
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, 119/12, 47/13, 108/13, 
68/14-др. закон, 142/14, 91/15-аутентично тумачење, 112/15, 113/17, 95/18 и 
86/19), у члану 27. став 1. тачка 4) мења се и гласи: 

„4) инвестиционе јединице инвестиционог фонда, у складу са 
прописима којима се уређују инвестициони фондови;”. 

Додаје се тачка 5), која гласи:  

„5) дигиталнe имовинe, осим уколико обвезник, у смислу закона којим се 
уређује дигитална имовина, има дозволу за пружање услуга повезаних са 
дигиталном имовином и који је дигиталну имовину набавио искључиво ради 
даље продаје у оквиру обављања услуга повезаних са дигиталном имовином у 
складу са тим законом.”. 

Члан 2. 

У члану 29. после става 6. додају се нови ст. 7. и 8, који гласе: 

„За непокретност стечену пре 1. јануара 2004. године, набавна цена 
јесте неотписана вредност непокретности утврђена на дан 31. децембра 2003. 
године, у складу са прописима о рачуноводству који су се примењивали на 
финансијске извештаје за 2003. годину. 

Набавна цена из става 7. овог члана умањује се по основу амортизације 
утврђене у складу са овим законом.”. 

Досадашњи ст. 7, 8, 9. и 10. постају ст. 9, 10, 11. и 12. 

У досадашњем ставу 11, који постаје став 13, реч: „отвореног” брише се, 
речи: „законом који уређује” замењују се речима: „прописима који уређују”, а 
после речи: „инвестиционе фондове” додају се запета и речи: „уколико обвезник 
инвестициону јединицу стиче уплатом средстава у инвестициони фонд”. 

Додају се ст. 14. и 15, који гласе: 

„Набавна цена дигиталне имовине јесте цена коју обвезник документује 
као стварно плаћену, односно уколико је дигитална имовина стечена 
учествовањем у пружању услуге рачунарског потврђивања трансакција у 
информационим системима који се односе на одређену дигиталну имовину (тзв. 
рударење дигиталне имовине), набавна цена је вредност дигиталне имовине 
исказана у пословним књигама обвезника, у складу са МРС, односно МСФИ, 
односно МСФИ за МСП и усвојеним рачуноводственим политикама. 

Набавна цена дигиталне имовине стечене тзв. рударењем дигиталне 
имовине коригује се на процењену, односно фер вредност, утврђену у складу са 
МРС, односно МСФИ, односно МСФИ за МСП и усвојеним рачуноводственим 
политикама, уколико је промена на фер вредност исказивана у целини као 
приход периода у коме је вршена.”.  
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Члан 3. 

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

„Члан 30б 

Капитални добици остварени продајом дигиталне имовине не улазе у 
пореску основицу, уколико су новчана средства од те продаје уложена у том 
пореском периоду у основни капитал резидентног обвезника, односно 
инвестиционог фонда основаног у складу са прописима којима се уређују 
инвестициони фондови, а чији се центар пословних, односно инвестиционих 
активности налази на територији Републике. 

Капитални губици настали продајом дигиталне имовине не могу се 
пребијати са капиталним добицима уколико су новчана средства од продаје 
уложена на начин прописан ставом 1. овог члана.”. 

Члан 4. 

После члана 35. додаје се члан 35а, који гласи:  

„Члан 35а 

Преостала нето вредност имовине инвестиционог фонда који нема 
својство правног лица, која се након распуштања тог инвестиционог фонда 
расподељује члановима сразмерно њиховим инвестиционим јединицама, у 
новцу, односно неновчаној имовини, а која је изнад набавне цене тих 
инвестиционих јединица, сматра се капиталним добитком који се укључује у 
пореску основицу у износу од 50 % укупно оствареног капиталног добитка. 

Вредност неновчане имовине из става 1. овог члана једнака је њеној 
тржишној вредности на дан доношења одлуке о распуштању.”. 

Члан 5. 

У члану 40. после става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 

„Приход који нерезидентно правно лице оствари по основу чланства у 
алтернативном инвестиционом фонду који нема својство правног лица, сматра 
се дивидендом у смислу става 1. овог члана.”. 

Досадашњи став 2. постаје став 3. 

У досадашњем ставу 3, који постаје став 4, речи: „ст. 1. и 2.” замењују се 
речима: „ст. 1. и 3.”. 

У досадашњем ставу 4, који постаје став 5, речи: „ст. 1. и 3.” замењују се 
речима: „ст. 1. и 4.”. 

У досадашњем ставу 5, који постаје став 6, после речи: „Резидентно 
правно лице” додају се запета и речи: „укључујући и друштво за управљање 
алтернативним инвестиционим фондом који нема својство правног лица,”, а 
речи: „ст. 1, 2. и 3.” замењују се речима: „ст. 1, 3. и 4.”. 

У досадашњем ставу 6, који постаје став 7, реч: „отвореног” брише се. 

У досадашњем ставу 7, који постаје став 8, речи: „става 6.” замењују се 
речима: „става 7.”. 

У досадашњем ставу 8, који постаје став 9, речи: „става 6.” замењују се 
речима: „става 7.”. 

Досадашњи став 9, који постаје став 10, мења се и гласи:  

„Нерезидентно правно лице - прималац прихода из ст. 7, 8. и 9. овог 
члана, дужно је да у року од 30 дана од дана остваривања прихода, преко 
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пореског пуномоћника одређеног у складу са прописима којима се уређује 
порески поступак и пореска администрација, поднесе пореску пријаву 
надлежном пореском органу, и то у општини на чијој територији се налази 
непокретност, седиште привредног друштва у којем нерезидентно правно лице 
има удео или хартије од вредности који су предмет продаје, односно седиште 
или пребивалиште исплатиоца прихода, односно пореског пуномоћника, по 
основу закупа и подзакупа покретних ствари, као и седиште или пребивалиште 
пореског пуномоћника у случају остварења прихода из става 9. овог члана, на 
основу које надлежни порески орган доноси решење.”. 

У досадашњем ставу 10, који постаје став 11, речи: „става 9.” замењују 
се речима: „става 10.”. 

У досадашњем ставу 11, који постаје став 12, речи: „ст. 1. и 2.” замењују 
се речима: „ст. 1. и 3.”, речи: „ст. 6, 7. и 8.” замењују се речима: „ст. 7, 8. и 9.”, а 
речи: „ст. 1, 2, 6, 7. и 8.” замењују се речима: „ст. 1, 3, 7, 8. и 9.”. 

У досадашњем ставу 12, који постаје став 13, речи: „става 3.” замењују 
се речима: „става 4.”. 

У досадашњем ставу 13, који постаје став 14, речи: „става 12.” замењују 
се речима: „става 13.”, а речи: „става 3.” замењују се речима: „става 4.” 

Досадашњи став 14. постаје став 15. 

У досадашњем ставу 15, који постаје став 16, речи: „става 14.” замењују 
се речима: „става 15.”. 

Досадашњи став 16. постаје став 17. 

У досадашњем ставу 17, који постаје став 18, речи: „ст. 5. и 14.” замењују 
се речима: „ст. 6. и 15.”. 

Члан 6. 

У члану 40а став 5. речи: „ст. 6, 7, 8. и 14.” замењују се речима: „ст. 7, 8, 
9. и 15.”. 

Члан 7. 

У члану 50а став 6. после речи: „лица која су” додају се запета и речи: 
„почев од последњег дана пореског периода који претходи периоду улагања,”. 

Члан 8. 

У члану 70а став 1. речи: „став 9.” замењују се речима: „став 10.”. 

Члан 9. 

У члану 71. став 1. речи: „ст. 1, 2, 3. и 14.” замењују се речима: „ст. 1, 3, 
4. и 15.”. 

Члан 10. 

Одредбе овог закона примењују се на утврђивање, обрачунавање и 
плаћање пореске обавезе почев за 2021. годину, односно за порески период 
који почиње у 2021. години. 

Одредбе члана 1. став 2, члана 2. став 5. и члана 3. овог закона 
примењују се од дана ступања на снагу закона којим се уређује дигитална 
имовина. 

Члан 11. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”.  
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
 

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 
 Основни разлог за доношење овог закона садржан је у потреби 
усклађивања Закона о порезу на добит правних лица („Службени гласник РС”, 
бр. 25/01, 80/02, 80/02-др. закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 
108/13, 68/14-др. закон, 142/14, 91/15-аутентично тумачење, 112/15, 113/17, 
95/18 и 86/19 - у даљем тексту: Закон) са законима којима се уређују отворени 
инвестициони фондови са јавном понудом, односно алтернативни 
инвестициони фондови, и то, пре свега, у смислу стварања услова за једнак 
пореско-правни третман прихода остварених по основу чланства у 
инвестиционим фондовима, независно према ком су закону исти основани, 
односно да ли имају својство правног лица или не. Напомињемо да је у току 
2019. године донет Закон о алтернативним инвестиционим фондовима 
(„Службени гласник РС”, број 73/19) који прописује могућност оснивања (поред 
отворених) и затворених инвестиционих фондова, при чему затворени 
инвестициони фондови могу имати својство правног лица. С тим у вези, 
створила се потреба да се поједина решења у Закону уподобе са решењима 
садржаним у том закону, чиме би се, истовремено, омогућило да се у систем 
опорезивања порезом на добит правних лица уведу мере којима би се 
обезбедило несметано улагање у привреду Републике путем алтернативних 
инвестиционих фондова, односно којим би се стимулисао избор оваквог начина 
улагања. Нпр., према тренутно важећем законском решењу, капитални добитак 
обвезник остварује, између осталог, продајом инвестиционе јединице 
откупљене од стране отвореног инвестиционог фонда, у складу са законом 
којим се уређују инвестициони фондови. Међутим, имајући у виду ступање на 
снагу и почетак примене закона који уређује алтернативне инвестиционе 
фондове, а који предвиђа постојање и затворених инвестиционих фондова, 
било је потребно постојећа законска решење ускладити и у систем 
опорезивања капиталним добитком унети и пренос уз накнаду инвестиционе 
јединице затвореног инвестиционог фонда. Напомињемо да је последњим 
изменама и допунама закона који уређује опорезивање добити правних лица 
(2019. године) прихваћено решење које представља један вид подстицаја за 
алтернативне инвестиционе фондове који имају својство правног лица. Наиме, 
према Закону, приход инвестиционог фонда остварен продајом имовине која је 
предмет утврђивања капиталног добитка (члан 27. став 1. Закона), не улази у 
пореску основицу инвестиционог фонда, при чему инвестициони фонд није 
дужан да, по основу продаје те имовине, утврђује капитални добитак, односно 
губитак, на начин прописан Законом. Према томе, усвајањем предложеног 
решења, између осталог, подстакло би се улагања и преко алтернативних 
инвестиционих фондова (који се могу основати и као отворени и као затворени).  

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df14596%26action%3Dpropis%26path%3D01459601.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3DZakon+o+porezu+na+dobit%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df29607%26action%3Dpropis%26path%3D02960701.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3DZakon+o+porezu+na+dobit%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df20525%26action%3Dpropis%26path%3D02052501.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3DZakon+o+porezu+na+dobit%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df29608%26action%3Dpropis%26path%3D02960801.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3DZakon+o+porezu+na+dobit%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df30393%26action%3Dpropis%26path%3D03039301.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3DZakon+o+porezu+na+dobit%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df73162%26action%3Dpropis%26path%3D07316201.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3DZakon+o+porezu+na+dobit%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df85589%26action%3Dpropis%26path%3D08558901.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3DZakon+o+porezu+na+dobit%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df91654%26action%3Dpropis%26path%3D09165401.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3DZakon+o+porezu+na+dobit%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df95055%26action%3Dpropis%26path%3D09505501.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3DZakon+o+porezu+na+dobit%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df98868%26action%3Dpropis%26path%3D09886801.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3DZakon+o+porezu+na+dobit%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df103155%26action%3Dpropis%26path%3D10315501.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3DZakon+o+porezu+na+dobit%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df106550%26action%3Dpropis%26path%3D10655001.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3DZakon+o+porezu+na+dobit%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
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 Поред наведеног, усвајањем овог закона стварају се услови за увођење 
у систем опорезивања капиталним добитком дигиталне имовине, при чему се, 
истовремено подстиче улагање у капитал резидентних привредних друштава, 
имајући у виду да се предлаже да капитални добици остварени продајом 
дигиталне имовине не улазе у пореску основицу, уколико су средства од 
продаје уложена у том пореском периоду у основни капитал резидентног 
обвезника, односно инвестиционог фонда основаног у складу са прописима 
којима се уређују инвестициони фондови, а чији се центар пословних, односно 
инвестиционих активности налази на територији Републике, чиме ће се 
поспешити инвестирање у домаћу привреду. 
 Овим законом врше се и одговарајућа прецизирања у циљу отклањања 
одређених нејасноћа у примени Закона. 

С тим у вези, врши се правнотехничко усаглашавање појединих 
одредаба. 

 
• 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, 93/12, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 
68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), 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. 
 Предложено је да се капитални добитак остварује продајом 
инвестиционе јединице, што значи да се исти остварује независно од тога да ли 
обвезник инвестициону јединицу има у отвореном или затвореном 
инвестиционом фонду. На овај начин постигао би се једнак третман прихода 
оствареног по овом основу, имајући у виду да се према тренутном законском 
решењу капитални добитак може остварити, између осталог, продајом 
инвестиционе јединице откупљене од стране отвореног инвестиционог фонда.  
 Поред тога предлаже се да се капитални добитак може остварити 
преносом уз накнаду дигиталнe имовинe, осим у случајевима прописаним овим 
чланом закона.  
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 Уз члан 2. 
Прецизира се, за сврху утврђивања капиталног добитка, начин 

утврђивања набавне вредности непокретности која је стечена пре 1. јануара 
2004. године, као дана када је почела примена међународних рачуноводствених 
стандарда, односно међународних стандарда финансијског извештавања. 
Прихватањем предложеног решења отклониле би се недоумице које су се 
јавиле у примени Закона. Такође, прописује се и начин утврђивања набавне 
вредности дигиталне имовине. 

 
Уз члан 3. 
Предлаже се да капитални добици остварени продајом дигиталне 

имовине не улазе у пореску основицу, уколико су средства од продаје уложена 
у том пореском периоду у основни капитал резидентног привредног друштва, 
односно инвестиционог фонда, који пословну активност обављају на територији 
Републике, чиме се мотивишу инвеститори за улагање у инвестиционе 
фондове.  

 
Уз члан 4. 
Предлаже се да се преостала нето вредност имовине инвестиционог 

фонда који нема својство правног лица, која се након распуштања тог 
инвестиционог фонда расподељује члановима сразмерно њиховим 
инвестиционим јединицама, а која је изнад набавне вредности тих 
инвестиционих јединица, сматра капиталним добитком који се укључује у 
пореску основицу у износу од  50 %  укупно оствареног капиталног добитка, 
чиме се делимично изједначава третман ове врсте прихода са приходом који 
оствари обвезник као члан инвестиционог фонда са својством правног лица. 

 
Уз члан 5. 
Предлаже се да се приход који нерезидентно правно лице оствари по 

основу чланства у алтернативном инвестиционом фонду који нема својство 
правног лица, сматра  дивидендом, која ће се, с тим у вези, опорезовати 
порезом по одбитку, уколико међународним уговорима о избегавању двоструког 
опорезивања није друкчије уређено. На овај начин изједначава се пореско-
правни третман ове врсте прихода са приходом који оствари нерезидентно 
правно лице као члан инвестиционог фонда са својством правног лица. 

Врши се правно-техничко усаглашавање. 
 

Уз члан 6.  
 Врши се правно-техничко усаглашавање са изменама предложеним уз 
члан 5. Предлога закона. 
          

Уз члан 7.   
Врши се прецизирање у смислу да се новозапосленим лицима (у складу 

са чланом 50а Закона) не сматрају лица која су, почев од последњег дана 
пореског периода који претходи периоду улагања, била запослена у, посредно 
или непосредно, повезаном лицу у смислу члана 59. овог закона, чиме се 
отклањају недоумице које су се појавиле у примени члана 50а Закона. 

 
Уз чл. 8. и 9. 
Врши се правно-техничко усклађивање чланова Закона са предложеним 

изменама и допунама.  
 
Уз члан 10.  
Предлаже се да се одредбе овог закона примењују на утврђивање, 

обрачунавање и плаћање пореске обавезе почев за 2021. годину, односно за 
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порески период који почиње у 2021. години, а да се одредбе члана 1. став 2, 
члана 2. став 5. и члана 3. овог закона примењују се од дана ступања на снагу 
закона којим се уређује дигитална имовина. 

 
Уз члан 11. 
Предлаже се да овај закон ступи на снагу осмог 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. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 
 

Процењује се да би поједина решења предложена овим законом могла 
имати позитивне ефекте на буџетске приходе и то, пре свега, увођење у систем 
опорезивања капиталним добитком пренос уз накнаду права на дигиталној 
имовини, као и продају инвестистиционе јединице затвореног инвестиционог 
фонда. Такође, исти ефекат на буџетске приходе требало би да има и усвајање 
предложеног решења по основу ког би се приход нерезидентног правног лица 
остварен по основу чланства у алтернативном инвестиционом фонду сматрао 
дивидендом која би се, на тај начин, а у складу са Законом, опорезовала 
порезом по одбитку. Међутим, приликом анализе утицаја предложених решења 
на буџетске приходе (а која се односе на алтернативне инвестиционе фондове) 
треба узети у обзир чињеницу да је Закон о алтернативним инвестиционим 
фондовима почео да се примењује почетком маја ове године, као и да још увек 
није основан ни један фонд у складу са тим законом. 

С друге стране, предложена погодност, која се односи на то да 
капитални добици остварени продајом дигиталне имовине не улазе у пореску 
основицу уколико су средства од продаје уложена у истом пореском периоду у 
основни капитал резидентог привредног друштва, односно инвестиционог 
фонда, представља подстицај којим се мотивишу инвеститори за улагање у 
капитал резидентних привредних друштава, односно инвестиционог фонда, који 
претежни део пословних активности обављају на територији Републике.  

 
1. На кога ће и како ће највероватније утицати решења у овом закону 
 

Овај закон ће утицати на: 
- обвезнике - власнике инвестиционих јединица у алтернативним 

инвестиционим фондовима, с обзиром да ће продајом инвестиционе јединице 
бити у обавези да утврђују капитални добитак (или губитак). Изузетак 
представљају обвезници који су основани као алтернативни инвестициони 
фондови са статусом правног лица, а који су, а у складу са Законом, изузети од 
обавезе утврђивања капиталног добитка; 

- обвезнике - власнике инвестиционих јединица у инвестиционим 
фондовима без  својства правног лица, уколико би се тај фонд, сагласно закону, 
распустио. Наиме, усвајањем предложеног решења преостала нето вредност 
имовине инвестиционог фонда која се расподељује члановима фонда 
сразмерно њиховим инвестиционим јединицама, у новцу, односно неновчаној 
имовини, а која је изнад набавне вредности тих инвестиционих јединица, 
сматра се капиталним добитком који се укључује у пореску основицу у износу 
од  50 %  укупно оствареног капиталног добитка; 
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- обвезнике - власнике дигиталне имовине  јер се уводи обавеза 
утврђивања капиталних добитака (или губитака) уколико изврше продају 
дигиталне имовине; 

- нерезидентна правна лица која, као власници инвестиционих јединица у 
алтернативним инвестиционим фондовима без својства правног лица, остваре 
приход по основу чланства у фонду, а који ће се, у смислу Закона, сматрати 
дивидендом, и, с тим у вези, опорезовати порезом по одбитку по стопи од 20% 
уколико међународним уговором о избегавању двоструког опорезивања није 
друкчије уређено. На овај начин обезбеђује се равноправан порески статус тих 
лица и нерезидентних правних лица која имају инвестициону јединицу у 
алтернативном инвестиционом фонду са статусом правног лица;   

- све обвезнике, јер се прецизирањем појединих одредаба Закона даје 
допринос уједначенијој примени Закона и њиховој правној сигурности. 

 
2. Какве трошкове ће примена овог закона створити грађанима и 

привреди (нарочито малим и средњим предузећима) 
 
Овај закон односи се само на правна лица, а његова примена неће 

привредним субјектима, па ни микро, малим и средњим предузећима, створити 
значајне додатне трошкове. Наиме, очекује се да ће се у наредним пореским 
периодима побољшати положај пореских обвезника, а нарочито микро, малих и 
средњих предузећа, имајући у виду да се овим законом стимулишу улагања 
обвезника у инвестиционе фондове основане и регистроване у складу са 
законима којима се уређују инвестициони фондови, а који, у смислу тих закона, 
пружају подршку пословању микро, малим и средњим предузећима.         

 
3. Да ли су позитивне последице доношења овог закона такве да 

оправдавају трошкове које ће он створити 
 
Стварањем пореских обавеза правним лицима (резидентним или 

нерезидентним) - власницима инвестиционих јединица у затвореним 
инвестиционим фондовима, односно отвореним инвестиционим фондовима без 
својства правног лица, ти власници се доводе у порески равноправан третман у 
односу на остале обвезнике власнике.   

Такође, обухватањем дигиталне имовине као предмета опорезивања 
капиталним добитком доприноси се доследнијем опорезивању сходно 
економској моћи обвезника. 

 
4. Да ли се овим законом подржава стварање нових привредних 

субјеката на тржишту и тржишна конкуренција 
 
Овај закон утиче на постојеће привредне субјекте, кроз стимулисање 

улагања у инвестиционе фондове, као и кроз предложену пореску погодност 
која се односи на искључивање из пореске основице прихода по основу 
капиталног добитка оствареног продајом дигиталне имовине уколико су 
средства од продаје те имовине уложена у капитал резидентних привредних 
друштава, односно инвестиционих фондова на територије Републике. 

 
 
5. Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о 

овом закону 
 
У поступку припреме овог закона није спроведена формална јавна 

расправа, али је Нацрт закона био објављен на интернет страници 
Министарства финансија, чиме је заинтересованим лицима пружена могућност 
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да доставе своје примедбе и сугестије. Овај закон је у поступку припреме 
достављен на мишљење надлежним министарствима.  

 
6. Које ће се мере током примене овог закона предузети да 

би се остварило оно што се његовим доношењем намерава 
 
Министарство финансија надлежно је за давање мишљења у примени 

Закона. Посебно истичемо да Министарство финансија, периодичним 
публиковањем Билтена службених објашњења и стручних мишљења за 
примену финансијских прописа, као и на други погодан начин, додатно 
обезбеђује транспарентност, информисаност и приступ информацијама, како би 
се и на овај начин допринело остваривању циљева постављених доношењем 
овог закона. 
 
 

VI. ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА 
КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ, ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ 

 

Члан 27.  

Капитални добитак обвезник остварује продајом, односно другим 
преносом уз накнаду (у даљем тексту: продаја): 

1) непокретности које је користио, односно које користи као основно 
средство за обављање делатности укључујући и непокретности у изградњи; 

2) права интелектуалне својине;  

3) удела у капиталу правних лица и акција и осталих хартија од 
вредности, које у складу са МРС, односно МСФИ и МСФИ за МСП, 
представљају дугорочне финансијске пласмане, осим обвезница издатих у 
складу са прописима којима се уређује измирење обавезе Републике по основу 
зајма за привредни развој, девизне штедње грађана и дужничких хартија од 
вредности чији је издавалац, у складу са законом, Република, аутономна 
покрајина, јединица локалне самоуправе или Народна банка Србије; 

4) инвестиционе јединице откупљене од стране отвореног инвестиционог 
фонда, у складу са законом којим се уређују инвестициони фондови. 

4) ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА, У СКЛАДУ 
СА ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈУ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ; 

5) ДИГИТАЛНE ИМОВИНE, ОСИМ УКОЛИКО ОБВЕЗНИК, У СМИСЛУ 
ЗАКОНА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ДИГИТАЛНА ИМОВИНА, ИМА ДОЗВОЛУ ЗА 
ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ПОВЕЗАНИХ СА ДИГИТАЛНОМ ИМОВИНОМ И КОЈИ ЈЕ 
ДИГИТАЛНУ ИМОВИНУ НАБАВИО ИСКЉУЧИВО РАДИ ДАЉЕ ПРОДАЈЕ У 
ОКВИРУ ОБАВЉАЊА УСЛУГА ПОВЕЗАНИХ СА ДИГИТАЛНОМ ИМОВИНОМ У 
СКЛАДУ СА ТИМ ЗАКОНОМ. 

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. 

Капитални добитак представља разлику између продајне цене имовине 
из ст. 1. и 2. овог члана (у даљем тексту: имовина) и њене набавне цене, 
утврђене према одредбама овог закона. 

Ако је разлика из става 3. овог члана негативна, у питању је капитални 
губитак. 
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Капитални добитак, односно губитак у складу са овим чланом, не 
утврђује обвезник који је основан сходно прописима којима се уређују 
инвестициони фондови. 

 
 Члан 29.  

 За сврху одређивања капиталног добитка, набавна цена, у смислу овог 
закона, јесте цена по којој је обвезник стекао имовину, умањена по основу 
амортизације утврђене у складу са овим законом. 
  Набавна цена у смислу овог члана коригује се на процењену, односно 
фер вредност, утврђену у складу са МРС, односно МСФИ , односно МСФИ за 
МСП и усвојеним рачуноводственим политикама, уколико је промена на фер 
вредност исказивана у целини као приход периода у коме је вршена. 
  Набавна цена имовине стечене конверзијом обвезниковог потраживања 
у учешће у капиталу субјекта приватизације у поступку реструктурирања, јесте 
најнижа обезвређена вредност те имовине након извршене конверзије, 
утврђена у складу са МРС, односно МСФИ и усвојеним рачуноводственим 
политикама, осим у случају из става 2.  овог члана. 
  Ако цена по којој је имовина набављена није исказана у пословним 
књигама обвезника, или није исказана у складу са одредбама ст. 1. и 2. овог 
члана, набавна цена за сврху одређивања капиталног добитка јесте тржишна 
цена на дан набавке, коју утврди надлежни порески орган, на начин прописан 
одредбама ст. 1. и 2. овог члана. 
  Код продаје непокретности у изградњи, набавну цену чини износ 
трошкова изградње који су до дана продаје исказани у складу са МРС, односно 
МСФИ , односно МСФИ за МСП и прописима којима се уређује рачуноводство. 
  За непокретност стечену путем оснивачког улога или повећањем 
оснивачког улога, набавна цена јесте тржишна цена непокретности на дан 
уноса улога. 

ЗА НЕПОКРЕТНОСТ СТЕЧЕНУ ПРЕ 1. ЈАНУАРА 2004. ГОДИНЕ, 
НАБАВНА ЦЕНА ЈЕСТЕ НЕОТПИСАНА ВРЕДНОСТ НЕПОКРЕТНОСТИ 
УТВРЂЕНА НА ДАН 31. ДЕЦЕМБРА 2003. ГОДИНЕ, У СКЛАДУ СА 
ПРОПИСИМА О РАЧУНОВОДСТВУ КОЈИ СУ СЕ ПРИМЕЊИВАЛИ НА 
ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ ЗА 2003. ГОДИНУ. 

НАБАВНА ЦЕНА ИЗ СТАВА 7. ОВОГ ЧЛАНА УМАЊУЈЕ СЕ ПО ОСНОВУ 
АМОРТИЗАЦИЈЕ УТВРЂЕНЕ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ. 
 Код хартија од вредности којима се тргује на организованом тржишту, у 
смислу закона којим се уређује тржиште хартија од вредности и других 
финансијских инструмената, набавна цена јесте цена коју обвезник документује 
као стварно плаћену, а ако не поседује одговарајућу документацију - најнижа 
тржишна цена остварена на организованом тржишту у периоду од годину дана 
који претходи продаји те хартије од вредности или у периоду трговања, уколико 
се трговало краће од годину дана. 
  Код хартија од вредности којима се не тргује на организованом тржишту, 
набавна цена хартије од вредности јесте цена коју обвезник документује као 
стварно плаћену, а ако не поседује одговарајућу документацију - њена 
номинална вредност. 
  Код хартија од вредности прибављених путем оснивачког улога или 
повећањем оснивачког улога, набавну цену чини тржишна цена која је важила 
на организованом тржишту на дан уноса улога или уколико таква цена није 
била формирана, номинална вредност хартије од вредности на дан уноса 
улога. 
  Набавна цена удела у капиталу правних лица и права интелектуалне 
својине јесте цена коју обвезник документује као стварно плаћену. Набавна 
цена удела у капиталу правних лица и права интелектуалне својине, стечених 
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путем оснивачког улога или повећањем оснивачког улога јесте тржишна цена на 
дан уноса улога. 
  Набавна цена инвестиционе јединице састоји се од нето вредности 
имовине отвореног фонда по инвестиционој јединици на дан уплате, увећане за 
накнаду за куповину уколико је друштво за управљање наплаћује, у складу са 
законом који уређује ПРОПИСИМА КОЈИ УРЕЂУЈУ инвестиционе фондове, 
УКОЛИКО ОБВЕЗНИК ИНВЕСТИЦИОНУ ЈЕДИНИЦУ СТИЧЕ УПЛАТОМ 
СРЕДСТАВА У ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНД.  

НАБАВНА ЦЕНА ДИГИТАЛНЕ ИМОВИНЕ ЈЕСТЕ ЦЕНА КОЈУ ОБВЕЗНИК 
ДОКУМЕНТУЈЕ КАО СТВАРНО ПЛАЋЕНУ, ОДНОСНО УКОЛИКО ЈЕ 
ДИГИТАЛНА ИМОВИНА СТЕЧЕНА УЧЕСТВОВАЊЕМ У ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ 
РАЧУНАРСКОГ ПОТВРЂИВАЊА ТРАНСАКЦИЈА У ИНФОРМАЦИОНИМ 
СИСТЕМИМА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ОДРЕЂЕНУ ДИГИТАЛНУ ИМОВИНУ (ТЗВ. 
РУДАРЕЊЕ ДИГИТАЛНЕ ИМОВИНЕ), НАБАВНА ЦЕНА ЈЕ ВРЕДНОСТ 
ДИГИТАЛНЕ ИМОВИНЕ ИСКАЗАНА У ПОСЛОВНИМ КЊИГАМА ОБВЕЗНИКА, У 
СКЛАДУ СА МРС, ОДНОСНО МСФИ, ОДНОСНО МСФИ ЗА МСП И 
УСВОЈЕНИМ РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ПОЛИТИКАМА. 

НАБАВНА ЦЕНА ДИГИТАЛНЕ ИМОВИНЕ СТЕЧЕНЕ ТЗВ. РУДАРЕЊЕМ 
ДИГИТАЛНЕ ИМОВИНЕ КОРИГУЈЕ СЕ НА ПРОЦЕЊЕНУ, ОДНОСНО ФЕР 
ВРЕДНОСТ, УТВРЂЕНУ У СКЛАДУ СА МРС, ОДНОСНО МСФИ, ОДНОСНО 
МСФИ ЗА МСП И УСВОЈЕНИМ РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ПОЛИТИКАМА, 
УКОЛИКО ЈЕ ПРОМЕНА НА ФЕР ВРЕДНОСТ ИСКАЗИВАНА У ЦЕЛИНИ КАО 
ПРИХОД ПЕРИОДА У КОМЕ ЈЕ ВРШЕНА.  
  

ЧЛАН 30Б 

КАПИТАЛНИ ДОБИЦИ ОСТВАРЕНИ ПРОДАЈОМ ДИГИТАЛНЕ 
ИМОВИНЕ НЕ УЛАЗЕ У ПОРЕСКУ ОСНОВИЦУ, УКОЛИКО СУ НОВЧАНА 
СРЕДСТВА ОД ТЕ ПРОДАЈЕ УЛОЖЕНА У ТОМ ПОРЕСКОМ ПЕРИОДУ У 
ОСНОВНИ КАПИТАЛ РЕЗИДЕНТОГ ОБВЕЗНИКА, ОДНОСНО 
ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА ОСНОВАНОГ У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА КОЈИМА 
СЕ УРЕЂУЈУ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ, А ЧИЈИ СЕ ЦЕНТАР ПОСЛОВНИХ, 
ОДНОСНО ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ НАЛАЗИ НА ТЕРИТОРИЈИ 
РЕПУБЛИКЕ. 

КАПИТАЛНИ ГУБИЦИ НАСТАЛИ ПРОДАЈОМ ДИГИТАЛНЕ ИМОВИНЕ 
НЕ МОГУ СЕ ПРЕБИЈАТИ СА КАПИТАЛНИМ ДОБИЦИМА УКОЛИКО СУ 
НОВЧАНА СРЕДСТВА ОД ПРОДАЈЕ УЛОЖЕНА НА НАЧИН ПРОПИСАН 
СТАВОМ 1. ОВОГ ЧЛАНА. 

 

ЧЛАН 35А 

ПРЕОСТАЛА НЕТО ВРЕДНОСТ ИМОВИНЕ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА 
КОЈИ НЕМА СВОЈСТВО ПРАВНОГ ЛИЦА, КОЈА СЕ НАКОН РАСПУШТАЊА 
ТОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА РАСПОДЕЉУЈЕ ЧЛАНОВИМА СРАЗМЕРНО 
ЊИХОВИМ ИНВЕСТИЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА, У НОВЦУ, ОДНОСНО 
НЕНОВЧАНОЈ ИМОВИНИ, А КОЈА ЈЕ ИЗНАД НАБАВНЕ ЦЕНЕ ТИХ 
ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА, СМАТРА СЕ КАПИТАЛНИМ ДОБИТКОМ КОЈИ 
СЕ УКЉУЧУЈЕ У ПОРЕСКУ ОСНОВИЦУ У ИЗНОСУ ОД  50 %  УКУПНО 
ОСТВАРЕНОГ КАПИТАЛНОГ ДОБИТКА. 

ВРЕДНОСТ НЕНОВЧАНЕ ИМОВИНЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА 
ЈЕДНАКА ЈЕ ЊЕНОЈ ТРЖИШНОЈ ВРЕДНОСТИ НА ДАН ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ 
О РАСПУШТАЊУ. 
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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 нерезидентно правно лице 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 од ауторског и сродних права и права индустријске својине (у 
даљем тексту: ауторска накнада); 

3) камата; 
4) накнада од закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на 

територији Републике; 
5) накнада од услуга истраживања тржишта, рачуноводствених и 

ревизорских услуга и других услуга из области правног и пословног 
саветовања, независно од места њиховог пружања или коришћења, односно 
места где ће бити пружене или коришћене. 

ПРИХОД КОЈИ НЕРЕЗИДЕНТНО ПРАВНО ЛИЦЕ ОСТВАРИ ПО 
ОСНОВУ ЧЛАНСТВА У АЛТЕРНАТИВНОМ ИНВЕСТИЦИОНОМ ФОНДУ КОЈИ 
НЕМА СВОЈСТВО ПРАВНОГ ЛИЦА, СМАТРА СЕ ДИВИДЕНДОМ У СМИСЛУ 
СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА. 

Порез по одбитку из става 1. овог члана обрачунава се и плаћа и на 
приходе нерезидентног правног лица 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. СТ. 1. И 3. 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 на територији Републике, као и 
накнада по основу услуга, без обзира на место њиховог пружања или 
коришћења, односно место где ће бити пружене или коришћене, обрачунава се 
и плаћа порез по одбитку по стопи од 25%. 

Порез по одбитку из ст. 1. и 3. СТ. 1. И 4. овог члана не плаћа се на 
приходе које оствари нерезидентно правно лице, 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. 

Резидентно правно лице, УКЉУЧУЈУЋИ И ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ 
АЛТЕРНАТИВНИМ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОМ КОЈИ НЕМА СВОЈСТВО 
ПРАВНОГ ЛИЦА, дужно је да у року од три дана од дана исплате прихода из ст. 
1, 2. и 3. СТ. 1, 3. И 4. овог члана поднесе пореску пријаву. 

На приходе које оствари нерезидентно правно лице од резидентног 
правног лица, другог нерезидентног правног лица, 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 решењу 
по стопи од 20% ако међународним уговором о избегавању двоструког 
опорезивања није друкчије уређено.  

Изузетно од става 1. овог члана, на приходе из тачке 4) тог става које 
нерезидентно правно лице остварује од исплатиоца који није дужан да 
обрачунава, обуставља и плаћа порез по одбитку, обрачунава се и плаћа порез 
по решењу из става 6. СТАВА 7. овог члана. 
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Порез по решењу из става 6. СТАВА 7. овог члана обрачунава се и 
плаћа и на приходе из става 1. тач. 2), 3), 4) и 5) овог члана које нерезидентно 
правно лице оствари по основу намирења потраживања у поступку извршења, 
односно у сваком другом поступку намирења потраживања, у складу са 
законом. 

Нерезидентно правно лице - прималац прихода из ст. 6, 7. и 8. овог 
члана, дужно је да у року од 30 дана од дана остваривања прихода, преко 
пореског пуномоћника одређеног у складу са прописима којима се уређује 
порески поступак и пореска администрација, поднесе пореску пријаву 
надлежном пореском органу, и то у општини на чијој територији се налази 
непокретност, седиште привредног друштва у којем нерезидентни обвезник има 
удео или хартије од вредности који су предмет продаје, односно седиште или 
пребивалиште исплатиоца прихода, по основу закупа, односно подзакупа 
покретних ствари, као и седиште или пребивалиште пореског пуномоћника у 
случају остварења прихода из става 8. овог члана, на основу које надлежни 
порески орган доноси решење. 

НЕРЕЗИДЕНТНО ПРАВНО ЛИЦЕ - ПРИМАЛАЦ ПРИХОДА ИЗ СТ. 7, 8. И 
9. ОВОГ ЧЛАНА, ДУЖНО ЈЕ ДА У РОКУ ОД 30 ДАНА ОД ДАНА ОСТВАРИВАЊА 
ПРИХОДА, ПРЕКО ПОРЕСКОГ ПУНОМОЋНИКА ОДРЕЂЕНОГ У СКЛАДУ СА 
ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ ПОРЕСКИ ПОСТУПАК И ПОРЕСКА 
АДМИНИСТРАЦИЈА, ПОДНЕСЕ ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ НАДЛЕЖНОМ 
ПОРЕСКОМ ОРГАНУ, И ТО У ОПШТИНИ НА ЧИЈОЈ ТЕРИТОРИЈИ СЕ НАЛАЗИ 
НЕПОКРЕТНОСТ, СЕДИШТЕ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА У КОЈЕМ 
НЕРЕЗИДЕНТНО ПРАВНО ЛИЦЕ ИМА УДЕО ИЛИ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ 
КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ, ОДНОСНО СЕДИШТЕ ИЛИ ПРЕБИВАЛИШТЕ 
ИСПЛАТИОЦА ПРИХОДА, ОДНОСНО ПОРЕСКОГ ПУНОМОЋНИКА, ПО 
ОСНОВУ ЗАКУПА И ПОДЗАКУПА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ, КАО И СЕДИШТЕ ИЛИ 
ПРЕБИВАЛИШТЕ ПОРЕСКОГ ПУНОМОЋНИКА У СЛУЧАЈУ ОСТВАРЕЊА 
ПРИХОДА ИЗ СТАВА 9. ОВОГ ЧЛАНА, НА ОСНОВУ КОЈЕ НАДЛЕЖНИ 
ПОРЕСКИ ОРГАН ДОНОСИ РЕШЕЊЕ. 

Садржај пореске пријаве из става 9. СТАВА 10. овог члана ближе уређује 
министар финансија. 

Порез по одбитку из ст. 1. и 2. СТ. 1. И 3. овог члана и порез по решењу 
из ст. 6, 7. и 8. СТ. 7. 8. И 9. овог члана не обрачунава се и не плаћа ако се 
приход из ст. 1, 2, 6, 7. и 8. СТ. 1, 3, 7, 8. И 9. 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. СТАВА 4. овог члана. 

У случају примене става 12. СТАВА 13. овог члана приходи на које се 
примењују одредбе става 1. тачка 1) и става 3. СТАВА 4. 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. 

Резидентно правно лице које откупљује секундарне сировине и отпад од 
резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужно је да приликом 
исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати 
порез по одбитку по стопи од 1% од износа накнаде, као и да поднесе пореску 
пријаву надлежном пореском органу у року који је прописан овим законом. 

Износ накнаде из става 14. СТАВА 15. овог члана не садржи порез на 
додату вредност. 

Врсте услуга из става 1. тачка 5) овог члана ближе уређује министар 
финансија. 
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Садржај пореске пријаве из ст. 5. и 14. СТ. 6. И 15. овог члана ближе 
уређује министар финансија. 

 
Члан 40а 

Код обрачуна пореза по одбитку на приходе нерезидента, исплатилац 
прихода примењује одредбе уговора о избегавању двоструког опорезивања, 
под условом да нерезидент докаже статус резидента државе са којом је 
Република закључила уговор о избегавању двоструког опорезивања и да је 
нерезидент стварни власник прихода. 

Статус резидента државе са којом је закључен уговор о избегавању 
двоструког опорезивања у смислу става 1. овог члана, нерезидент доказује 
потврдом о резидентности у складу са законом којим се уређује порески 
поступак и пореска администрација. 

Ако исплатилац прихода примени одредбе уговора о избегавању 
двоструког опорезивања, а нису испуњени услови из ст. 1. и 2. овог члана, што 
за последицу има мање плаћени износ пореза, дужан је да плати разлику 
између плаћеног пореза и дугованог пореза по овом закону. 

Надлежни порески орган, на захтев нерезидента, дужан је да изда 
потврду о порезу плаћеном у Републици. 

На нерезидентно правно лице - примаоца прихода из члана 40. ст. 6, 7, 
8. и 14. СТ. 7, 8, 9. И 15. овог закона, примењују се одредбе уговора о 
избегавању двоструког опорезивања у складу са одредбама ст. 1. до 3. овог 
члана. 

Ако исплатилац прихода у моменту исплате прихода нерезиденту не 
располаже потврдом из става 2. овог члана, дужан је да приликом исплате 
прихода примени одредбе овог закона. 

Ако нерезидентно правно лице достави надлежном пореском органу 
потврду из става 2. овог члана, разлика између износа плаћеног пореза из 
става 6. овог члана и износа пореза за који би постојала обавеза плаћања да је 
обвезник у моменту исплате прихода располагао потврдом из става 2. овог 
члана, сматра се више плаћеним порезом. 
 

Члан 50а 
Порески обвезник који уложи у своја основна средства, односно у чија 

основна средства друго лице уложи више од једне милијарде динара, који та 
средства користи за обављање претежне делатности и делатности уписаних у 
оснивачком акту обвезника, односно наведених у другом акту обвезника, којим 
се одређују делатности које обвезник обавља и у периоду улагања додатно 
запосли на неодређено време најмање 100 лица, ослобађа се плаћања пореза 
на добит правних лица у периоду од десет година сразмерно том улагању. 

Улагањем у основна средства од стране другог лица, у смислу става 1. 
овог члана, сматра се и улагање у основни капитал и повећање основног 
капитала у складу са законом. 

У случају из става 2. овог члана, основна средства вреднују се по 
тржишној (фер) вредности. 

Пореско ослобођење примењује се по испуњењу услова из става 1. овог 
члана, од прве године у којој је остварена опорезива добит. 

Новозапосленим лицима у смислу става 1. овог члана сматрају се лица 
која је обвезник запослио у периоду улагања, тако да у моменту испуњења 
услова за коришћење наведеног пореског ослобођења обвезник има најмање 
100 додатно запослених на неодређено време у односу на број запослених на 
неодређено време који је имао на последњи дан периода који претходи 
периоду у којем је започео улагања из става 1. овог члана. 

Новозапосленим лицима у смислу става 1. овог члана не сматрају се 
лица која су, ПОЧЕВ ОД ПОСЛЕДЊЕГ ДАНА ПОРЕСКОГ ПЕРИОДА КОЈИ 
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ПРЕТХОДИ ПЕРИОДУ УЛАГАЊА, била запослена у, посредно или непосредно, 
повезаном лицу у смислу члана 59. овог закона, као и лица која нису 
непосредно радно ангажована код обвезника.  

 
Члан 70а 

Решење по поднетој пореској пријави из члана 40. став 9. СТАВ 10. овог 
закона надлежни порески орган доноси у року од 15 дана од дана пријема 
пријаве.  

Порез утврђен решењем надлежног пореског органа из става 1. овог 
члана, порески обвезник је дужан да уплати у року од 15 дана од дана када му 
је решење достављено. 

 
Члан 71. 

Порез по одбитку на приходе из члана 40. ст. 1, 2, 3. и 14. СТ. 1, 3, 4. И 
15. овог закона за сваког обвезника и за сваки појединачно остварени, односно 
исплаћени приход исплатилац обрачунава, обуставља и уплаћује на прописане 
рачуне у року од три дана од дана када је приход остварен, односно исплаћен.  

Приход из става 1. овог члана је бруто приход који би нерезидентно 
правно лице, односно резидентни обвезник остварио, односно наплатио да 
порез није одбијен од оствареног, односно исплаћеног прихода. 

Пореска пријава за порез по одбитку из става 1. овог члана подноси се у 
року од три дана од дана исплате прихода на који се обрачунава и плаћа порез 
по одбитку у складу са овим законом. 

Порез по одбитку из става 1. овог члана обрачунава се и плаћа по 
прописима који важе на дан остваривања, односно исплате прихода. 
 

САМОСТАЛНИ ЧЛАНОВИ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА 
 

ЧЛАН 10. 
ОДРЕДБЕ ОВОГ ЗАКОНА ПРИМЕЊУЈУ СЕ НА УТВРЂИВАЊЕ, 

ОБРАЧУНАВАЊЕ И ПЛАЋАЊЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ ПОЧЕВ ЗА 2021. 
ГОДИНУ, ОДНОСНО ЗА ПОРЕСКИ ПЕРИОД КОЈИ ПОЧИЊЕ У 2021. ГОДИНИ. 

ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 1. СТАВ 2, ЧЛАНА 2. СТАВ 5. И ЧЛАНА 3. ОВОГ 
ЗАКОНА ПРИМЕЊУЈУ СЕ ОД ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ЗАКОНА КОЈИМ СЕ 
УРЕЂУЈЕ ДИГИТАЛНА ИМОВИНА. 
 

ЧЛАН 11. 
ОВАЈ ЗАКОН СТУПА НА СНАГУ ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА 

ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”.  
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА 
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

 
 
1. Орган државне управе, односно други овлашћени предлагач прописа  

 
Овлашћени предлагач – Влада  
Обрађивач - Министарство финансија 

 
2. Назив прописа 
      
ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА 
ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА 
 
DRAFT LAW ON AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO LAW ON CORPORATE 
PROFIT TAX  
 
3. Усклађеност прописа с одредбама Споразума о стабилизацији и 
придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са 
једне стране, и Републике Србије са друге стране („Службени гласник РС”, број 
83/08) (у даљем тексту: Споразум),  
 
а) Одредба Споразума која се односе на нормативну саржину прописа 
 
Поглавље III – Опште одредбе, члан 37. Споразума (Забрана фискалне 
дискриминације) 
Наслов VI - Усклађивање прописа, примена права и правила конкуренције, члан 
72. Споразума 
Наслов VIII - Политике сарадње, члан 100. Споразума (опорезивање) 
 
 
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама Споразума, 
 
Примењује се рок из члана 72. Споразума, као општи рок за усклађивање 
прописа. 
 
в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе Споразума  
 
Испуњава у потпуности.  
 
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза које 
произлазе из наведене одредбе Споразума  

/ 
д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина Европске 
уније 
 
Поглавље 3.16. - Опорезивање 
 
4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније: 
 
а) Навођење одредби примарних извора права Европске уније и оцене 
усклађености са њима, 
 
Уговор о функционисању Европске уније, Наслов VII Заједничка правила о 



17 
 

конкуренцији, опорезивању и усклађивању прописа – потпуно усклађено.  
 
б) Навођење секундарних извора права Европске уније и оцене усклађености 
са њима 
 
Закон којим се уређује опорезивање добити правних лица предмет је 
усаглашавања са Директивама ЕУ (као секундарним извором права ЕУ), и то: 
Директива 2009/133/ЕЗ о заједничком систему опорезивања у случају спајања, 
деоба, преноса имовине и замене удела привредних друштава различитих 
држава – чланица ЕУ; 
Директива 2011/96/ЕУ о заједничком систему опорезивања матичних и зависних 
привредних друштава различитих држава – чланица ЕУ; 
Директива 2003/49/ЕЗ о заједничком систему опорезивања камата и ауторских 
хонорара између повезаних друштава различитих држава – чланица ЕУ. 
 
Предложеним решењима у Предлогу закона о изменама и допунама Закона о 
порезу на добит правних лица не врши се усклађивање са Директивама ЕУ. 
 
в) Навођење осталих извора права Европске уније и усклађенст са њима 

/ 
г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност 
 
д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са 
прописима Европске уније 
 
Потпуна усклађеност Закона о порезу на добит правних лица треба да се 
постигне у наредном периоду, у предвиђеним роковима. 
 
5. Уколико не постоје одговарајуће надлежности Европске уније у материји коју 
регулише пропис, и/или не постоје одговарајући секундарни извори права 
Европске уније са којима је потребно обезбедити усклађеност, потребно је 
образложити ту чињеницу. У овом случају, није потребно попуњавати Табелу 
усклађености прописа. Табелу усклађености није потребно попуњавати и 
уколико се домаћим прописом не врши пренос одредби секундарног извора 
права Европске уније већ се искључиво врши примена или спровођење неког 
захтева који произилази из одредбе секундарног извора права (нпр. Предлогом 
одлуке о изради стратешке процене утицаја биће спроведена обавеза из члана 
4. Директиве 2001/42/ЕЗ, али се не врши и пренос те одредбе директиве).  
  
Закон којим се уређује опорезивање добити правних лица предмет је 
усаглашавања са Директивама ЕУ (као секундарним извором права ЕУ). 
Међутим, имајући у виду да предметне директиве (Директива 2009/133/ЕЗ, 
Директива 2011/96/ЕУ, Директива 2003/49/ЕЗ), нису релевантне за нормативну 
уређеност Предлога закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит 
правних лица, сматрамо да није потребно попуњавати Табелу усклађености 
прописа. 
 
6. Да ли су претходно наведени извори права Европске уније преведени на 
српски језик? 
 
Наведени извори права Европске уније су у поступку превођења на српски 
језик. 
 
7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик Европске уније? 
Не. 
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8. Учешће консултаната у изради прописа и њихово мишљење о усклађености 
 
У изради Предлога закона о изменaма и допунама Закона о порезу на добит 
правних лица није остварена сарадња са Европском унијом и нису учествовали 
консултанти. 


	Одредбе овог закона примењују се на утврђивање, обрачунавање и плаћање пореске обавезе почев за 2021. годину, односно за порески период који почиње у 2021. години.
	Одредбе члана 1. став 2, члана 2. став 5. и члана 3. овог закона примењују се од дана ступања на снагу закона којим се уређује дигитална имовина.
	Предлаже се да се одредбе овог закона примењују на утврђивање, обрачунавање и плаћање пореске обавезе почев за 2021. годину, односно за порески период који почиње у 2021. години, а да се одредбе члана 1. став 2, члана 2. став 5. и члана 3. овог закона...
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