ли се Законом подржава стварање привредних субјеката на 
тржишту и тржишна конкуренција? 

Имајући у виду претходно наведено, овај закон ће стимулативно 
деловати на привредне субјекте, што значи да треба стимулативно да делује и 
на оснивање нових привредних субјеката, као једног од услова за јачање 
тржишне конкуренције. 

5) Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о 
Закону?  

У поступку припреме овај закон достављен је и другим надлежним 
органима са чијим делокругом рада су повезана предложена решења, а 
посебно Пореској управи која је задужена за примену одредаба овог закона. 
Осим тога, измене појединих одредаба су и иницирана од стране пореских 
обвезника. 

6)  Које ће се мере током примене Закона предузети да би се 
остварило оно што се доношењем Закона намерава? 

Министарство ће координирати са надлежним органима, првенствено са 
Пореском управом, како би се пратила примена овог закона, евентуални 
проблеми и сл, и даваће се мишљења како би се обезбедила јединствена 
примена прописа и јединствено остварили циљеви доношења Закона. 


