ПРЕДЛОГ

ЗАКОН
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕСКОМ
ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ
Члан 1.
У Закону о пореском поступку и пореској администрацији („Службени
гласник РС”, бр. 80/02, 84/02-исправка, 23/03-исправка, 70/03, 55/04, 61/05,
85/05-др. закон, 62/06-др. закон, 61/07, 20/09, 72/09-др. закон, 53/10, 101/11,
2/12-исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15-аутентично тумачење,
112/15, 15/16 и 108/16), у члану 1. став 2. мења се и гласи:
„Овим законом уређује се и поступак обављања послова државне управе
у области игара на срећу.”.
Члан 2.
У члану 2a став 1. речи: „у поступцима у којима доносе пореске управне
акте, укључујући и акте у управном поступку, за које је прописана примена овог
закона” замењују се речима: „укључујући и изворне јавне приходе које јединице
локалне самоуправе утврђују, наплаћују и контролишу у поступцима у којима
доносе пореске управне акте, као и друге акте у управном поступку”.
У ставу 2. тачка 6) реч: „11б),” брише се.
У тачки 6) речи: „13а)-13д)” замењују се речју: „13д)”.
Члан 3.
У члану 3. став 3. реч: „овлашћења,” брише се, речи: „којим се уређује
девизно пословање, односно закона” бришу се, a реч: „законима” замењује се
речју: „законом”.
Члан 4.
У члану 7. став 6. тачка 8) мења се и гласи:
„8) ако се одређени документ, чињеница, односно податак у вези са
постојањем пореског дуга, пружају у складу са одредбама посебног закона,
осим уколико пружање документа, чињеница, односно података по свом обиму
представља велике трошкове, односно захтева прекомерно ангажовање
запослених у Пореској управи, што порески орган опредељује у сваком
конкретном случају;”.
У ставу 6. додаје се тачка 9), која гласи:
„9) ако се одређени документ, чињеница, односно податак, пружају
овлашћеном лицу другог државног органа и организације, органа територијалне
самоуправе и локалне самоуправе у поступку размене информација
неопходних за предузимање активности из делокруга надлежности тих органа.”.
У ставу 7. речи: „два пута” замењују се речима: „најмање једном”, а речи:
„тог полугодишта” замењују се речима: „календарског месеца који претходи
дану објављивања”.
Члан 5.
У члану 11. став 1. речи: „прекршаје из области мењачког пословања и
других послова сходно закону којим је уређено девизно пословање,” бришу се.
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Члан 6.
У члану 16. став 1. тачка 4) тачка на крају замењује се тачком и запетом
и додаје се тачка 5), која гласи:
„5) осумњиченом приликом саслушања због постојања основа сумње да
је учинио кривично дело за које је прописана казна затвора од осам година или
тежа казна.”.
У ставу 3. после речи: „објављује на” додају се речи: „интернет страни
Пореске управе и”.
Члан 7.
У члану 23. став 3. речи: „ст. 1. и 2.ˮ замењују се речима: „става 1. тач.
2)-4) и става 2.ˮ.
Члан 8.
У члану 24. став 1. тачка 10) реч: „теренске” брише се.
Члан 9.
У члану 25. став 1. тачка 1) после речи: „Агенцији за привредне регистре”
додају се запета и речи: „укључујући и податке о свим пословним просторијама
у којима складишти, односно смешта добра, као и о просторијама у којима
обавља регистровану делатност, осим ако су у складу са овим законом и
другим прописима ови подаци већ достављени Пореској управи”.
Члан 10.
У члану 26. став 4. после речи: „привредних субјеката.ˮ додају се речи:
„Лицима за чију регистрацију је надлежан орган јединица локалне самоуправе,
ПИБ се додељује преко тог органа, у року прописаном законом.”.
У ставу 5. после речи: „пријаве оснивања” додају се запета и речи:
„односно преко другог надлежног органа у складу са законом”.
Члан 11.
У члану 29. став 9. мења се и гласи:
„Агенција за привредне регистре не може извршити брисање привредног
субјекта из прописаног регистра, регистровати статусне промене и вршити
промене података који се односе на оснивача, односно члана, назив, седиште,
улог и облик организовања, прекид или друге промене података у вези
обављања делатности предузетника, у периоду од добијања обавештења
Пореске управе да ће се код привредног субјекта вршити пореска контрола,
укључујући и радње Пореске полиције у циљу откривања пореских кривичних
дела, до добијања обавештења да је пореска контрола завршена, односно
окончане радње Пореске полиције, као и у периоду од добијања обавештења
да је привредном субјекту, у складу са овим законом, привремено одузет ПИБ,
до добијања обавештења да је том субјекту враћен ПИБ. Агенција за привредне
регистре може вршити промене података у вези обављања делатности
предузетника у случајевима одређивања, односно промене пословође
предузетника, у складу са законом.”.
Члан 12.
У члану 31. став 2. тачка 3) речи: „по одбитку” на оба места бришу се, а
после речи: „није плаћен” додају се запета и речи: „у случајевима када се
утврди да то лице није поступало са дужном пажњом”.
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У тачки 4) речи: „по одбитку” на свим местима бришу се, а после речи:
„није плаћен” додају се запета и речи: „у случајевима када се утврди да то лице
није поступало са дужном пажњом”.
У тачки 5) речи: „три годинеˮ замењују се речима: „пет годинаˮ.
Члан 13.
У члану 35. став 1. после речи: „у писменом обликуˮ додају се запета и
речи: „односно у облику електронског документа у смислу прописа којима се
уређује електронски документˮ.
У ставу 2. после речи: „пореског обвезникаˮ додају се запета и речи:
„односно у облику електронског документа у смислу прописа којима се уређује
електронски документˮ.
Члан 14.
У члану 36. став 1. после речи: „Порески актˮ додају се речи: „из члана
34. овог закона,ˮ, а после речи: „пореског органаˮ додају се запета и речи:
„односно на адресу електронске поште пореског обвезника, на начин прописан
овим закономˮ.
У ставу 7. после речи: „када се уручиˮ додају се речи: „одговорном лицу,
односноˮ.
У ставу 10. после речи: „достављањаˮ додају се запета и речи: „на
адресу електронске поште пореског обвезника унету у пријаву за регистрацију
или у последњу пореску пријаву, у складу са овим закономˮ.
Додаје се став 13, који гласи:
„Поступање са електронским документима обавља се у складу са
законом којим се уређује електронски документ, односно законом којим се
уређује електронска управа.”.
Члан 15.
У члану 38. став 7. тачка 7) подтачка (6) тачка на крају замењује се
тачком и запетом и додаје се подтачка (7), која гласи:
„(7) пореску пријаву за порез на имовину - од 1. јануара 2019. године.”.
После става 10. додају се нови ст. 11. и 12, који гласе:
„Порески обвезник може поднети пореску пријаву електронским путем
или у писмeном облику – непосредно или путем поште и преко овлашћеног
лица, у складу са законом, као и преко јавног бележника за пореске обавезе по
основу пореза на имовину настале у вези са прометом непокретности, у складу
са законом.
Начин подношења пријаве преко јавног бележника ближе се уређује
актом који заједнички доносе министар и министар надлежан за послове
правосуђа.ˮ.
Досадашњи став 11. постаје став 13.
Члан 16.
У члану 40. став 1. речи: „или пропустˮ замењују се речима: „која за
последицу има погрешно утврђену висину пореске обавезе, односно пропуст
друге врстеˮ.
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У ставу 5. после речи: „овог законаˮ додају се запета и речи: „као и након
покретања радњи пореске полиције у циљу откривања пореских кривичних
делаˮ.
Додаје се став 6, који гласи:
„Порески обвезник не може поднети измењену пореску пријаву за порез
на додату вредност, за порески период за који је поднео пореску пријаву, у коме
се врши промена опредељења за повраћај, без обзира на висину износа за
повраћај.”.
Члан 17.
У члану 45. став 1. мења се и гласи:
„Порески обвезник дужан је да, на захтев Пореске управе и у разумном
року који она одреди, пружи све расположиве информације, неопходне за
утврђивање чињеничног стања од значаја за опорезивање. Пореска управа
може да захтева од других лица, привредних субјеката, банака, државних
органа и организација, органа територијалне аутономије и локалне самоуправе
да, у разумном року који она одреди, пруже расположиве информације, као и
податке од значаја за предузимање активности из делокруга надлежности
Пореске управе.ˮ.
Додаје се став 9, који гласи:
„Достављање информације и податке из става 1. овог члана, Пореска
управа неће захтевати ако су доступне путем службених евиденција и
регистара.ˮ.
Члан 18.
У члану 55. став 1. речи: „члана 122. став 4. и” бришу се.
Члан 19.
У члану 56. став 3. после речи: „јавним огласомˮ додају се речи: „и
објављивањем на интернет страни Пореске управе,ˮ.
Члан 20.
У члану 66. став 2. речи: „а постаје извршно даном достављања
пореском обвезникуˮ замењују се речима: „а исто се истовремено доставља
пореском обвезнику и надлежним регистрима, чиме постаје извршноˮ.
После става 6. додају се нови ст. 7. и 8. и став 9, који гласе:
„Ради обезбеђења наплате пореза Пореска управа може решењем
установити претходну меру обезбеђења наплате пореза, и то: забрану
располагања, отуђења и оптерећења покретних ствари, забрану располагања,
отуђења и оптерећења непокретности или стварних права на непокретности
уписаних у јавну књигу.
Решење о установљавању претходне мере обезбеђења наплате пореза
истовремено се доставља пореском обвезнику и надлежним регистрима, чиме
постаје извршно.
Претходна мера обезбеђења наплате пореза траје до уписа заложног
права у регистар покретних ствари, односно регистар непокретности, односно
до наплате пореза у целости.ˮ.
У досадашњем ставу 7, који постаје став 10. речи: „става 1.ˮ замењују се
речима: „ст. 1. и 7.ˮ.
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У досадашњем ставу 8, који постаје став 11. речи: „става 7.ˮ замењују се
речима: „става 10.ˮ.
Члан 21.
У члану 70. додаје се став 8, који гласи:
„У случају када се у складу са законом којим се уређује порез на додату
вредност врши повраћај пореза, пореском обвезнику се врши повраћај умањен
за износ дугованог пореза доспелог по другом основу.”.
Члан 22.
У члану 71. додаје се нови став 1, који гласи:
„Пореска управа може, пре доспелости пореске обавезе, односно пре
издавања опомене, пореском обвезнику да пошаље подсетник писаним или
електронским путем, као и смс поруком, односно на други начин, када је то
могуће, да пореску обавезу плати о доспелости, односно да доспелу, а
неплаћену пореску обавезу, са каматом обрачунатом у складу са законом,
плати у року од пет дана од дана достављања подсетника за доспелу пореску
обавезу.”.
У досадашњем ставу 1, који постаје став 2, после речи: „пореско давањеˮ
додају се запета и речи: „као и у року из става 1. овог чланаˮ.
У досадашњим ст. 2. и 3, који постају ст. 3. и 4, речи: „става 1.ˮ замењују
се речима: „става 2.ˮ.
Досадашњи став 4. постаје став 5.
Члан 23.
У члану 73. став 1. речи: „писмени и” бришу се.
У ставу 4. после речи: „60 месециˮ додају се запета и речи: „уз могућност
коришћења одложеног плаћања до 12 месециˮ.
У ставу 6. речи: „пореског дугаˮ замењују се речима: „дугованог порезаˮ.
Додају се ст. 8. и 9, који гласе:
„Захтев из става 1. овог члана порески обвезник може поднети
електронским путем или у писменом облику - непосредно или путем поште.
Ако порески обвезник захтев из става 8. овог члана поднесе
електронским путем, Пореска управа акт из става 6. овог члана донет у
електронском облику, може да достави на адресу електронске поште пореског
обвезника.ˮ.
Члан 24.
У члану 74. у ставу 7. после речи: „текућу обавезу,ˮ додају се речи: „осим
у случају ако је поднео захтев за одлагање плаћања те текуће обавезе,ˮ.
Став 9. мења се и гласи:
„Ако се порески обвезник из става 6. овог члана не придржава рокова из
споразума, односно решења о одлагању плаћања дугованог пореза, или
уколико у периоду за који је одложено плаћање дугованог пореза не измири
текућу обавезу, осим у случају ако је поднео захтев за одлагање плаћања те
текуће обавезе, Пореска управа ће по службеној дужности поништити споразум,
односно укинути решење и доспели, а неплаћени дуговани порез наплатити у
поступку принудне наплате над обвезником.ˮ.
Додају се ст. 11. и 12, који гласе:

6
„Захтев за одлагање плаћања текуће обавезе из ст. 7. и 9. овог члана,
порески обвезник може да поднесе најкасније у року од два дана од дана
доспелости те текуће обавезе.
Када Пореска управа у поступку одлучивања не прихвати захтев за
одлагање плаћања текуће обавезе из ст. 7, 9. и 11. овог члана, порески
обвезник је дужан да ту текућу обавезу, са припадајућом каматом обрачунатом
у складу са овим законом, плати у року од пет дана од дана достављања акта
којим Пореска управа одбија наведени захтев. Ако порески обвезник у
наложеном року не плати текућу обавезу, са припадајућом каматом
обрачунатом у складу са овим законом, сматра се да су испуњени услови за
примену ст. 7. и 9. овог члана.ˮ.
Члан 25.
У члану 74а став 1. речи: „12 месециˮ замењују се речима: „24 месецаˮ.
Члан 26.
У члану 74б став 1. речи: „12 месециˮ замењују се речима: „24 месецаˮ.
Члан 27.
У члану 76. став 3. после речи: „у потпуности.ˮ додају се речи: „Право на
отпис 50% камате се не остварује за одлагање плаћања дугованог пореза, када
је обавеза утврђена решењем у поступку пореске контроле.ˮ.
Члан 28.
У члану 77. додаје се нови став 1, који гласи:
„Пореска управа може, пореском обвезнику који није платио порез, а који
је доспео за плаћање, односно споредно пореско давање у року из опомене, да
пошаље упозорење писаним или електронским путем, као и смс поруком,
односно на други начин, када је то могуће, да доспелу а неплаћену пореску
обавезу, са каматом обрачунатом у складу са законом, плати у року од пет дана
од дана достављања упозорења.ˮ.
Досадашњи став 1, који постаје став 2, мења се и гласи:
„Ако порески обвезник није платио порез, односно споредно пореско
давање, у року из члана 71. став 2. овог закона, односно у року из става 1. овог
члана, Пореска управа почиње поступак принудне наплате пореза, односно
споредних пореских давања, доношењем решења о принудној наплати
пореза.ˮ.
У досадашњем ставу 2, који постаје став 3, речи: „става 1.ˮ замењују се
речима: „става 2.ˮ.
Досадашњи став 3, који постаје став 4, мења се и гласи:
„Решење из става 2. овог члана истовремено се доставља пореском
обвезнику и организацији надлежној за принудну наплату, односно другим
регистрима, чиме постаје извршно.ˮ.
Досадашњи став 4. постаје став 5.
У досадашњем ставу 5, који постаје став 6, речи: „став 1.ˮ замењују се
речима: „став 2.ˮ.
Члан 29.
У члану 79. став 2. речи: „став 1.ˮ замењују се речима: „став 2.ˮ.
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Члан 30.
У члану 84. став 1. тачка 2а) после речи: „пензији,ˮ додају се речи: „као и
на другим врстама прихода на текућим рачунима физичких лица,ˮ.
После тачке 4) додаје се тачка 4а), која гласи:
„4а) штедним улозима;”.
Члан 31.
После члана 85. додаје се члан 85а, који гласи:
„Члан 85а
Ради обезбеђења наплате пореза који је доспео за наплату, Пореска
управа може решењем установити претходну меру обезбеђења наплате
пореза, и то: забрану располагања новчаним средствима, забрану
располагања, отуђења и оптерећења покретних ствари, забрану располагања,
отуђења и оптерећења непокретности или стварних права на непокретности
уписаних у јавну књигу, као и забрану извршења од стране трећих лица.
Решење о установљавању претходне мере обезбеђења наплате пореза
истовремено се доставља пореском обвезнику и надлежним регистрима, чиме
постаје извршно.
Претходна мера обезбеђења наплате пореза траје до доношења
решења о принудној наплати из новчаних средства пореског обвезника и уписа
у регистар блокираних рачуна који води надлежна организација, уписа заложног
права у регистар покретних ствари, односно регистар непокретности, односно
до наплате пореза у целости.
Против решења из става 1. овог члана порески обвезник може изјавити
жалбу, која не одлаже извршење.”.
Члан 32.
У члану 87. став 1. после тачке 3) додају се тач. 3а) и 3б), које гласе:
„3а) забрану исплате или преноса других врста прихода са текућих
рачуна физичких лица до преноса средстава у сврху измирења обавезе по
основу пореза;
3б) забрану исплате штедног улога до преноса средстава у сврху
измирења обавезе по основу пореза;”.
У ставу 2. речи: „доставља сеˮ замењују се речима: „истовремено се
достављаˮ, а после речи: „односно банциˮ додају се запета и речи: „чиме
постаје извршноˮ.
У ставу 5. речи: „тач. 3)-5)ˮ замењују се речима: „тач. 3), 4) и 5)ˮ.
Став 6. брише се.
Досадашњи став 7. постаје став 6.
Члан 33.
Назив члана 87а и члан 87а бришу се.
Члан 34.
У члану 92. став 1. тачка 2а) мења се и гласи:
„2а) заради, односно накнади зараде, односно пензији, као и на другим
врстама прихода на текућим рачунима физичких лица - запленом на одређеном
делу тог примања и налогом исплатиоцу, односно банци, да новчани износ за
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који је одређено извршење, обуставља и уплаћује, односно преноси на
прописани уплатни рачун јавних прихода до потпуне исплате;ˮ.
После тачке 4) додаје се тачка 4а), која гласи:
„4а) штедним улозима - пленидбом и преносом средстава на уплатни
рачун јавних прихода;”.
Члан 35.
У члану 95. додају се ст. 7 - 9, који гласе:
„Решењем из члана 92. став 2. овог закона, ради обезбеђења наплате
пореза и споредних пореских давања после почетка поступка принудне наплате
из новчаних средстава пореског обвезника на његовим рачунима, Пореска
управа може да установи и привремену меру обезбеђења наплате пореског
потраживања.
Привремена мера из става 7. овог члана је забрана пореском обвезнику
да новчане обавезе које има према трећим лицима измирује уговарањем
промене поверилаца, односно дужника у одређеном облигационом односу
(асигнација, цесија и др.), пребијањем (компензација) и на други начин у складу
са законом.
Банка је дужна да по пријему налога од стране организације надлежне за
принудну наплату, издатог на основу решења из става 2. овог члана, одмах
обустави измирење новчаних обавеза које порески обвезник има према трећим
лицима на основу уговора о промени поверилаца, односно дужника у
одређеном облигационом односу (асигнација, цесија и др.), по основу
пребијања (компензација) и по другом основу у складу са законом, осим за
плаћања по основу исплата зарада и накнада трошкова (за долазак на рад и
одлазак с рада и за време проведено на службеном путу у земљи и
иностранству), као и по основу других примања (отпремнина при одласку у
пензију, солидарна помоћ и помоћ у случају смрти запосленог или члана
његове уже породице) и новчаних накнада из социјалног програма за запослене
којима престаје радни однос у процесу реструктурирања предузећа и припреме
за приватизацију, стечаја и ликвидације.ˮ.
Члан 36.
У члану 96а став 1. после речи: „пензијеˮ додају се запета и речи: „као и
на другим врстама прихода на текућим рачунимаˮ.
После става 5. додају се нови став 6. и ст. 7 - 10, који гласе:
„Принудна наплата пореза и споредних пореских давања из других
прихода на текућим рачунима, на основу решења из члана 92. став 2. овог
закона, је заплена и пренос средстава са текућег рачуна отвореног код банке на
одговарајући уплатни рачун јавних прихода, на основу решења о принудној
наплати.
Решење из става 1. овог члана садржи и налог банци код које се води
текући рачун да обрачуна камату на начин прописан овим законом, од дана
доношења решења до дана преноса целокупног износа пореза и споредних
пореских давања и да износ обрачунате камате пренесе на одговарајуће
уплатне рачуне јавних прихода.
Ако на текућем рачуну нема довољно средстава, банка извршава
решење сукцесивно, према расположивим средствима на текућем рачуну, док
се решење у целини не изврши.
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Ако банка не поступи на начин уређен у ст. 7. и 8. овог члана, наплата
дугованог износа пореза и споредних пореских давања врши се непосредно из
средстава која се налазе на рачуну банке.
Решење о принудној наплати из других прихода на текућим рачунима
производи правно дејство од дана достављања банци.ˮ.
У досадашњем ставу 6, који постаје став 11, после речи: „пензијеˮ додају
се запета и речи: „као и на другим врстама прихода на текућим рачунимаˮ.
Члан 37.
После члана 98. додају се назив члана 98а и члан 98а, који гласе:
„Принудна наплата из штедних улога
Члан 98а
Принудна наплата пореза и споредних пореских давања из штедних
улога, на основу решења из члана 92. став 2. овог закона, је пленидба и пренос
средстава са штедног улога отвореног код банке на одговарајући уплатни рачун
јавних прихода, на основу решења о принудној наплати.
Решење из става 1. овог члана садржи и налог банци код које се води
штедни улог да обрачуна камату на начин прописан овим законом, од дана
доношења решења до дана преноса целокупног износа пореза и споредних
пореских давања и да износ обрачунате камате пренесе на одговарајуће
уплатне рачуне јавних прихода.
Ако на штедном улогу нема довољно средстава, банка извршава
решење сукцесивно, према расположивим средствима на штедном улогу, док
се решење у целини не изврши.
Ако банка не поступи на начин уређен у ст. 2. и 3. овог члана, наплата
дугованог износа пореза и споредних пореских давања врши се непосредно из
средстава која се налазе на рачуну банке.
Решење о принудној наплати из штедних улога производи правно
дејство од дана достављања банци.
Ако овим законом није друкчије прописано, на принудну наплату пореза
и споредних пореских давања из штедних улога, сходно се примењују одредбе
закона којим се уређује извршење и обезбеђење.ˮ.
Члан 38.
У члану 114б став 1. мења се и гласи:
„Прекршајни поступак за који у складу са законом Пореска управа
подноси захтев за покретање, односно издаје прекршајне налоге, не може се
покренути ни водити ако протекне пет година од дана када је прекршај
учињен.ˮ.
Члан 39.
У Делу трећем речи: „ПОРЕСКА КОНТРОЛАˮ замењују се речима:
„ПРУЖАЊЕ ПОРЕСКИХ УСЛУГА, ПОРЕСКА КОНТРОЛА И ПОРЕСКА
ПОЛИЦИЈАˮ.
У Глави првој речи: „ОПШТЕ О ПОРЕСКОЈ КОНТРОЛИˮ замењују се
речима: „ПОРЕСКЕ УСЛУГЕˮ, а назив члана 116. и члан 116. бришу се.
Члан 40.
Назив члана 117. брише се, а члан 117. мења се и гласи:
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„Члан 117.
Пореска управа, у складу са законом, обавља:
1) пружање пореске услуге;
2) пореску контролу;
3) радње у циљу откривања пореских кривичних дела.ˮ.
Члан 41.
После члана 117. додају се називи чл. 117а и 117г и чл. 117а - 117г, који
гласе:
„Пружање пореских услуга
Члан 117а
Пружање пореских услуга је скуп радњи у порескоправном односу којима
се обезбеђује остваривање права пореских обвезника, односно којима се
стварају једнаки услови за поштовање пореских прописа.
Члан 117б
Пореска управа пружа пореске услуге на јединственом пореском месту,
које је посебно обележено и успостављено у складу са унутрашњом
организацијом Пореске управе.
Успостављање јединственог места за пружање пореских услуга не утиче
на месну надлежност организационих јединица Пореске управе.
Члан 117в
На јединственом месту за пружање пореских услуга врши се:
1) пружање правне помоћи пореском обвезнику о његовим правима и
обавезама које прописује закон;
2) примање захтева за признавање права или друго поступање у
пореско управној ствари;
3) пружање правне помоћи при попуњавању пореских пријава,
састављању захтева и пружање друге правне помоћи од значаја за поштовање
пореских прописа;
4) обавештавање подносиоца захтева које су радње предузете у
пореском поступку и донетим пореско управним актима;
5) пријем, обрада и евидентирање пореских пријава.
Обрада пореске пријаве и других извештаја пореског обвезника
Члан 117г
У поступку пријема и обраде пореске пријаве и других извештаја,
проверава се тачност и потпуност пореске пријаве и других извештаја, које
порески обвезник, у складу са законом, доставља Пореској управи.
Ако пореска пријава и други извештаји који се достављају уз пријаву
садрже недостатке из става 1. овог члана Пореска управа обавештава
подносиоца пријаве о тим недостацима.
Ако подносилац пријаве не поступи по обавештењу из става 2. овог
члана, сматраће се да пореска пријава, односно други извештаји нису ни
поднети Пореској управи.ˮ.
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Члан 42.
Изнад назива члана 118. додаје се нова Глава друга, која гласи:
„Глава друга
ПОРЕСКА КОНТРОЛАˮ.
У члану 118. став 1. речи: „односно ванредног плана,ˮ бришу се, а после
речи: „пореског обвезникаˮ додају се запета и речи: „као и на основу ванредног
планаˮ.
Члан 43.
Досадашња Глава друга КАНЦЕЛАРИЈСКА КОНТРОЛА и називи чл. 119
- 122. и чл. 119 - 122. бришу се.
Члан 44.
Глава трећа ТЕРЕНСКА КОНТРОЛА брише се, а назив члана 123. и члан
123. мењају се и гласе:
„Појам пореске контроле
Члан 123.
Пореска контрола је поступак провере и утврђивања законитости и
правилности испуњавања пореске обавезе, као и поступак провере тачности,
потпуности и усклађености са законом, односно другим прописима, података
исказаних у пореској пријави, пореском билансу, рачуноводственим
извештајима и другим евиденцијама пореског обвезника који врши Пореска
управа, у складу са овим законом.
Ако се у пореској контроли утврде неправилности или пропусти у
извршавању обавеза из порескоправног односа, пореском обвезнику се налаже
да их отклони.
Порески инспектор је службено лице које је овлашћено да врши пореску
контролу на основу налога за контролу, односно позива.ˮ.
Члан 45.
У називу члана 124. реч: „теренскеˮ замењује се речју: „порескеˮ.
У члану 124. став 1. после речи: „Налог за теренску контролуˮ додају се
запета и речи: „односно позив из члана 123. став 3. овог закона,ˮ.
Став 2. мења се и гласи:
„У случају из члана 118. став 3. овог закона, контроле приређивања
игара на срећу и контроле евидентирања промета преко фискалних каса,
контроле у вези радног ангажовања лица, контроле отпремања и допремања
производа у акцизна складишта, поступак пореске контроле врши се без
достављања налога, односно позива за пореску контролу пореском обвезнику.ˮ.
У ст. 4. и 5. реч: „теренскеˮ у одређеном падежу замењује се речју:
„порескеˮ у одговарајућем падежу.
Члан 46.
У називу члана 125. реч: „теренскеˮ замењује се речју: „порескеˮ.
У члану 125. став 1. реч: „Теренскаˮ замењује се речју: „Порескаˮ, а
после речи: „пореског обвезникаˮ додају се запета и речи: „у службеним
просторијама Пореске управеˮ.
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У ст. 2 - 4. реч: „теренскаˮ у одређеном падежу замењује се речју:
„порескаˮ у одговарајућем падежу.
Члан 47.
У називу члана 126. реч: „теренскеˮ замењује се речју: „порескеˮ.
У члану 126. став 1. реч: „Теренскаˮ замењује се речју: „Порескаˮ.
Члан 48.
У називу члана 127. реч: „теренскеˮ замењује се речју: „порескеˮ.
У члану 127. ст. 3. и 4. реч: „теренскојˮ у одређеном падежу замењује се
речју: „порескојˮ у одговарајућем падежу.
Члан 49.
У члану 128. став 1. реч: „теренскојˮ замењује се речју: „порескојˮ.
Став 3. мења се и гласи:
„Записник о пореској контроли доставља се пореском обвезнику.ˮ.
У ст. 4 - 6. реч: „теренскојˮ замењује се речју: „порескојˮ.
У ставу 8. после речи: „допунски записникˮ додају се речи: „у року од пет
дана од дана пријема примедаба из ст. 5 - 7. овог чланаˮ.
Додају се ст. 10. и 11, који гласе:
„Изузетно, ако је порески инспектор после достављања записника
пореском обвезнику, односно допунског записника, дошао до нових сазнања
или чињеница које утичу на утврђено чињенично стање, саставља додатак
записника који се доставља пореском обвезнику.
На додатак записника порески обвезник има право да поднесе примедбе
у року од осам дана од дана пријема додатка записника.ˮ.
Члан 50.
У називу члана 129. реч: „теренскојˮ замењује се речју: „порескојˮ.
У члану 129. став 1. реч: „теренскеˮ замењује се речју: „порескеˮ, а речи:
„теренској контроли, односно допунског записника,ˮ замењују се речима:
„пореској контроли, допунског записника, односно додатка записника о пореској
контролиˮ.
У ставу 2. речи: „односно допунског записника о теренскојˮ замењују се
речима: „допунског записника, односно додатка записника о порескојˮ, а после
речи: „контроли.ˮ додају се речи: „Решењем из става 1. овог члана, налаже се
пореском обвезнику да у року од 15 дана од дана достављања решења плати
утврђену пореску обавезу на прописане уплатне рачуне јавних прихода,
односно да отклони друге утврђене неправилности.ˮ.
Члан 51.
У члану 129а став 1. мења се и гласи:
„Изузетно од члана 118, члана 124. ст. 1, 2, 4. и 6. и члана 126. овог
закона, пореска контрола код лица које обавља нерегистровану, односно
непријављену делатност врши се без плана контроле и налога за контролу,
односно позива.ˮ.
У ставу 2. реч: „теренскеˮ замењује се речју: „порескеˮ.
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Члан 52.
У члану 129б став 1. реч: „теренскеˮ замењује се речју: „порескеˮ, речи:
„може решењем привремено одузетиˮ замењују се речима: „решењем одузимаˮ,
а после речи: „затекао у контролиˮ додају се запета и речи: „са којом се поступа
на начин уређен чланом 134. овог законаˮ.
Члан 53.
У члану 129в став 1. речи: „роба му се враћа, осим робе подложне
кварењу и робе чије чување изискује велике трошкове - са којом се поступа на
начин из члана 104. став 4. овог законаˮ замењују се речима: „опрема му се
враћаˮ.
У ставу 2. реч: „робомˮ замењује се речју: „опремомˮ.
Додаје се став 3, који гласи:
„Ако се лицу, коме је у претходном периоду решењем утврђена
неправилност из члана 129а овог закона и који је у року поступио по налогу из
тог решења, у поступку накнадне пореске контроле утврди да обавља
нерегистровану, односно непријављену делатност, као и да ставља робу у
промет, порески инспектор решењем трајно одузима робу и опрему коју је
затекао у поступку пореске контроле.ˮ.
Члан 54.
Глава трећа А ОВЛАШЋЕЊА ПОРЕСКОГ ОРГАНА У ОБЛАСТИ
МЕЊАЧКОГ И ДЕВИЗНОГ ПОСЛОВАЊА и називи чл. 129г - 129л и чл. 129г 129л бришу се.
Члан 55.
У Глави трећој Б слово: „Бˮ брише се.
Члан 56.
У називу члана 129н реч: „канцеларијскеˮ замењује се речју: „порескеˮ.
У члану 129н ст. 1. и 2. реч: „Канцеларијска ˮ у одређеном падежу
замењује се речју: „Порескаˮ у одговарајућем падежу.
Члан 57.
У називу члана 129њ реч: „канцеларијскојˮ замењује се речју: „порескојˮ.
У члану 129њ став 1. реч: „канцеларијскеˮ замењује се речју: „порескеˮ.
Члан 58.
У називу члана 129о реч: „канцеларијскеˮ замењује се речју: „порескеˮ.
У члану 129о реч: „канцеларијскеˮ замењује се речју: „порескеˮ.
Члан 59.
У члану 129п ст. 1, 2. и 4. реч: „канцеларијскеˮ у одређеном падежу
замењује се речју: „порескеˮ у одговарајућем падежу.
Члан 60.
У називу члана 129р реч: „теренскомˮ замењује се речју: „порескомˮ.
У члану 129р ст. 1 - 4. и 7. реч: „теренскуˮ у одређеном падежу замењује
се речју: „порескуˮ у одговарајућем падежу.
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Члан 61.
У члану 131. став 1. уводна реченица мења се и гласи:
„У току пореске контроле порески инспектор изриче пореском обвезнику
забрану вршења делатности у трајању до годину дана ако утврди да се:ˮ.
После става 1. додају се нови ст. 2. и 3, који гласе:
„Забрана вршења делатности пореском обвезнику коме су у току пореске
контроле утврђене неправилности из става 1. овог члана, изриче се:
1) у трајању до 15 дана уколико се у поступку контроле код пореског
обвезника утврди неправилност први пут;
2) у трајању до 90 дана уколико се у поступку контроле код пореског
обвезника утврди неправилност други пут;
3) у трајању до једне године уколико се у поступку контроле код
пореског обвезника утврди ова неправилност трећи пут.
Забрана вршења делатности из става 2. овог члана, изриче се за
неправилности утврђене у периоду од 24 месеца од прве утврђене
неправилности у поступку пореске контроле.ˮ.
Досадашњи став 2. постаје став 4.
У досадашњем ставу 3, који постаје став 5, речи: „може му се изрећиˮ
замењују се речима: „изриче му сеˮ.
Члан 62.
У члану 132. став 1. после речи: „допунског записникаˮ додају се запета и
речи: „као и додатка записникаˮ.
Члан 63.
У члану 136. став 1. реч: „утврдиˮ замењује се речима: „дође до
сазнањаˮ.
После става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
„У случају из става 1. овог члана, Пореска управа не подноси захтев за
покретање прекршајног поступка, нити издаје прекршајни налог, осим у случају
прописаном у члану 137. став 3. овог закона.ˮ.
Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4.
Члан 64.
У члану 137. став 1. после речи: „прикупљених обавештењаˮ додају се
речи: „у складу са овлашћењима из члана 135. ст. 3. и 4. овог закона,
укључујући и чињенице и доказе из извештаја пореског инспектора из члана
136. став 1. овог закона,ˮ.
После става 1. додају се нови ст. 2. и 3, који гласе:
„Ако је Пореска полиција саставила и поднела кривичну пријаву на
основу извештаја пореског инспектора из члана 136. став 1. овог закона,
инспектор Пореске полиције писмено обавештава руководиоца Пореске управе
из члана 136. став 1. овог закона.
Ако Пореска полиција на основу извештаја пореског инспектора из члана
136. став 1. овог закона, утврди да чињенице и околности које је порески
инспектор навео у извештају не указују на постојање основа сумње да је
извршено пореско кривично дело, те да нема услова за подношење кривичне
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пријаве, инспектор Пореске полиције о томе обавештава
руководиоца Пореске управе ради подношења захтева за
прекршајног поступка из члана 165. став 2. овог закона.ˮ.

надлежног
покретање

Досадашњи ст. 2 - 4. постају ст. 4 - 6.
Члан 65.
Члан 159. мења се и гласи:
„Члан 159.
„Јединица локалне самоуправе води податке који су од значаја за
утврђивање пореза на имовину и других изворних јавних прихода из члана 2а
овог закона, као и податке о наплати тих изворних јавних прихода у
јединственом пореском информационом систему јединица локалне самоуправе
(у даљем тексту: јединствени информациони систем локалних пореских
администрација).
Служба Владе надлежна за пројектовање, усклађивање, развој и
функционисање система електронске управе успоставља и води јединствени
информациони систем локалних пореских администрација и обезбеђује
техничке услове за његову примену.
У јединственом информационом систему локалних пореских
администрација воде се подаци о пореском обвезнику, и то: назив, односно
лично име, ПИБ, као и подаци из пореских пријава и других аката и регистара,
који су од значаја за утврђивање изворних јавних прихода jeдиница локалне
самоуправе, подаци о утврђеним изворним јавним приходима јединица локалне
самоуправе, као и подаци о наплати тих јавних прихода.
Јединствени информациони систем локалних пореских администрација
преузима податке из изворних регистара, и то из: Регистра матичних књига,
Регистра
пребивалишта,
Регистра
привредних
друштава,
односно
предузетника, Катастра непокретности и других регистара неопходних за
његово вођење, у складу са законом којим се уређује електронска управа.
Право приступа подацима у јединственом информационом систему
локалних пореских администрација служба Владе из става 2. овог члана
одобрава органима и организацијама којима су ти подаци неопходни у вршењу
управних или других поступака утврђених законом.
Јединствени информациони систем локалних пореских администрација
обезбеђује и вршење других поступака у вези са утврђивањем и наплатом
изворних јавних прихода јединица локалне самоуправе, као и подношење
електронских пореских пријава.ˮ.
Члан 66.
У члану 160. тачка 1а) речи: „у области мењачког пословања у складу са
прописима којима се уређује девизно пословање, као иˮ бришу се.
У тачки 6) речи: „прекршаје из области мењачког пословања и других
послова сходно закону којим је уређено девизно пословање,ˮ бришу се.
Тачка 11а) мења се и гласи:
„11а) врши унутрашњу контролу над применом закона и других прописа
од стране њених организационих јединица, као и унутрашњу контролу рада и
понашања пореских службеника и намештеника у вези са радом и у
случајевима када се утврди противправно поступање или понашање покреће и
води одговарајуће поступке ради утврђивања одговорности;ˮ.
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Тачка 11б) брише се.
Тач. 13а) - 13в) бришу се.
У тачки 13д) реч: „прописимаˮ замењује се речју: „закономˮ.
Члан 67.
У члану 163а став 1. тачка 2) реч: „апсолутнаˮ брише се.
Члан 68.
У члану 165. став 2. после речи: „прекршајне налогеˮ додају се речи: „и
подноси захтеве за покретање прекршајног поступкаˮ.
Члан 69.
У члану 169. став 2. после речи: „обављања пословаˮ додају се речи:
„или у вези са радомˮ.
У ставу 5. после речи: „на раду рачунаˮ додаје се реч: „највишеˮ.
Додаје се став 9, који гласи:
„Пореском службенику из става 5. овог члана може престати радни
однос и пре испуњења општих услова за стицање старосне пензије, а у складу
са прописима о пензијском и инвалидском осигурању.ˮ.
Члан 70.
У члану 169а став 1. мења се и гласи:
„Попуњавање извршилачких радних места у Пореској управи врши се у
складу са прописима којима се уређује рад државних службеника ако овим
законом није другачије уређено.ˮ.
У ст. 2. и 3. речи: „на неодређено времеˮ бришу се.
Члан 71.
У називу члана 169б речи: „на неодређено времеˮ бришу се.
У члану 169б став 1. мења се и гласи:
„Јавни конкурс се објављује на интернет страни Пореске управе, на
порталу е-управе, у периодичном издању огласа националне службе за
запошљавање и на интернет страни службе за управљање кадровима.ˮ.
У ставу 2. речи: „начину спровођења изборног поступка (писмена
провера стручне оспособљености, усмени разговор или други начин), знањима
и вештинама које се оцењују у изборном поступкуˮ замењују се речима:
„знањима и вештинама које се оцењују у изборном поступку, начину њихове
провере (писмена провера, усмени разговор или други начин)ˮ.
Став 4. брише се.
Члан 72.
У члану 169в став 2. речи: „на основу писменог испита и разговора због
посебних захтева радног места који су наведени у конкурсуˮ бришу се.
У ставу 3. речи: „услове прописанеˮ замењују се речима: „мерила
прописанаˮ, а речи: „писмено обавештавају сви кандидати у року од осам дана
од дана констатовања да јавни конкурс није успеоˮ замењују се речима:
„решењем обавештавају кандидати који су учествовали у изборном поступкуˮ.
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Члан 73.
У члану 169г став 1. речи: „услове прописанеˮ замењују се речима:
„мерила прописанаˮ.
У ставу 2. речи: „на неодређено времеˮ замењују се речима: „уколико је
изабран кандидат који није државни службеник, односно доноси решење о
премештају ако је изабран кандидат који је државни службеникˮ.
У ставу 3. речи: „стручне спремеˮ замењују се речју: „образовањаˮ.
У ставу 4. речи: „Сви учесници јавног конкурсаˮ замењују се речима:
„Кандидати на јавном конкурсу који су учествовали у изборном поступку,ˮ, а
после речи: „овог чланаˮ додају се речи: „и члана 169в став 3. овог законаˮ.
Члан 74.
Назив члана 169ж и члан 169ж бришу се.
Члан 75.
Назив члана 169ј мења се и гласи:
„Разврставање извршилачких радних места пореских службеника по
звањимаˮ.
У члану 169ј ст. 2. и 3. бришу се.
Досадашњи став 4. постаје став 2.
Члан 76.
Назив члана 169к и члан 169к мењају се и гласе:
„Основ и услови за разврставање звања пореских службеника
Члан 169к
Радна места пореских службеника разврставају се по звањима, у
зависности од сложености и одговорности послова, потребних знања и
способности и услова за рад, и то су:
1) са средњим образовањем: млађи порески референт, порески
референт и виши порески референт;
2) са високим образовањем стеченим на основним академским
студијама у обиму од најмање 180 еспб бодова, основним струковним
студијама, односно на студијама у трајању до три године: млађи порески
сарадник, порески сарадник и виши порески сарадник;
3) са високим образовањем стеченим на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 еспб бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету: млађи порески саветник,
порески саветник, порески саветник I, виши порески саветник и главни порески
саветник.
За рад на извршилачким радним местима из става 1. овог члана
потребно је да порески службеници, поред општих услова утврђених законом,
испуњавају следеће услове:
1)

за рад на пословима са средњим образовањем:

(1) млађи порески референт - завршен приправнички стаж;
(2) порески референт - најмање две године радног искуства у струци;
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(3) виши порески референт - најмање три године радног искуства у
струци;
2) за рад на пословима са високим образовањем стеченим на
основним академским студијама у обиму од најмање 180 еспб бодова,
основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године:
(1) млађи порески сарадник - завршен приправнички стаж или најмање
пет година радног стажа у државним органима;
(2) порески сарадник - најмање две године радног искуства у струци;
(3) виши порески сарадник - најмање три године радног искуства у
струци;
3) за рад на пословима са високим образовањем стеченим на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 еспб бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету:
(1) млађи порески саветник - завршен приправнички стаж или најмање
пет година радног стажа у државним органима;
(2) порески саветник - најмање три године радног искуства у струци;
(3) порески саветник I - најмање пет година радног искуства у струци;
(4) виши порески саветник - најмање седам година радног искуства у
струци;
(5) главни порески саветник - најмање девет година радног искуства у
струци.
Порески службеници са одговарајућим образовањем из става 1. овог
члана стичу почетно звање млађег пореског референта, млађег пореског
сарадника и млађег пореског саветника, по завршеном приправничком стажу и
положеном државном стручном испиту.ˮ.
Члан 77.
Назив члана 169л и члан 169л бришу се.
Члан 78.
Назив члана 169љ и члан 169љ мењају се и гласе:
„Напредовање пореских службеника
Члан 169љ
Порески службеник може да напредује премештајем:
1) на извршилачко радно место чији се послови обављају у непосредно
вишем звању;
2) на радно место руководиоца унутрашње организационе јединице чији
се послови обављају у непосредно вишем звању.
Порески службеник може да напредује премештајем сходно ставу 1. овог
члана, под следећим условима:
1) да постоји упражњено одговарајуће радно место;
2) да испуњава услове за рад на радном месту на које се премешта или
распоређује;
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3) да за последње две године пре стицања звања није кажњен за
кривично дело и да није кажњен дисциплинском мером због повреде радне
дужности;
4) да се против њега не води кривични поступак за кривично дело за
које се гони по службеној дужности нити дисциплински поступак због повреде
радне дужности;
5) да је два пута узастопно пре стицања непосредно вишег звања
оцењен најмање оценом:
- „нарочито се истичеˮ за радно место у звању главни порески
саветник,
-

„истиче сеˮ за радно место у осталим звањима.

Изузетно, порески службеник који је напредовао премештајем јер му је
два пута узастопно одређена оцена „нарочито се истичеˮ може да буде
премештен сходно ставу 1. овог члана, ако му поново буде одређена оцена
„нарочито се истиче.ˮ
Порески службеник може напредовати у смислу става 3. овог члана само
једном, о чему решењем одлучује директор Пореске управе, на образложен
предлог непосредног руководиоца.ˮ.
Члан 79.
Члан 169н, називи чл. 169њ и 169о и чл. 169њ и 169о бришу се.
Члан 80.
У члану 169п став 3. брише се.
Досадашњи ст. 4 - 6. постају ст. 3 - 5.
У досадашњем ставу 7, који постаје став 6, речи: „ст. 1-6.ˮ замењују се
речима: „ст. 1-5.ˮ
У досадашњем ставу 8, који постаје став 7, речи: „ст. 1-7.ˮ замењују се
речима: „ст. 1-6.ˮ
У досадашњем ставу 9, који постаје став 8, речи: „из чл. 169к и 169л овог
законаˮ бришу се, а речи: „става 6.ˮ замењују се речима: „става 5.ˮ
Члан 81.
У члану 169с став 1. брише се.
У досадашњем ставу 2, који постаје став 1, речи: „Пореском службенику
и намештеникуˮ замењују се речима: „Запосленима у Пореској управи и
члановима уже породицеˮ.
У досадашњем ставу 3, који постаје став 2, речи: „Ближе услове,
поступакˮ замењују се речју: „Поступакˮ.
Члан 82.
У називу члана 169т речи: „умањења, односноˮ бришу се.
У члану 169т став 3. мења се и гласи:
„За изузетно постигнуте резултате рада у обављању послова Пореске
управе, пореском службенику и намештенику може се увећати основна плата за
30%.ˮ.
У ставу 4. после речи: „новчаних наградаˮ запета и речи: „односно
умањењаˮ бришу се.
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Члан 83.
Члан 169х мења се и гласи:
„Одговорност пореских службеника
Члан 169х
Порески службеници су дисциплински одговорни за повреде дужности из
радног односа.
На дисциплинску одговорност пореских службеника примењују се
одредбе закона којим се уређују права и дужности државних службеника, ако
овим законом није друкчије прописано.ˮ.
Члан 84.
После члана 169х додају се називи чл. 169ц и 169ч и чл. 169ц и 169ч,
који гласе:
„Теже повреде дужности из радног односа
Члан 169ц
Поред повреда радних дужности предвиђених законом којим се уређују
права и обавезе државних службеника, тежом повредом радне обавезе сматра
се и:
1) обављање послова који су неспојиви са службеном дужношћу
запослених у Министарству финансија - Пореска управа;
2) пропуштање пријаве или неблаговремено пријављивање промене
података насталих у току радног односа од значаја за утврђивање постојања
сукоба интереса запосленог;
3) коришћење имовине поверене на чување, држање или употребу
противно сврси, начину и условима коришћења које је определио руководилац
органа или лице овлашћено за располагање имовином;
4) неовлашћено или незаконито сачињавање и издавање или употреба
службене исправе, преправљање садржине, употреба, овера или уништење
исправа или пореских евиденција;
5) одбијање, неоправдано неодазивање или избегавање прописаног
здравственог прегледа, односно одбијање подвргавању одговарајућој анализи у
овлашћеној здравственој установи коју одреди послодавац или на други
одговарајући начин у складу са општим актом, ради утврђивања присуства
алкохола или других опојних средстава у крви запосленог као и ради
утврђивања евентуалне злоупотребе права одсуствовања у случају болести;
6) неовлашћено иступање у јавности при изношењу ставова Пореске
управе и свако иступање у јавности којим се нарушава и умањује углед Пореске
управе и поверење јавности у пореску службу.
Одговорност за штету
Члан 169ч
Поступак утврђивања постојања штете, њену висину, околности под
којима је штета проузрокована, ко је штету проузроковао и предлог о начину
надокнаде штете, спроводи посебна комисија од три члана, коју образује
директор Пореске управе.
Запослени у Пореској управи дужни су да, по сазнању за насталу штету,
без одлагања поднесу извештај о причињеној штети непосредном руководиоцу.
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По спроведеном поступку, о чему сачињава записник, комисија из става
1. овог члана утврђује постојање одговорности за штету, начин њене надокнаде
са дефинисањем рока и начина исплате накнаде.
Уколико се запослени на записник из става 3. овог члана сагласи са
утврђеним износом и начином надокнаде штете, закључује се споразум о
накнади штете.
У свему осталом, примењују се одредбе закона којим се уређују права и
дужности државних службеника.ˮ.
Члан 85.
У члану 173а ст. 1 - 3. мењају се и гласе:
„Ко у намери да оствари право на неосновани повраћај пореза или
порески кредит, у претходних 12 месеци, поднесе пореску пријаву, односно
пореске пријаве неистинитог садржаја, у којима износ за повраћај пореза или
порески кредит прелази 1.000.000 динара, казниће се затвором од шест месеци
до пет година и новчаном казном.
Ако исказани износ за повраћај пореза или порески кредит, у претходних
12 месеци прелази 3.000.000 динара, учинилац ће се казнити затвором од једне
до осам година и новчаном казном.
Ако исказани износ за повраћај пореза или порески кредит у претходних
12 месеци прелази 10.000.000 динара, учинилац ће се казнити затвором од три
до десет година и новчаном казном.ˮ.
Члан 86.
У члану 175. став 1. после речи: „по установљавањуˮ додају се речи:
„претходне мере обезбеђења,ˮ, а после речи: „је установљенаˮ додају се речи:
„претходна мера обезбеђења пореза који је доспео за наплату,ˮ.
Члан 87.
У члану 176. став 1. речи: „набави ради стављања у промет или ставља
у промет, односно продаје производеˮ замењују се речима: „неовлашћено
производи, прерађује, продаје или ко набавља ради продаје, држи или преноси
или ко посредује у продаји или куповини или на други начин неовлашћено
ставља у промет производеˮ.
Члан 88.
У члану 176а после става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
„Казном из става 1. овог члана, казниће се и ко складишти, односно
смешта добра у просторијама о којима није обавестио Пореску управу.ˮ.
У досадашњим ст. 2. и 3, који постају ст. 3. и 4, речи: „става 1.ˮ замењују
се речима: „ст. 1. и 2.ˮ.
Члан 89.
У члану 179. став. 1. после тачке 1) додаје се тачка 1а), која гласи:
„1а) не достави Пореској управи податак о свим пословним
просторијама у којима складишти, односно смешта добра, као и о просторијама
у којима обавља регистровану делатност, осим ако су у складу са овим законом
и другим прописима ови подаци већ достављени Пореској управи (члан 25. став
1. тачка 1);ˮ.
У тачки 9) реч: „теренскеˮ замењује се речју: „порескеˮ.
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У тачки 10) запета и речи: „члан 121. став 1.ˮ бришу се.
У тачки 11) реч: „теренскеˮ замењује се речју: „порескеˮ.
У ставу 4. тачка 4) речи: „податке и информације неопходне за
утврђивање чињеничног стања од значаја за опорезивањеˮ замењују се речима:
„расположиве информације, као и податке од значаја за предузимање
активности из делокруга надлежности Пореске управеˮ.
У ставу 7. тачка 1) после речи: „упис у регистарˮ додају се запета и речи:
„укључујући и податак о свим пословним просторијама у којима складишти,
односно смешта добра, као и о просторијама у којима обавља регистровану
делатност, осим ако су у складу са овим законом и другим прописима ови
подаци већ достављени Пореској управиˮ.
У тачки 4) реч: „канцеларијскеˮ замењује се речју: „порескеˮ, a речи: „и
члан 121. став 1.” бришу се.
У тачки 5) реч: „теренскеˮ замењује се речју: „порескеˮ.
У тачки 6) реч: „теренскеˮ на оба места замењује се речју: „порескеˮ.
У ставу 11. после речи: „облик организовања” додају се запета и речи:
„прекид или друге промене података у вези обављања делатности
предузетника,”, после речи: „вршити пореска контрола” додају се запета и речи:
„укључујући и радње Пореске полиције у циљу откривања пореских кривичних
дела,”, а после речи: „ пореска контрола завршена,” додају се речи: „односно
окончане радње Пореске полиције”.
После става 13. додаје се нови став 14, који гласи:
„Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за
прекршај банка која на захтев Пореске управе не пружи расположиве
информације, као и податке од значаја за предузимање активности из
делокруга надлежности Пореске управе (члан 45. став 1).ˮ.
Досадашњи став 14. постаје став 15.
Додају се ст. 16. и 17, који гласе:
„Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за
прекршај банка ако принудну наплату из новчаних средстава пореског
обвезника не врши у складу са законом или ако не изврши решење о наплати
дуга пореског обвезника наплатом из средстава те банке у складу са законом
или ако не обустави измиривање новчаних обавеза које порески обвезник има
према трећим лицима на основу уговора о промени поверилаца, односно
дужника у одређеном облигационом односу (асигнација, цесија и др.), по основу
пребијања (компензација) и по другом основу у складу са законом (члан 95. ст.
2. и 3. и члан 95. став 9).
Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај
банка код које се води текући рачун, односно штедни улог, ако не поступи по
решењу Пореске управе о преносу пореза и споредних пореских давања на
одговарајуће уплатне рачуне јавних прихода (члан 96а ст. 7. и 8. и члан 98а ст.
2. и 3).ˮ.
Члан 90.
У члану 180. став 1. тачка 8) речи: „податке иˮ бришу се.
У тачки 14) реч: „канцеларијскеˮ замењује се речју: „порескеˮ, а речи: „и
члан 121. став 1ˮ бришу се.
У тачки 15) реч: „теренскеˮ замењује се речју: „порескеˮ.
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У тачки 17) реч: „теренскеˮ на оба места замењује се речју: „порескеˮ.
У тачки 18) запета и речи: „члан 121. став 1.ˮ бришу се.
У тачки 19) реч: „теренскеˮ замењује се речју: „порескеˮ.
Члан 91.
У члану 181. став 1. тачка 2б) речи: „члан 87аˮ замењују се речима: „члан
95. став 9ˮ.
У тачки 2д) после речи: „облик организовања” додају се запета и речи:
„прекид или друге промене података у вези обављања делатности
предузетника,”, после речи: „вршити пореска контрола” додају се запета и речи:
„укључујући и радње Пореске полиције у циљу откривања пореских кривичних
дела,”, а после речи: „ пореска контрола завршена,” додају се речи: „односно
окончане радње Пореске полиције”.
После тачке 3б) додаје се тачка 3в), која гласи:
„3в) банци, државном органу и организацији, органу територијалне
аутономије и локалне самоуправе ако на захтев Пореске управе не пружи
расположиве информације, као и податке од значаја за предузимање
активности из делокруга надлежности Пореске управе (члан 45. став 1);”.
После тачке 8) додаје се тачка 8а), која гласи:
„8а) банци код које се води текући рачун, ако не поступи по решењу
Пореске управе о преносу пореза и споредних пореских давања на
одговарајуће уплатне рачуне јавних прихода (члан 96а ст. 7. и 8.);”.
После тачке 9) додаје се тачка 9а), која гласи:
„9а) банци код које се води штедни улог, ако не поступи по решењу
Пореске управе о преносу пореза и споредних пореских давања на
одговарајуће уплатне рачуне јавних прихода (члан 98а ст. 2. и 3.);”.
Тачка 11а) брише се.
Члан 92.
Назив члана 181а и члан 181а бришу се.
Члан 93.
У члану 181б став 2. реч: „канцеларијскеˮ замењује се речју: „порескеˮ.
Члан 94.
Одредбе члaна 1, члана 2. став 3, чл. 3, 5. и 54, чланa 66. ст. 1, 2. и 5. и
члана 92. овог закона о преузимању надлежности Народне банке Србије у
мењачким и девизним пословима, примењују се почев од 1. јануара 2019.
године.
Одредбе чл. 8. и 18, чл. 39 - 53, чл. 55 - 60, члана 62, члана 89. ст. 2 - 4. и
ст. 7 - 9, члана 90. ст. 2 - 6. и члана 93. овог закона, које уређују послове
пореске контроле, односно послове пружања пореских услуга, примењују се
почев од 1. јануара 2019. године.
Одредбе чл. 9. и 88. и члана 89. ст. 1. и 6. овог закона, које се односе на
достављање података о свим пословним просторијама у којима се врши
складиштење, односно смештај добара, као и о просторијама у којима се
обавља регистрована делатност, примењиваће се по истеку 120 дана од дана
ступања на снагу овог закона.
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Одредбе члана 61. овог закона, примењиваће се на неправилности
утврђене решењем у поступцима пореских контрола донетих од дана ступања
на снагу овог закона.
Члан 95.
Одредбе члана 65. овог закона, примењиваће се по успостављању
јединственог информационог система локалних пореских администрација,
почев од 1. јануара 2019. године.
Јединица локалне самоуправе дужна је да се повеже са јединственим
информационим системом локалних пореских администрација, почев од 1.
јануара 2019. године.
Послове вођења јединственог информационог система локалних
пореских администрација преузима Пореска управа, најкасније до 1. јануара
2020. године.
Члан 96.
Порески обвезник коме је одобрено плаћање дугованог пореза у складу
са одредбама члана 74б Закона о пореском поступку и пореској администрацији
(„Службени гласник РСˮ, бр. 80/02, 84/02-исправка, 23/03-исправка, 70/03, 55/04,
61/05, 85/05-др. закон, 62/06-др. закон, 61/07, 20/09, 72/09-др. закон, 53/10,
101/11, 2/12-исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15-аутентично
тумачење, 112/15, 15/16 и 108/16), може да поднесе захтев за одлагање
плаћања дугованог пореза у складу са овим законом, пре истека периода на
који му је плаћање дуга одложено уколико је то повољније за њега, при чему
укупан период за који је одложена обавеза, не може бити дужи од 60 месеци.
Члан 97.
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Пореској управи донеће се у року од година дана од дана ступања на снагу овог
закона.
Одредбама правилника из става 1. овог члана, извршиће се спајање
звања пореских службеника сходно одредбама члана којим се уређују основ и
услови за разврставање звања пореских службеника, и то:
1) радном месту разврстаном у звање вишег пореског референта,
одговара звање вишег пореског контролора; звању пореског референта
одговара звање пореског контролора; звању млађег пореског референта,
одговара звање млађег пореског контролора;
2) радном месту разврстаном у звање вишег пореског сарадника,
одговара звање виши порезник-стручни сарадник; звању пореског сарадника,
одговара звање порезник-стручни сарадник; звању млађег пореског сарадника,
одговара звање млађи порезник-стручни сарадник;
3) радном месту разврстаном у звање главног пореског саветника,
одговара звање самосталног пореског саветника; звању вишег пореског
саветника одговара звање самосталног пореског инспектора и вишег пореског
инспектора I; звању пореског саветника II, одговара звање вишег пореског
инспектора II и пореског инспектора I; звању пореског саветника одговара
звање пореског инспектора II и пореског инспектора; звању млађег пореског
саветника, одговара звање млађег пореског инспектора.
Члан 98.
Овај закон ступа на снагу осмог 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 члану 97. тач. 6. и
15. Устава Републике Србије, према којима Република Србија, између осталог,
уређује порески систем и обезбеђује финансирање остваривања права и
дужности Републике Србије, утврђених Уставом и законом.
II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
- Проблеми које би закон требало да реши, односно циљеви који се
Законом постижу
Основни разлог за доношење овог закона којим се врше измене и допуне
одредаба Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени
гласник РСˮ, бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05,
85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10, 101/11,
2/12 - исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 - аутентично
тумачење, 112/15, 15/16 и 108/16 - у даљем тексту: ЗПППА), огледа се у
стварању услова за адекватну примену Програма трансформације Пореске
управе за период 2015-2020. године, као и Акционог плана Програма
трансформације Пореске управе за период 2018-2023. године.
С тим у вези, прописује се ново уређење основних пословних функција
Пореске управе. Према постојећем законском решењу у поступку пореске
контроле Пореска управа обавља канцеларијску контролу, теренску контролу и
радње у циљу откривања пореских кривичних дела, док према предложеном
решењу у овом закону, Пореска управа обавља пружање пореске услуге,
пореску контролу и радње у циљу откривања пореских кривичних дела. На тај
начин, предлаже се да се код пријема пореских пријава и других извештаја, не
врши канцеларијска контрола истих као до сада, већ се предлаже да се обрада
свих пореских пријава и других извештаја пореског обвезника (у папирном и
електронском облику), усклади са поступком обраде поднетих пореских пријава
у електронском облику који се примењује у систему Пореске управе, као и
пријава које се подносе у папирном облику и које се уносе у информациони
систем Пореске управе.
Под пружањем услуга пореским обвезницима подразумева се пружање
правне помоћи пореском обвезнику о његовим правима и обавезама које
прописује закон, примање захтева за признавање права или друго поступање у
пореско управној ствари, пружање правне помоћи при попуњавању пореских
пријава, састављању захтева и пружање друге правне помоћи од значаја за
поштовање пореских прописа, обавештавање подносиоца захтева које су
радње предузете у пореском поступку и донетим пореско управним актима,
пријем, обрада и евидентирање пореских пријава.
Почетак примене ових одредаба је 1. јануар 2019. године, како би
порески орган имао довољно времена за припрему активности неипходних за
успостављање предложеног законског решења.
Поред наведеног, као разлози за доношење овог закона прописују се и
следеће измене и допуне одредаба ЗПППА, и то:
- На предлог Пореске управе, предлаже се и измена одредаба ЗПППА,
којима се уређује радноправни статус запослених у Пореској управи, пре свега
водећи рачуна да је досадашња пракса показала да је постојећи пaралелни
систем подела звања на основне и остале функције, гломазан и компликован за

26
примену, па се наведеним предлозима Пореске управе поједностављује и
прилагођава потребама запослених у Пореској управи.
С тим у вези, врши се дефинисање звања пореских службеника, тј.
подела на референте, пореске сараднике и пореске инспекторе, прецизирају
се одредбе у области радноправног статуса у погледу објављивања јавног
конкурса, услова за стицање звања пореских службеника и напредовање истих,
одређивање критеријума за плате и друга примања пореских службеника.
- измене одредаба ЗПППА којима се регулише поступак редовне и
принудне наплате пореза и споредних пореских давања врше се, пре свега, у
циљу повећања ефикасности редовне и принудне наплате пореза. У том
смислу, између осталог, предлаже се измена предмета и средстава принудне
наплате у смислу да се прописује и принудна наплата из штедних улога, као и
свих других прихода на текућим рачунима пореских обвезника. На овај начин
врши се и усклађивање са одредбама закона којим се уређује извршење и
обезбеђење, којим је такође прописана могућност извршења на средствима са
текућих рачуна и штедних улога.
Поред тога, омогућава се пореским обвезницима да могу, уколико им
плаћање пореске обавезе представља непримерено велико оптерећење а што
цени порески орган у сваком конкретном случају, да при одобравању права на
одлагање плаћања обавезе, остваре и право на тзв. грејс период до 12 месеци.
Такође, предвиђено је и продужење права на трајање тзв. грејс периода за
категорију обвезника из члана 74а и 74б, а који траже право на одлагање
плаћања пореског дуга (давање сагласности на предложени план
реорганизације, односно за обвезника који подноси захтев за одлагање
плаћања дуга који је закључио уговор о финансијском реструктурирању), са 12
на 24 месеци.
- У погледу усаглашавања са одредбама закона којим се уређује
електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у
електронском пословању, уређује се достављање пореских аката електронским
путем, као и електронска комуникација Пореске управе са пореским
обвезницима.
С тим у вези, прописује се и стварање правног основа за могућност
слања подсетника пореским обвезницима пре слања опомене, односно
упозорења, писаним или електронским путем и СМС поруком, односно на други
начин, када је то могуће, пре свега, нискоризичним пореским дужницима који
имају мали износ дугованог пореза или се ретко јављају као порески дужници.
Предложено решење је у складу са Акционим планом Програма
трансформације Пореске управе и препорукама из извештаја ММФ о техничкој
помоћи и унапређења функције наплате из новембра 2017. године.
- На предлог Канцеларије за информационе технологије и електронску
управу прописује се успостављање Јединственог информационог система
локалних пореских администрација, почев од 1. јануара 2019. године. У оквиру
Јединственог информационог система локалних пореских администрација
водили би се подаци који су од значаја за утврђивање пореза на имовину и
других изворних јавних прихода из члана 2а ЗПППА, као и подаци о наплати тих
изворних прихода. Служба Владе надлежна за пројектовање, усклађивање,
развој и функционисање система електронске управе успоставља и води
Јединствени информациони систем локалних пореских администрација и
обезбеђује техничке услове за његову примену.
- Имајући у виду да Народна банка Србије од 1. јануара 2019. године
преузима надлежности Пореске управе за обављање послова издавања и
одузимања овлашћења за обављање мењачких послова, послова издавања
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цертификата за обављање мењачких послова и контроле мењачких послова,
као и других послова који су, према ЗПППА, у надлежности Министарства
финансија – Пореске управе, предлаже се брисање предметних одредаба, са
применом, такође од 1. јануара 2019. године.
- поједине одредбе овог закона неопходно прецизирати, односно
извршити правнотехничко усаглашавање, како би се примена ЗПППА
реализовала са што мање тумачења и на тај начин допринело бржем
спровођењу пореског поступка и ефикаснијем раду пореске администрације,
као и већој доследности у његовој примени.
- Разматране могућности да се проблеми реше и без доношења закона
Имајући у виду да су предложена решења законска материја, нема
могућности да се циљеви који се желе постићи реше без доношења закона.
- Зашто је доношење закона најбољи начин за решавање проблема
Уређивањем ове материје законом даје се допринос правној сигурности
и обезбеђује транспарентност у вођењу пореске политике. Наиме, закон је
општи правни акт који се објављује и који ствара једнака права и обавезе за све
субјекте који се нађу у истој пореско-правној ситуацији, чиме се постиже
транспарентност у његовој примени.
III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ
РЕШЕЊА
Уз чл. 1. и 2. став 3, чл. 3, 5. и 54, члан 66. ст. 1, 2. и 5, члан 92. и члан
94. став 1. Закона - из разлога унапређења ефикасности контроле мењачког
пословања и девизног пословања, с обзиром на фактичку повезаност између
пружања платних услуга и обављања мењачких послова у пракси, те потребу
постојања обједињеног надзора, а водећи рачуна да Народна банка Србије од 1.
јануара 2019. године преузима надлежности Пореске управе за обављање
послова издавања и одузимања овлашћења за обављање мењачких послова,
послова издавања цертификата за обављање мењачких послова и контроле
мењачких послова, као и других послова који су, према ЗПППА, у надлежности
Министарства финансија – Пореске управе, предлаже се брисање предметних
одредаба, са применом, такође од 1. јануара 2019. године.
Уз члан 2. ст. 1. и 2, члан 65, члан 91. став 6. и члана 95. Закона –
предлаже се измена члана 2а ЗПППА, у циљу недвосмисленог одређивања
примене ЗПППА како на јавне приходе које наплаћује Пореска управа, тако и на
изворне јавне приходе јединица локалне самоуправе које утврђују, наплаћују и
контролишу у оквиру своје надлежности .
Такође, врши се усаглашавање са изменама члана 160. ЗПППА.
Имајући у виду да су у члану 2а ЗПППА дефинисане обавезе јединица
локалне самоуправе из области изворних јавних прихода, Канцеларија за
информационе технологије и електронску управу као служба Владе, која обавља
послове пројектовања, усклађивања, развоја и функционисања система
електронске управе, предлаже успостављање јединственог информационог
система локалних пореских администрација у циљу уједначавања рада и
ефикаснијег вођења административних послова у електронском облику.
У складу са Предлогом закона о електронској управи који је у скупштинској
процедури, Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
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обезбедиће несметан рад свих органа, па и јединица локалне самоуправе,
пружајући стручну подршку у коришћењу информационо-комуникационих
технологија и повезивање регистара преко сервисне магистрале органа.
Такође, у циљу усклађивања рада јединица локалне самоуправе,
неопходно је централизовано водити податке о пореским обвезницима како би се
адекватније контролисала наплата пореза.
Прелазним одредбама предложено је да се одредбе члана 159. ЗПППА
примењују од 1. јануара 2019. године, с обзиром да Канцеларија за информационе
технологије и електронску управу већ има опредељена средства у буџету за 2018.
годину за реализацију ове активности.
Јединица локалне самоуправе дужна је да се повеже са Јединственим
информационим системом локалних пореских администрација, почев од 1. јануара
2019. године, a послове вођења Јединственог информационог система локалних
пореских администрација преузима Пореска управа, најкасније до 1. јануара 2020.
године.
Уз члан 4. Закона – прописује се измена одредбе члана 7. ЗПППА која
уређује када обавеза чувања тајног податка није повређена. У том смислу
предлаже се измена тачке 8) и додавање нове тачке 9) у ставу 6. наведеног члана,
тако да обавеза чувања тајног податка није повређена ако се одређени документ,
чињеница, односно податак у вези са постојањем пореског дуга, пружају у складу
са одредбама посебног закона, осим уколико пружање документа, чињеница,
односно података по свом обиму представља велике трошкове, односно захтева
прекомерно ангажовање запослених у Пореској управи, што порески орган цени у
сваком конкретном случају, односно обавеза чувања тајног податка није повређена
ако се одређени документ, чињеница, односно податак, пружају овлашћеном лицу
другог државног органа и организације, органа територијалне самоуправе и
локалне самоуправе у поступку размене информација неопходних за предузимање
активности из делокруга надлежности тих органа.
Уз члан 6. Закона – предлаже се да Пореска управа по службеној
дужности из редова адвоката, поставља законског заступника осумњиченом у
поступку саслушања, када постоје основи сумње да је учињено пореско
кривично дело за које је прописана казна затвора од осам година или тежа
казна.
Такође, у циљу ефикаснијег достављања, предлаже се да се закључак о
постављењу заступника по службеној дужности доставља заступнику и
објављује и на интернет страници Пореске управе. Наведено се предлаже и
узимајући у обзир све већу заступљеност електронског пословања и личне
и/или јавне комуникације, али и потребе већег броја заинтересованих страна за
сарадњу са заступником по службеној дужности.
Уз чл. 7, 12, 16, 17, 19. и 21, члан 66. ст. 3, 4. и 6, члан 67, члан 89. ст.
5. и 11, члан 90. став 1. и члан 91. став 3. Закона - предложеним изменама
врши се неопходно прецизирање, односно правнотехничко усаглашавање ових
одредаба ЗПППА, како би се њихова примена реализовала са што мање
тумачења што би допринело бржем спровођењу пореског поступка и
ефикаснијем раду пореске администрације, као и већој доследности у примени
закона, и то:
- предложеном изменом одредаба члана 31. ЗПППА које уређују
утврђивање секундарне пореске обавезе, проширује се одговорност физичких
лица и одговорних лица за обрачунавање и плаћање пореза и на остале
пореске облике, у случајевима када је то лице поступало без дужне пажње, а не
само за порез по одбитку, како је до сада било прописано;
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- у члану 40. ЗПППА прецизира шта се сматра грешком или пропустом
код измењене пореске пријаве, у смислу да ако порески обвезник установи да
пореска пријава, коју је поднео Пореској управи, садржи грешку која за
последицу има погрешно утврђену висину пореске обавезе, односно пропуст
друге врсте, дужан је да одмах, а најкасније до истека рока застарелости,
поднесе пореску пријаву у којој су грешка или пропуст отклоњени.
Такође, порески обвезник, поред прописаних случајева у ставу 5.
наведеног члана, не може поднети измењену пореску пријаву и након
покретања радњи Пореске полиције у циљу откривања пореских кривичних
дела.
Додаје се и став 6. којим се прописује да порески обвезник не може
поднети измењену пореску пријаву за порез на додату вредност, за порески
период за који је поднео пореску пријаву, у коме се врши промена опредељења
за повраћај, без обзира на висину износа за повраћај.
- У члану 45. ЗПППА предлаже се прецизирање одредбе става 1. овог
члана у смислу стварања правног основа којим би се Пореској управи
омогућило тражење и података неопходних за наплату пореске обавезе
(примера ради, тражење података од банака у погледу текућих и штедних
рачуна физичких лица, неопходних за принудну наплату у складу са изменама у
чл. 84, 92. и 98а ЗПППА - принудна наплата из текућих рачуна и штедних улога
физичких лица).
Наиме, прописује се да је порески обвезник дужан да, на захтев Пореске
управе и у разумном року који она одреди, пружи све расположиве
информације, неопходне за утврђивање чињеничног стања од значаја за
опорезивање. Такође, Пореска управа може да захтева од других лица,
привредних субјеката, банака, државних органа и организација, органа
територијалне аутономије и локалне самоуправе да, у разумном року који она
одреди, пруже расположиве информације, као и податке од значаја за
предузимање активности из делокруга надлежности Пореске управе.
- У члану 70. ЗПППА предлаже се нови став 7. којим је прописано да у
случају када се у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност
врши повраћај пореза, пореском обвезнику се врши повраћај умањен за износ
дугованог пореза доспелог по другом основу.
- предложеном изменом тач. 11а) и 11б) у члану 160. ЗПППА, одређује
се надлежност Пореске управе само у спровођењу послова унутрашње
контроле, водећи рачуна да Пореска управа нема правног основа да врши
послове управног надзора, условљеном преласком другостепеног пореског
поступка на Министарство финансија.
Уз чл. 8. и 18. чл. 39-53, чл. 55- 60, члан 62, члан 89. ст. 2-4. и ст. 7-9,
члан 90. ст. 2-6, члан 93. и члан 94. став 2. Закона - у смислу адекватне
примене Програма трансформације Пореске управе за период 2015-2020.
године, као и Акционог плана Програма трансформације Пореске управе за
период 2018-2023. године, предлаже се промена у погледу основних функције
Пореске управе тако да се пословни процеси у контроли не посматрају више
као подела на канцеларијску контролу, теренску контролу и радње у циљу
откривања пореских кривичних дела, већ као послови пружања услуга пореским
обвезницима, пореске контроле и радњи у циљу откривања пореских кривичних
дела.
С тим у вези, предлаже се да се код пријема пореских пријава и других
извештаја, не врши канцеларијска контрола истих као до сада, већ се предлаже
да се обрада свих пореских пријава и других извештаја пореског обвезника (у
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папирном и електронском облику), усклади са поступком обраде поднетих
пореских пријава у електронском облику који се примењује у систему Пореске
управе, као и пријава које се подносе у папирном облику и које се уносе у
информациони систем Пореске управе.
Врше се и одређена прецизирања одредаба које регулишу пореску
контролу у погледу поједностављења поступка пореске контроле и ефикаснијег
рада пореске администрације, пре свега, предлаже се да се у случајевима
ванредних контрола, као и контрола мењачког пословања, контрола
приређивања игара на срећу и контрола евидентирања промета преко
фискалних каса, контрола у вези радног ангажовања лица, контрола отпремања
и допремања производа у акцизна складишта, поступак пореске контроле врши
се без достављања налога, односно позива за пореском обвезнику.
Такође, прописује се да у изузетним ситуацијама, ако је порески
инспектор после достављања записника пореском обвезнику, односно
допунског записника, дошао до нових сазнања или чињеница које утичу на
утврђено чињенично стање, саставља додатак записника који се доставља
пореском обвезнику.
Ако се у случајевима пореске контроле лица која обављају
нерегистровану, односно непријављену делатност, утврди да лице, које је
обављајући нерегистровану, односно непријављену делатност, стављало робу
у промет, порески инспектор решењем трајно одузима робу коју је затекао у
контроли, са којом се поступа на начин уређен чланом 134. овог закона. Са
друге стране, ако лице које обавља нерегистровану, односно непријављену
делатност, у року прописаном чланом 129а став 4. овог закона, изврши
регистрацију, односно пријаву делатности, плати утврђену пореску обавезу и
отклони друге утврђене неправилности, одузета опрема му се враћа
Такође, прописује се да се лицу, коме је у претходном периоду решењем
утврђена неправилност из члана 129а ЗПППА и који је у року поступио по
налогу из тог решења, а у поступку накнадне пореске контроле утврди да
поново обавља нерегистровану, односно непријављену делатност, као и да
ставља робу у промет, порески инспектор решењем трајно одузима робу и
опрему коју је затекао у поступку пореске контроле.
Прелазним одредбама предлаже се да се одредбе овог закона којима се
прецизирају одредбе о пореској контроли и пружању пореских услуга,
примењују почев од 1. јануара 2019. године.
Уз чл. 9. и 88, члан 89. ст. 1. и 6. и члан 94. став 3. Закона - предлаже
се измена члана 25. став 1. ЗПППА којом се прописује да је порески обвезник,
поред осталог, дужан да Пореској управи достави и податке о свим пословним
просторијама у којима складишти, односно смешта добра, као и о просторијама
у којима обавља регистровану делатност, осим ако су у складу са овим законом
и другим прописима ови подаци већ достављени Пореској управи.
Квалитетнија и свеобухватнија евиденција о свим адресама и
локацијама на којима обвезник обавља делатност, без обзира на основ
коришћења (власништво, закуп и др.) и за које пословне потребе (производња,
складиште, канцеларије и др.), довела би до знатног убрзања поступака
контрола, односно начина доказивања у пореским контролама.
Предложена допуна из става 1. члана 25. ЗПППА је дата са
предложеном изменом става 2. члана 176а ЗПППА, односно члана 179. став 1.
тачка 2) и став 7. тачка 1) ЗПППА која би допринела ефикаснијем сузбијању
сиве економије, као једног од стратешких циљева и опредељења државе и
Пореске управе.
Уз члан 10. Закона - предложена измена одредаба ст. 4. и 5. члана 26.
ЗПППА врши се у циљу усаглашавања са Законом о становању и одржавању
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зграда („Службени гласник РС, број 104/16 – у даљем тексту: ЗОСОЗ) у смислу
да се прописује да се стамбеним заједницама ПИБ одређује и додељује на
основу пријаве за регистрацију која се подноси надлежном органу јединице
локалне самоупрвае за вођење Регистра стамбених заједница у складу са
законом кјим се уређује област становања.
Наиме, одредбама члана 16. ЗОСОЗ, између осталог, прописано је да
стамбену заједницу чине сви власници посебних делова стамбене, односно
стамбено пословне зграде; да стамбена заједница има статус правног лица; да
се стамбена заједница уписује у регистар стамбених заједница; да стамбена
заједница има матични број, ПИБ и текући рачун.
Одредбама члана 18. ЗОСОЗ, прописано је да јединица локалне
самоуправе води Регистар стамбених заједница и организје рад Регистра
према својој територијалној надлежности и у складу са својим овлашћењима,
као и да надлежна општинска, односно градска управа одређује запослено лице
које ће водити Регистар.
Уз члан 11, члан 89. став 10. и члан 91. став 2. Закона - предложена је
измена којом би се Агенција за привредне регистре, обавезала да, поред
осталог, не може да врши регистрацију промене података о прекиду или
наставку обављања делатности предузетника у периоду добијања обавештења
да је код предметног привредног субјекта започета пореска контрола,
укључујући и радње Пореске полиције у циљу откривања пореских кривичних
дела, до добијања обавештења да је контрола завршена, односно окончане
радње Пореске полиције, имајући у виду да наведена промена није била
обухваћена постојећом одредбом, као и да Агенција за привредне регистре
може вршити промене података у вези обављања делатности предузетника у
случајевима одређивања, односно промене пословође предузетника, у складу
са законом.
Уз чл. 13, 14. и 15. Закона - стварање правног основа да се порески
управни и порески акти могу доносити у облику електронског документа.
Поред предложене измене члана 35. ЗПППА којом се прописује
могућност доношења пореског акта (решења, закључка) у електронском облику
(чиме се решава форма правног акта у електронском облику), неопходно је
прописати и могућност достављања таквог пореског акта у електронском
облике електронским путем, као и могућност достављања поднесака у
електронском облику од стране пореских обвезника. Поступање са
електронским документима, пре свега, треба да буде у складу са одредбама
закона којим се уређује електронски документ, електронска идентификација и
услуге од поверења у електронском пословању, као и у складу са одредбама
закона који уређује еелектронску управу.
Предлажу се измене и допуне члана 36. ЗПППА којима се прецизира
достављање пореским обвезницима – правним лицима, а у погледу могућности
достављања аката одговорном лицу правног лица, као и могућности
достављања електронске поште пореском обвезнику, ако се исти са тим
сагласи.
Имајући у виду да је за све фискалне форме прописана могућност
подношења пореских пријава електронским путем, неопходно је прописати
такву могућност и код подношења пореских пријава за порез на имовину у
електронском облику, које администрирају јединице локалне самоуправе, почев
од 1. јануара 2019. године.
Такође, допуном у ставу 7. наведеног члана, ствара се правни основ да
се пореска пријава за физичка лица може Пореској управи поднети и преко
надлежног органа у поступку и на начин прописан другим законом, као и преко
јавног бележника за пореске обавезе по основу пореза на имовину настале у
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вези са прометом непокретности, у складу са законом. Начин подношења
пријаве преко јавног бележника ближе се уређује актом који заједнички доносе
министар и министар надлежан за послове правосуђа.
Уз чл. 20, 31. и 86. Закона – предлагањем измена члана 66. и
прописивањем новог члана 85а ЗПППА установљава се претходна мера
обезбеђења наплате пореза, односно претходна мера обезбеђења наплате
пореза који је доспео за плаћање.
Претходна мера обезбеђења наплате пореза траје до установљавања
привремене мере обезбеђења наплате пореза као залоге, односно до наплате
пореза у целости.
Такође, прописује се истовремено достављање решења о
установљавању привремене мере пореском обвезнику и надлежним
регистрима. Наведеном изменом онемогућава се порески обвезник да отуђи и
оптерети имовину пре достављања решења надлежним регистрима, односно
да осујети поступак уписа привремене мере обезбеђења наплате пореза.
Уз чл. 22, 28. и 29. Закона - предлаже се стварање правног основа за
могућност слања подсетника пореским обвезницима пре слања опомене,
односно упозорења, пре свега, нискоризичним пореским дужницима који имају
мали износ дугованог пореза или се ретко јављају као порески дужници.
Предложено решење је у складу са Акционим планом Програма
трансформације Пореске управе за период од 2018-2023. године и
препорукама из извештаја ММФ о техничкој помоћи и унапређења функције
наплате из новембра 2017. године.
Уз чл. 23-27. и члан 96. Закона - предлаже се стварање правног основа
за могућност подношења захтева пореског обвезника за одлагање плаћања
дугованог пореза електронским путем, односно могућност достављања
решења, односно споразума о одлагању плаћања дугованог пореза
електронским путем, у складу са чланом 36. ЗПППА.
У члану 73. став 4. ЗПППА прописује се могућност коришћења одложеног
плаћања до 12 месеца (грејс период) пореским обвезницима којима се
одобрава одлагање плаћања дугованог пореза на рате до 60 месеци.
Сагласно томе, у чл. 74а и 74б ЗПППА омогућава се пореским
обвезницима који су у складу са законом који уређује стечај у поступку
реорганизације, као и пореским обвезницима који су закључили уговор о
финансијском реструктурирању, у складу са законом којим се уређује
споразумно финансијско реструктурирање привредних друштава, одобравање
одлагања плаћања дугованог пореза у једнаким ратама до 60 месеци, уз
могућност коришћења одложеног плаћања за првих 24 месеца.
С тим у вези, прописује се и прелазна одредба којом је утврђено да
порески обвезник коме је одобрено плаћање дугованог пореза у складу са
чланом 74б ЗПППА, може да поднесе захтев за одлагање плаћања дугованог
пореза у складу са овим законом, пре истека периода на који му је плаћање
дуга одложено уколико је то повољније за њега, при чему укупан период за
који је одложена обавеза, не може бити дужи од 60 месеци.
У члану 74. ЗПППА прецизирају се услови под којима порески обвезник
може одложити плаћање текуће обавезе, у случајевима када порески обвезник
већ има одобрено одлагање дугованог пореза. Захтев за одлагање плаћања
наведене текуће обавезе, порески обвезник може да поднесе најкасније у року
од два дана од дана доспелости те обавезе. Уколико Пореска управа у
поступку одлучивања не прихвати захтев за одлагање плаћања текуће
обавезе, порески обвезник је дужан да ту текућу обавезу, са припадајућом
каматом обрачунатом у складу са ЗПППА, плати у року од пет дана од дана
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достављања акта којим пореска управа одбија наведени захтев, те ако порески
обвезник у наложеном року не плати текућу обавезу, сматра се да су
испуњени услови за поништавање споразума, односно укидања решења о
одлагању дугованог пореза.
Такође, у члану 76. став 3. прецизира се да пореском обвезнику коме је
подложена пореска обавеза утврђена решењем у пореској контроли неће бити
предмет отписа 50% камате обрачунате на ту обавезу.
Уз члан 30, чл. 32-37, члан 89. став 13. и члан 91. ст. 1, 4. и 5. Закона Предлажу се измене одредаба ЗПППА које регулишу поступак принудне
наплате ради повећања ефикасности поступка принудне наплате пореза и
споредних пореских давања, и то:
- у чл. 84, 87, 96а и 98а ЗПППА – предлаже се измена предмета и
средстава принудне наплате у смислу да се одреди и принудна наплата из
других прихода на текућим рачунима и штедним улозима. Ово стога, што је и
одредбама закона којим се уређује извршење и обезбеђење прописано
извршење на средствима са текућих рачуна и штедних улога физичких лица.
- у чл. 95. ЗПППА - предложено је увођење нових ст. 7. 8. и 9. на који
начин се одредбе члана 87а ЗПППА преносе у предметни члан, чиме се врши
поједностављење пореског поступка у смислу да се у оквиру решења о
принудној наплати истовремено доноси и привремена мера, без доношења
посебног решења којим би се установила привремена мера, што је до сада
било прописано кроз одредбе члана 87а ЗПППА.
Уз чл. 38. и 68. Закона – предложеним изменама чл. 114б и 165. ЗПППА
врши се неопходно прецизирање у циљу правилне примене одредби о
застарелости и у поступцима који се воде по прекршајним налозима које издаје
Пореска управа у складу са законом којим се уређују прекршаји.
Наиме, предлаже се да прекршајни поступак за који у складу са законом
Пореска управа подноси захтев за покретање, односно издаје прекршајне
налоге, не може се покренути ни водити ако протекне пет година од дана када
је прекршај учињен.
Уз члан 61. и члан 94. став 4. Закона - ради ефикасниијег сузбијања
сиве економије предлажу се измене члана 131. ЗПППА у смислу да је у току
пореске контроле порески инспектор изриче пореском обвезнику забрану
вршења делатности у трајању до годину дана на начин да се ова мера изриче
у трајању до 15 дана уколико се у поступку контроле код пореског обвезника
утврди неправилност први пут, у трајању до 90 дана уколико се у поступку
контроле код пореског обвезника утврди неправилност други пут и у трајању до
једне године уколико се у поступку контроле код пореског обвезника утврди
ова неправилност открије и трећи пут. Забрана вршења делатности изриче се
за неправилности утврђене у периоду од 24 месеца од прве утврђене
неправилности у поступку пореске контроле.
Прелазном одредбом прописује се да ће се одредбе овог члана
примењивати на неправилности утврђене решењем у поступцима пореских
контрола донетих од дана ступања на снагу овог закона.
Уз чл. 63. и 64. Закона – предложена измена чл. 136. и 137. ЗПППА
врши се из разлога регулисања проблема који се односи на подношење
захтева за покретање прекршајног поступка и истовремено вођење
предистражног поступка.
Наиме, захтеви за покретање прекршајног поступка решавају се
изрицањем пресуде пре него што се оконча предистражни поступак, чиме се
онемогућава вођење кривичног поступка, имајући у виду да је време које је
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неопходно за вођење кривичног поступка далеко дуже од времена за које се
изричу прекршајне санкције.
Инспектори пореске контроле у пореском поступку кадa утврде
неправилности у пословању појединих пореских обвезника, која за последицу
имају избегавање плаћања пореза, подносе обавештење овлашћеном лицу у
Пореској управи у циљу подношења захтева за покретање прекршајног
поступка, а истовремено обавештавају и Пореске полиције уколико постоје
елементи пореског кривичног дела за исту неправилност.
На основу достављеног извештаја пореске контроле, када постоје
елементи пореског кривичног дела, Пореске полиције спроводи предистражни
поступак у циљу утврђивања елемената пореских кривичних дела. У току
предистражног поступка, а често и на главном претресу, догађа се да
окривљени приложи пресуду Прекршајног суда, која се односи на исти догађај
и на тај начин долази до обуставе поступка, што за последицу има велике
трошкове који се односе на накнаде адвоката, вештака и сл.
Такође, прекршајним кажњавањем избегава се кривична одговорност
због примене начела „ne bis in idem“, односно начела забране поновног
суђења у истој ствари.
Као решење за превазилажење постојећег проблема, врше се
предложене измене ЗПППА којима се прописује да инспектор пореске
контроле када утврди неправилности које се односе на избегавање плаћања
јавних прихода, исти ће доставити обавештење о учињеном прекршају лицу
овлашћеном за подношење захтева за покретање прекршајног поступка у
Пореској управи или извештај Пореској полицији о постојању основа сумње да
је извршено пореско кривично дело. Дакле, ако порески инспектор достави
Пореској полицији извештај о постојању основа сумње да је извршено пореско
кривично дело и уколико Пореска полиција поднесе кривичну пријаву, порески
инспектор не подноси и захтев за покретање прекршајног поступка.
После подношења кривичне пријаве јавном тужиоцу, јавни тужилац је у
обавези да оцени да ли има основа за гоњење због прекршаја и у том смислу
даље предузме мере у циљу подношења захтева за покретање прекршајног
поступка.
Уз чл. 69-84. и члан 97. Закона – предлажу се измене одредаба које
уређују радноправни статус запослених у Пореској управи. С тим у вези,
најважније измене односе се на:
- У члану 169. ЗПППА врши се прецизирање одредба које регулишу
увећани радни стаж инспектора пореске полиције, у смислу да овим пореским
службеницима може престати радни однос и пре испуњења општих услова за
стицање старосне пензије, а у складу са прописима о пензијском и
инвалидском осигурању;
- У циљу смањења финансијских трошкова
и
повећања
транспарентности оглашавања јавног конкурса, извршена је измена члана
169б ЗПППА у погледу објављивања јавног конкурса, као и у погледу
прецизирања података које треба да садржи оглас о јавном конкурсу.
- Измене члана 169в ЗПППА извршене су због јаснијег и прецизнијег
дефинисања изборног поступка. Кандидатима који су конкурисали на радна
места за која је утврђено да јавни конкурс није успео, омогућено је да уложе
жалбу, с обзиром да је прецизирано да се кандидати решењем обавештавају
да конкурс није успео.
- Досадашњи паралелни систем звања (основне и остале функције),
није омогућавао потребну мобилност пореских службеника, те се предложеним
изменама поједностављује и прилагођава потребама запослених у Пореској
управи.
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- Предложеном изменом члана 169х ЗПППА уређује се одговорност
државних службеника.
- Предлаже се прописивање нових чл. 169ц и 169ч ЗПППА, тако да се у
новом члану 169ц, поред повреда радних обавеза прописаних законом којим
се уређују права и дужности државних службеника, прописују одређене теже
повреде радних обавеза за које се у пракси показало да их је тешко
квалификовати као неку од постојећих повреда прописаних наведеним
законом.
У новом члану 169ч ЗПППА прописује се да поступак утврђивања
постојања штете, њену висину, околности под којима је штета проузрокована,
ко је штету проузроковао и начин надокнаде штете, спроводи посебна
комисија, као адекватно законско решење, које обезбеђује транспарентност
истог поступка. Наведена комисија, а не појединац, по спроведеном поступку, у
коме се сагласно одредби члана 140. став. 4. Закона о државним
службеницима не примењује закон којим се уређује општи управни поступак,
утврђује постојање одговорности за штету и њен износ, те предлаже рок и
начин исплате накнаде.
Прелазним и завршним одредедбама прописује се да ће се Правилник о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места донеће се у року од
година дана од дана ступања на снагу овог закона, да ће се кроз одредбе тог
правилника извршити спајање звања пореских службеника сходно одредбама
члана којим се уређују основ и услови за разврставање звања пореских
службеника.
Уз чл. 85. и 87. Закона – предложеним изменама чл. 173а и 176. ЗПППА
врши се прецизирање бића пореских кривичних дела, која би допринела
ефикаснијем сузбијању сиве економије, као једног од стратешких циљева и
опредељења државе и Пореске управе и то:
- У члану 173а - Неосновано исказивање износа за повраћај пореза и
порески кредит - полазећи од садашњег описа кривичног дела утврђено је да
постоје значајни проблеми у вези са санкционисањем противправног
понашања лица чија је намера да разним преварним радњама оштећују буџет
Републике Србије.
Предложеним решењем би се на адекватан начин извршило
санкционисање починиоца који неосновано исказују износ за повраћај пореза
или порески кредит у износу од 1.000.000,00 динара за претходних 12 месеци.
Неосновани повраћај пореза или порески кредит испод тог износа за напред
поменути период, са становишта друштвене опасности били би означени као
незнатна друштвена опасност и били би санкционисани у прекршајном
поступку. На овај начин допринело би се већој економичности, убрзавању и
поједностављењу рада кривичног правосуђа и Пореске полиције, путем
растерећења судова и њиховог ослобођења од предмета који се прекршајно
могу процесуирати.
- У члану 176. ЗПППА - Недозвољен промет акцизних производа предложена измена се даје због тога што није јасно формулисана радња
извршења кривичног дела и не обухвата све радње извршења које се
појављују у пракси, што доводи до негативних исхода у процесуирању овог
кривичног дела од стране правосудних органа.
Уз члан 98. Закона - Предлаже се да овај закон ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.
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IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ
СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА

СРЕДСТАВА

ПОТРЕБНИХ

ЗА

За спровођење овог закона није потребно обезбедити додатна
финансијска средства у буџету Републике Србије. За успостављање
Јединственог информационог система локалних пореских администрација,
опредељена су средства у буџету за 2018. годину за потребе Канцеларије за
информационе технологије и електронску управу.
V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ
Доношење овог закона по хитном поступку предлаже се у складу са
чланом 167. Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС”, брoj
20/12 – пречишћен текст), имајући у виду да је неопходно обезбедити несметан
рад органа и организација чије се функционисање финансира из буџета
Републике Србије, као и да би се обезбедили услови за благовремену примену
предложених законских решења, што може имати позитиван утицај на
остваривање правне сигурности и обезбеђивање транспарентности у вођењу
пореске политике.
VI. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА
Будући да се овим законом уређују порески поступак и пореска
администрација, како би се у процесном смислу допринело остваривању мера
фискалне политике које се уређују материјалним пореским прописима, обрачун
ефеката на бази измена и допуна овог закона није могуће прецизно исказати у
апсолутном износу, због чега он није дат у овим износима сагласно одредби
члана 40. став 2. Пословника Владе („Службени гласник РС”, бр. 61/06пречишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 и 76/14).
Постоји неколико кључних ефеката предложених промена у смислу
јачања правне сигурности успостављањем јасних правила и прецизирањем
појмова и поступака који осигуравају једнообразност у поступању Пореске
управе чиме унапређују услове пословања обвезницима обезбеђујући
извесност последица одређене пореско-правне ситуације, на који начин се
отклања неизвесност која се јавља као последица неусаглашености у укупном
правном оквиру за пословање.
1. На кога ће и како ће највероватније утицати решења у Закону.
Предложена решења имају утицај на све учеснике у пореско-правном
поступку, дакле како на саме пореске обвезнике и Пореску управу, тако и на
остале субјекте који су обавезни да учине неку радњу у пореском поступку.
Закон ће имати позитиван утицај на:
- Пореску управу – имајући у виду да ће се усвајањем нове
организационе структуре која подразумева консолидацију основних пословних
функција на мање локација и диференцирање између наплате основних
пореских прихода и администрирања споредних задужења, редизајн система за
управљање људским ресурсима и израду плана задржавања квалитетних
кадрова, као и унапређење система за управљање ризиком и функције
пружања услуга пореским обвезницима. Предвиђене су и активности везане за

37
унапређење функције контроле и наплате, пореско–правних послова као и за
ефикасније управљање материјалним средствима и ИТ ресурсима;
- све пореске обвезнике – имајући у виду даље унапређење
електронског пословања у раду Пореске управе чиме се поједностављује
порески поступак и пореска администрација и доприноси бржем и
једноставнијем раду Пореске управе, што позитивно утиче на све учеснике у
пореском поступку.
2. Какве трошкове ће примена Закона створити грађанима и привреди
(нарочито малим и средњим предузећима).
Примена овог закона не би требало да створи додатне (директне)
трошкове пореским обвезницима, имајући у виду да електронско пословање
доприноси уштеди трошкова у пословању, а и прописивањем института пореске
контроле (спајањем функција канцеларијске и теренске контроле у јединствену
пореску контролу) такође не би требало да створи додатне (директне) трошкове
пореским обвезницима.
3. Да ли су позитивне последице доношења Закона такве да
оправдавају трошкове које ће он створити.
Као што је наведено, порески обвезници (привредни субјекти и физичка
лица) неће сносити директне трошкове доношењем овог закона, али се такође
оцењује се да је потреба за превазилажењем проблема већа од могућих
индиректних трошкова које би примена овог закона могла створити.
Наиме, додатно унапређење електронског пословања у раду Пореске
управе поједностављује порески поступак, самим тим поједностављује
обједињавање пореских процедура, боље обучавање пореских службеника, као
и побољшање оперативних активности на сузбијању сиве економије, требало
би да допринесу смањењу трошкова у испуњавању пореских обавеза (лакше и
правeдније услове за пословање), као и побољшању наплате пореза
(стабилност јавних финансија).
Као што је наведено, на предлог Канцеларије за информационе
технологије и електронску управу прописује се успостављање Јединственог
информационог система локалних пореских администрација, почев од 1.
јануара 2019. године. У оквиру Јединственог информационог система локалних
пореских администрација водили би се подаци који су од значаја за утврђивање
пореза на имовину и других изворних јавних прихода из члана 2а ЗПППА, као и
подаци о наплати тих изворних прихода. Служба Владе надлежна за
пројектовање, усклађивање, развој и функционисање система електронске
управе успоставља, одржава и управља
Јединственим информационим
системом локалних пореских администрација и обезбеђује техничке услове за
његову примену. С тим у вези, указујемо да Канцеларија за информационе
технологије и електронску управу већ има опредељена средства у буџету за
2018. годину за реализацију ове активности.
У погледу одредаба које прописују могућност увећања плата за пореске
службенике, указујемо да је таква могућност, са утврђеним критријумима,
постојала и пре наведених прецизирања одредбе члана 169т ЗПППА (којом се
укида могућност смањења плате), те да су средства предвиђена за могуће
увећање плата пореским службеницима који постигну изузетне резултате рада
у обављању послова Пореске управе, предвиђена и укалкулисана годишњим
буџетом Пореске управе.
У погледу одредаба којима се прописује да Народна банка Србије од 1.
јануара 2019. године преузима надлежности Пореске управе за обављање
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послова издавања и одузимања овлашћења за обављање мењачких послова,
послова издавања цертификата за обављање мењачких послова и контроле
мењачких послова, као и других послова који су, према ЗПППА, у надлежности
Министарства финансија – Пореске управе, указујемо да се кроз одредбе
Преддлога закона о изменама и допунама Закона о девизном пословању, који је
такође у процедури усвајања, прописује да Народна банка Србије преузима део
запослених у Пореској управи који на дан 31. децембра 2018. године обављају
послове у вези са издавањем и одузимањем овлашћења за обављање
мењачких послова и послове контроле девизног пословања резидената и
нерезидената и мењачких послова, као и оперативну документацију, предмете,
опрему и средства за рад која служе за обављање тих послова.
Наведени пренос надлежности предложен је из разлога унапређења
ефикасности контроле мењачког пословања и девизног пословања, с обзиром
на фактичку повезаност између пружања платних услуга и обављања мењачких
послова у пракси, те потребу постојања обједињеног надзора, те самим тим
смањења трошкова администрирања у области мењачког и девизног
пословања.
У погледу обвезника који ће бити дужни да Пореској управи достави и
податке о свим пословним просторијама у којима складишти, односно смешта
добра, као и о просторијама у којима обавља регистровану делатност, осим ако
су у складу са овим законом и другим прописима ови подаци већ достављени
Пореској управи, указујемо да се ради о мањем броју пореских обвезника који
ове податке нису доставили на начним прописан ЗПППА или одредбама других
закона, пре свега закона којим се уређује акциза, те с тим у вези, само ће ови
обвезници имати одређене трошкове приликом достављања наведених
података Пореској управи.
4. Да ли се Законом подржава стварање нових привредних субјеката на
тржишту и тржишна конкуренција.
Оцењује се да примена Закона неће допринети стварању нових
привредних субјеката али ће, у одређеној мери, посредством побољшања
услова пословања и јачању правне сигурности посредно позитивно утицати на
очување тржишне конкуренције.
5. Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о
Закону.
Приликом израде овог законског решења усвојене су иницијативе за
изменом појединих одредаба закона, како од стране пореских обвезника, тако и
бројних државних органа и других организација.
Нацрт закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и
пореској администрацији је у поступку припреме достављен надлежним
органима. Поред тога, дана 20. марта 2018. године постављен је на интернет
страницу Министарства финансија (www.mfin.gov.rs) тако да су све
заинтересоване стране имале могућност да дају своје сугестије и коментаре.
6. Које ће се мере током примене Закона предузети да би се
остварило оно што се доношењем закона намерава.
Министарство финансија – Пореска управа (за јавне приходе које
утврђује, наплаћује и контролише) и надлежни порески органи јединица
локалних самоуправа (за своје изворне јавне приходе – локалне порезе које
утврђује, наплаћује и контролише) надлежни су за спровођење Закона.
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Посебно истичемо да Министарство финансија, периодичним
публиковањем Билтена службених објашњења и стручних мишљења за
примену финансијских прописа, њиховим објављивањем на званичној интернет
страни, као и на други погодан начин, додатно обезбеђује транспарентност,
информисаност и доступност информацијама, како би се на овај начин
допринело остваривању циљева постављених доношењем Закона.
Како би се остварили циљеви који се доношењем овог закона желе
постићи, по потреби ће ово министарство давати мишљења о његовој примени,
а органи управе одговарајућа упутства за његово спровођење.
По усвајању закона, министар надлежан за послове финансија
прописаће измене и допуне подзаконског акта неопходног за примену одредба
члана 29. ЗПППА (у складу са наведеним изменама).
Такође, указујемо да ће се у оквиру Пореске управе припремити
инструкције за поступање, како би се обезбедила једнообразна примена
одредаба закона које ће се односити, како на поступање надлежних
организационих јединица Пореске управе, тако и на саме пореске обвезнике.
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VII. ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗАКОНА O ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И
ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ, ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ
Члан 1.
Овим законом уређују се поступак утврђивања, наплате и контроле
јавних прихода на које се овај закон примењује (у даљем тексту: порески
поступак), права и обавезе пореских обвезника, регистрација пореских
обвезника и пореска кривична дела и прекршаји.
Овим законом уређује се и поступак:
1) издавања и одузимања овлашћења за обављање мењачких послова,
контроле мењачких послова, као и контроле девизног пословања;
2) обављања послова државне управе у области игара на срећу.
ОВИМ ЗАКОНОМ УРЕЂУЈЕ СЕ И ПОСТУПАК ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА
ДРЖАВНЕ УПРАВЕ У ОБЛАСТИ ИГАРА НА СРЕЋУ.
Овим законом образује се Пореска управа, као орган управе у саставу
министарства надлежног за послове финансија и уређују њена надлежност и
организација.
Члан 2a
Овај закон примењује се и на изворне јавне приходе јединица локалне
самоуправе које те јединице утврђују, наплаћују и контролишу у јавноправном
односу, као и на споредна пореска давања по тим основама, у поступцима у
којима доносе пореске управне акте, укључујући и акте у управном поступку, за
које је прописана примена овог закона УКЉУЧУЈУЋИ И ИЗВОРНЕ ЈАВНЕ
ПРИХОДЕ
КОЈЕ
ЈЕДИНИЦЕ
ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
УТВРЂУЈУ,
НАПЛАЋУЈУ И КОНТРОЛИШУ У ПОСТУПЦИМА У КОЈИМА ДОНОСЕ ПОРЕСКЕ
УПРАВНЕ АКТЕ, КАО И ДРУГЕ АКТЕ У УПРАВНОМ ПОСТУПКУ.
Код утврђивања, наплате и контроле јавних прихода и споредних
пореских давања из става 1. овог члана, издавања прекршајног налога, као и
код подношења захтева за покретање прекршајног поступка за пореске
прекршаје, надлежном прекршајном суду, надлежни орган јединице локалне
самоуправе има права и обавезе које по овом закону има Пореска управа, осим
права и обавеза које се односе на:
1) идентификацију и регистрацију пореских обвезника;
2) процену пореске основице методом парификације и методом унакрсне
процене;
3) откривање пореских кривичних дела;
4) брисана („Службени гласник РС“, број 108/16);
4а) брисана ("Службени гласник РС", број 47/13);
5) брисана ("Службени гласник РС", број 53/10);
6) остала права и обавезе Пореске управе садржане у одредбама члана
160. тач. 1а), 9), 11б), 12) и 13а)-13д) 13Д), чл. 161, 164. и 167-171. овог закона.
Члан 3.
Ако је другим законом питање из области коју уређује овај закон уређено
на друкчији начин, примењују се одредбе овог закона.
Ако овим законом није друкчије прописано, порески поступак се
спроводи по начелима и у складу са одредбама закона којим се уређује општи
управни поступак, односно у складу са одредбама закона којим се уређује
инспекцијски надзор.
У поступку који води Пореска управа у вези са издавањем и одузимањем
овлашћења, одобрења, дозвола, сагласности и др, применом закона којим се
уређује девизно пословање, односно закона којим се уређују игре на срећу,
сходно се примењује закон којим се уређује општи управни поступак, ако тим
законима ЗАКОНОМ није друкчије одређено.
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Члан 7.
Тајним податком у пореском поступку (у даљем тексту: тајни податак), у
смислу овог закона, сматра се и чува као тајни податак:
1) сваки документ, информација, податак или друга чињеница о
пореском обвезнику до којих су службена лица и сва друга лица која учествују у
пореском поступку дошла у 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 дошла у
пореском, прекршајном, предистражном или судском поступку.
Повреда тајног податка угрожава интерес пореских обвезника и јавни
интерес Републике, који претежу над интересом за приступ информацијама од
јавног значаја које представљају тајни податак, а због чијег би одавања могле
наступити тешке правне или друге последице по интересе заштићене овим
законом.
Тајни податак дужна су да чувају сва службена лица и друга лица која
учествују у пореском, прекршајном, предистражном и судском поступку.
Обавеза чувања тајног податка односи се и на лица из става 1. овог
члана када им престане радни однос, односно својство у којем су дошли до
сазнања о документима, чињеницама, односно подацима из става 1. овог
члана.
Обавеза чувања тајног податка је повређена ако се документи,
чињенице, односно подаци из става 1. овог члана неовлашћено користе или
објаве.
Обавеза чувања тајног податка није повређена:
1) радњом са којом се порески обвезник писмено сагласи;
2) ако се одређени документ, чињеница, односно податак не могу
повезати са одређеним пореским обвезником;
3) ако се одређени документ, чињеница, односно податак износе током
пореског, прекршајног, предистражног или судског поступка;
4) ако се ради о пореском идентификационом броју (у даљем тексту:
ПИБ) пореског обвезника;
5) ако се одређени документ, чињеница, односно податак користе од
стране надлежног органа у поступку откривања кривичних дела или прекршаја;
6) ако се одређени документ, чињеница, односно податак, у складу са
одредбама члана 157. овог закона, достављају овлашћеном лицу пореског
органа стране државе у поступку размене информација и пружања правне
помоћи;
7) ако се пореском јемцу омогући увид у податке о пореском обвезнику,
битне за регулисање обавеза које проистичу из његовог односа према пореском
обвезнику;
8) ако су одређени документ, чињеница, односно податак у вези са
постојањем пореског дуга.
8) АКО СЕ ОДРЕЂЕНИ ДОКУМЕНТ, ЧИЊЕНИЦА, ОДНОСНО ПОДАТАК
У ВЕЗИ СА ПОСТОЈАЊЕМ ПОРЕСКОГ ДУГА, ПРУЖАЈУ У СКЛАДУ СА
ОДРЕДБАМА ПОСЕБНОГ ЗАКОНА, ОСИМ УКОЛИКО ПРУЖАЊЕ ДОКУМЕНТА,
ЧИЊЕНИЦА, ОДНОСНО ПОДАТАКА ПО СВОМ ОБИМУ ПРЕДСТАВЉА
ВЕЛИКЕ ТРОШКОВЕ, ОДНОСНО ЗАХТЕВА ПРЕКОМЕРНО АНГАЖОВАЊЕ
ЗАПОСЛЕНИХ У ПОРЕСКОЈ УПРАВИ, ШТО ПОРЕСКИ ОРГАН ОПРЕДЕЉУЈЕ У
СВАКОМ КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЈУ;
9) АКО СЕ ОДРЕЂЕНИ ДОКУМЕНТ, ЧИЊЕНИЦА, ОДНОСНО ПОДАТАК,
ПРУЖАЈУ ОВЛАШЋЕНОМ ЛИЦУ ДРУГОГ ДРЖАВНОГ ОРГАНА И
ОРГАНИЗАЦИЈЕ, ОРГАНА ТЕРИТОРИЈАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ
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САМОУПРАВЕ У ПОСТУПКУ РАЗМЕНЕ ИНФОРМАЦИЈА НЕОПХОДНИХ ЗА
ПРЕДУЗИМАЊЕ АКТИВНОСТИ ИЗ ДЕЛОКРУГА НАДЛЕЖНОСТИ ТИХ ОРГАНА.
Пореска управа два пута НАЈМАЊЕ ЈЕДНОМ годишње, са пресеком
стања на последњи дан тог полугодишта КАЛЕНДАРСКОГ МЕСЕЦА КОЈИ
ПРЕТХОДИ ДАНУ ОБЈАВЉИВАЊА, објављује на својој интернет страни назив,
односно име и презиме, ПИБ и износ пореског дуга пореских дужника, и то
правних лица са пореским дугом у износу од 20.000.000 динара и вишем и
предузетника са пореским дугом у износу од 5.000.000 динара и вишем, чиме
обавеза чувања тајног податка није повређена.
У погледу заштите тајних података, у свему осталом што није прописано
овим законом, Пореска управа је дужна да поступа у складу са законом који
уређује тајност података, односно законом који уређује заштиту података о
личности.
Члан 11.
Пореска управа, у оквиру послова државне управе, води првостепени
порески поступак, јединствени регистар пореских обвезника и пореско
рачуноводство, процењује тржишну вредност непокретности у складу са
законом, открива пореска кривична дела и прекршаје и њихове извршиоце,
надлежном прекршајном суду подноси захтеве за покретање прекршајног
поступка за пореске прекршаје, прекршаје прописане законом који уређује
фискалне касе, прекршаје из области мењачког пословања и других послова
сходно закону којим је уређено девизно пословање, као и прекршаје из области
игара на срећу, издаје прекршајне налоге за ове прекршаје и обавља друге
послове одређене овим законом.
Пореска управа самостално извршава послове из става 1. овог члана на
целокупној територији Републике Србије (у даљем тексту: Република) и
организује се тако да обезбеђује функционално јединство у спровођењу
пореских прописа.
У циљу обезбеђења јединственог спровођења прописа из надлежности
министарства надлежног за послове финансија, акти (објашњења, мишљења,
инструкције, упутства и сл.) о примени тих прописа које даје министар надлежан
за послове финансија, односно лице које он овласти, обавезујући су за
поступање Пореске управе.
Акти из става 3. овог члана објављују се на интернет странама
министарства надлежног за послове финансија и Пореске управе.
Члан 16.
Пореска управа, по службеној дужности, из реда пореских саветника или
адвоката поставља заступника:
1) пореском обвезнику чије се седиште не налази у месту и на адреси
наведеној у пријави за регистрацију прописаној актом из члана 27. став 5. овог
закона или у евиденционој пријави за ПДВ, која је уређена прописима о порезу
на додату вредност;
2) нерезиденту који није у року из члана 14. став 2. овог закона
обавестио Пореску управу о свом пореском пуномоћнику;
3) непознатом власнику имовине која је предмет пореског поступка;
4) пореском обвезнику који очигледно избегава да учествује у пореском
поступку, ако је његово учешће обавезно.;
5) ОСУМЊИЧЕНОМ ПРИЛИКОМ САСЛУШАЊА ЗБОГ ПОСТОЈАЊА
ОСНОВА СУМЊЕ ДА ЈЕ УЧИНИО КРИВИЧНО ДЕЛО ЗА КОЈЕ ЈЕ ПРОПИСАНА
КАЗНА ЗАТВОРА ОД ОСАМ ГОДИНА ИЛИ ТЕЖА КАЗНА.
Ако је порески обвезник физичко лице које није пословно способно, а
нема законског заступника, Пореска управа поставља заступника по службеној
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дужности из реда лица из става 1. овог члана и о томе одмах обавештава орган
старатељства.
Закључак о постављењу заступника по службеној дужности доставља се
заступнику и објављује на ИНТЕРНЕТ СТРАНИ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ И огласној
табли Пореске управе.
Против закључка из става 3. овог члана жалба није дозвољена.
Награду и надокнаду трошкова заступника по службеној дужности
исплаћује Пореска управа, према тарифи коју прописује министар надлежан за
послове финансија (у даљем тексту: министар).
Пореска управа има право на повраћај средстава из става 5. овог члана
од пореског обвезника.
Члан 23.
Пореска обавеза престаје:
1) наплатом пореза;
2) застарелошћу пореза;
3) отписом пореза;
4) на други законом прописани начин.
Неплаћена пореска обавеза пореског обвезника - правног лица над којим
је правоснажним решењем закључен стечајни поступак банкротством, престаје,
осим ако је ради њене наплате уписано заложно право у јавним књигама или
регистрима, односно ако је, поред пореског обвезника, друго лице одговорно за
њено испуњење.
У случају из ст. 1. и 2. СТАВА 1. ТАЧ. 2)-4) И СТАВА 2. овог члана,
Пореска управа доноси решење о престанку пореске обавезе.
Члан 24.
Порески обвезник, у складу са овим законом, има право да:
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
споредна пореска давања, у складу са прописима;
2) у писменом облику добије одговор на питање које је у таквом облику
поставио Пореској управи, а тиче се његове пореске ситуације;
3) захтева да се Пореска управа и њихови службеници опходе према
њему са поштовањем и уважавањем;
4) се о њему прикупљени подаци у пореском поступку од стране Пореске
управе чувају као тајни податак и користе, односно чине доступним другим
лицима, односно органима или организацијама, на начин уређен у члану 7. овог
закона;
5) Пореска управа поштује његову приватност;
6) оствари увид у податке о утврђивању и наплати пореза који се о њему
воде код Пореске управе и захтева измену непотпуних или нетачних података;
7) заступа властите интересе пред Пореском управом непосредно или
путем пуномоћника;
8) на прописан начин користи пореске олакшице;
9) на прописан начин и у прописаним роковима добије рефакцију,
рефундацију, односно повраћај више или погрешно наплаћеног пореза;
10) присуствује током теренске пореске контроле;
11) добије образложење аката донетих у поступку пореске контроле;
12) даје обавештења пореским органима у пореском поступку;
13) користи правна средства у пореском поступку;
14) користи и друга права утврђена овим законом и другим пореским
законима.
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Порески обвезник чија су права из става 1. овог члана повређена има
право на судску заштиту.
Ако суд утврди да су права пореског обвезника повређена, накнада
претрпљене штете и судски трошкови падају на терет буџета Републике,
односно на терет буџета јединица локалне самоуправе.
Члан 25.
Порески обвезник, у складу са овим законом, обавезан је да:
1) у прописаном року поднесе пријаву 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 се не пријављују Агенцији за привредне регистре, УКЉУЧУЈУЋИ И
ПОДАТКЕ О СВИМ ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРИЈАМА У КОЈИМА СКЛАДИШТИ,
ОДНОСНО СМЕШТА ДОБРА, КАО И О ПРОСТОРИЈАМА У КОЈИМА ОБАВЉА
РЕГИСТРОВАНУ ДЕЛАТНОСТ, ОСИМ АКО СУ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ
И ДРУГИМ ПРОПИСИМА ОВИ ПОДАЦИ ВЕЋ ДОСТАВЉЕНИ ПОРЕСКОЈ
УПРАВИ;
2) поднесе пореску пријаву Пореској управи на прописаном обрасцу, у
року и на начин уређен пореским прописима;
3) поднесе документацију и пружи информације које захтева Пореска
управа, у складу са пореским прописима;
4) води прописане пословне књиге и евиденције ради опорезивања;
5) у законским роковима тачно обрачунава порез, када је по закону
дужан да то сам чини;
6) плаћа порез на начин, под условима и у року прописаном законом;
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, поштанске штедионице или друге организације
која обавља платни промет (у даљем тексту: банка) у Аутономној покрајини
Косово и Метохија или у иностранству - у року од 15 дана од дана отварања,
односно затварања рачуна;
9) буде присутан током пореске контроле;
10) извршава друге обавезе утврђене овим законом и другим пореским
законима.
Обавеза подношења пореских пријава из става 1. тачка 2) овог члана,
односи се и на ликвидационог, односно стечајног управника, који је дужан да у
поступку ликвидације, односно стечаја подноси пореске пријаве у складу са
пореским прописима, укључујући и пореску пријаву за порески период за који је
рок за подношење пријаве датум после датума отварања поступка ликвидације,
односно стечаја.
Члан 26.
У циљу идентификације пореских обвезника, Пореска управа додељује
физичким лицима, предузетницима, правним лицима и сталним пословним
јединицама нерезидентног правног лица ПИБ.
Не може се доделити ПИБ:
1) правном лицу чији оснивач - правно лице, предузетник или физичко
лице има доспеле, а неизмерене обавезе по основу јавних прихода настале у
вези са обављањем делатности, односно ако је правном лицу или предузетнику
привремено одузет ПИБ у складу са овим законом. Не може се доделити ПИБ
ни правном лицу чији је оснивач -правно лице, предузетник или физичко лице
истовремено оснивач лица коме је привремено одузет ПИБ, у складу са овим
законом;
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2) правном лицу чији је оснивач физичко лице које је истовремено
оснивач и другог привредног субјекта који има неизмирених обавеза по основу
јавних прихода у вези са обављањем делатности;
3) правном лицу насталом статусном променом издвајања уз оснивање,
односно мешовитог издвајања у складу са законом којим се уређују привредна
друштва, ако правно лице које је предмет поделе има неизмерене обавезе по
основу јавних прихода , односно ако му је привремено одузет ПИБ у складу са
овим законом;
4) предузетнику који има доспеле, а неизмирене обавезе по основу
јавних прихода, настале у вези са обављањем делатности , односно ако му је
привремено одузет ПИБ у складу са овим законом.
Изузетно од става 2. овог члана, Пореска управа доделиће ПИБ ако су
доспеле а неизмирене обавезе по основу јавних прихода до 100.000 динара и
уколико ове обавезе буду измирене у року од осам дана од дана подношења
захтева за доделу ПИБ, односно у том року буде пружена неопозива банкарска
гаранција или меница авалирана од стране пословне банке.
Правним лицима, предузетницима и другим субјектима за чију
регистрацију је надлежна Агенција за привредне регистре, ПИБ се додељује
преко те Агенције, у року прописаном законом којим се уређује регистрација
привредних субјеката. ЛИЦИМА ЗА ЧИЈУ РЕГИСТРАЦИЈУ ЈЕ НАДЛЕЖАН
ОРГАН ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, ПИБ СЕ ДОДЕЉУЈЕ ПРЕКО ТОГ
ОРГАНА, У РОКУ ПРОПИСАНОМ ЗАКОНОМ.
За субјекте из става 4. овог члана регистрациона пријава за доделу ПИБ
подноси се преко Агенције за привредне регистре, у оквиру регистрационе
пријаве оснивања, ОДНОСНО ПРЕКО ДРУГОГ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА У
СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ.
Приликом одлучивања по захтеву за доделу ПИБ из става 4. овог члана
неће се утврђивати постојање сметњи за доделу ПИБ из става 2. овог члана.
Уколико Пореска управа у року из става 4. овог члана, на основу
података из своје евиденције и евиденције других надлежних органа утврди да
пријава садржи податке који нису веродостојни или су против оснивача субјекта
из тог става изречене заштитне мере, односно мере безбедности забране
вршења делатности у прекршајном или кривичном поступку, донеће у том року
решење о одбијању захтева за доделу ПИБ.
Ако Пореска управа у поступку контроле, односно у поступку провере на
основу података из службене евиденције, утврди да су у време доделе ПИБ
постојале сметње за доделу ПИБ из ст. 2. и 7. овог члана, Пореска управа ће
решењем привремено одузети додељени ПИБ - до отклањања тих сметњи, а
примерак решења доставиће банци и организацији надлежној за принудну
наплату из новчаних средстава на рачуну обвезника.
Министар, у споразуму са министром надлежним за послове привреде,
ближе ће уредити садржину регистрационе пријаве, из става 5. овог члана, као
и рок, начин и поступак одлучивања по захтеву за доделу ПИБ субјектима из
става 4. овог члана.
У свему осталом што није уређено одредбама овог члана у погледу
доделе и одузимања ПИБ субјектима из става 4. овог члана, примењиваће се
одредбе овог закона којим је уређена додела и одузимање ПИБ осталим
субјектима.
ПИБ је јединствени и једини број физичког лица, предузетника и правног
лица за све јавне приходе и задржава се до престанка постојања, односно
смрти тог лица.
ПИБ се користи у пореском поступку и обавезно се уноси у:
1) акт који порески обвезник подноси Пореској управи, организацијама
обавезног социјалног осигурања, другим државним органима и организацијама
и органима територијалне аутономије и локалне самоуправе;
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2) акт који Пореска управа доставља пореском обвезнику;
3) документ којим порески обвезник плаћа порез и споредна пореска
давања;
4) налог којим се банци налаже плаћање пореза и споредних пореских
давања;
5) акт који порески обвезник подноси органима и организацијама
надлежним за вођење регистра и рачуна, у смислу чл. 29. и 30. овог закона.
Ако порески обвезник не пријави све касније измене података у пријави
за регистрацију, односно не поднесе документацију и пружи информације које
захтева Пореска управа у року од пет дана од дана настанка измене података,
односно од дана пријема захтева за достављање документације и
информација, Пореска управа решењем одузима пореском обвезнику
додељени ПИБ до испуњења обавезе из члана 25. тач. 1) и 3) овог закона, а
примерак решења доставља банци и организацији надлежној за принудну
наплату из новчаних средстава на рачуну обвезника. Пореска управа решењем
одузима додељени ПИБ и у случајевима када је пореском обвезнику наложена
забрана располагања новчаним средствима преко рачуна пореског обвезника
отвореног код банке сходно чл. 66. и 87. овог закона и када та забрана траје
дуже од годину дана.
У случају из става 13. овог члана, као и у другим случајевима одузимања
ПИБ, банка је дужна да обустави извршење налога пореског обвезника за
пренос средстава са рачуна обвезника од момента пријема решења, осим у
сврху измиривања обавеза по основу пореза и споредних пореских давања.
При оснивању привредних субјеката у поступку статусне промене код
које привредни субјект наставља да постоји примењују се одредбе ст. 2. и 3.
овог члана.
ПИБ су дужни да користе и органи и организације који, у складу са
прописом, воде евиденцију о правним и физичким лицима и на основу те
евиденције издају јавне исправе.
Министар је овлашћен да пропише и друге акте од значаја за порески
поступак у које се уноси ПИБ.
У случају из става 13. овог члана, пореским обвезницима према којима је
отворен поступак стечаја, на захтев стечајног судије Пореска управа може
вратити привремено одузети ПИБ, за време трајања поступка стечаја.
Члан 29.
Агенција за привредне регистре доставља обавештење Пореској управи
о извршеном упису у Регистар привредних субјеката (оснивање, повезивање и
престанак привредног субјекта, статусне промене и промене облика
организовања тог субјекта, подаци о привредном субјекту од значаја за правни
промет, подаци у вези са стечајним поступком и други подаци одређени
законом), као и о сваком другом решењу којим се врше промене оснивача,
облика организовања, назива, делатности, висине основног улога и места
седишта, или којим се врши било која друга промена од значаја за утврђивање
пореза.
Суд, орган локалне самоуправе, адвокатска комора, професионална
удружења, као и други орган или организација надлежни за упис у одговарајући
регистар лица која обављају одређену делатност дужни су да, у року од пет
дана од дана извршеног уписа, Пореској управи доставе обавештење о упису,
поништавању уписа и брисању из регистра, као и о сваком другом решењу
којим се врши промена од значаја за утврђивање пореза.
Орган који води евиденције о месту пребивалишта, односно боравишта
физичког лица, дужан је да у року од пет дана од дана пријаве или одјаве
пребивалишта, односно боравишта достави податке Пореској управи о:
јединственом матичном броју грађана, евиденционом броју за странце, имену,
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презимену, шифри општине пребивалишта, односно боравишта, адреси
пребивалишта, односно боравишта, месту рођења и статусу лица.
Орган који води евиденције о рођењу или смрти физичког лица, дужан је
да у року од пет дана од дана евиденције рођења или смрти, односно
проглашења несталог лица за умрло, о томе достави податке Пореској управи.
Подаци из ст. 1-4. овог члана достављају се у електронском облику.
Поступак достављања података из става 3. овог члана споразумно ће
ближе уредити министар надлежан за послове финансија и министар надлежан
за унутрашње послове.
Орган, организација или друго лице надлежно за упис у прописани
регистар лица која обављају делатност не може брисати лице из прописаног
регистра без доказа о престанку пореских обавеза, односно брисању из
евиденције прописане пореским законом који издаје надлежни порески орган,
не старијег од пет дана у моменту подношења захтева за брисање из
прописаног регистра.
Орган, организација или друго лице надлежно за упис у прописани
регистар лица која обављају делатност, може брисати пореског обвезника
предузетника из прописаног регистра, под условима прописаним у ставу 7. овог
члана, па и у случају непостојања доказа о престанку обавеза по основу
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање уколико су та лица стекла
право на пензију сходно одредбама закона којим се уређује пензијско и
инвалидско осигурање.
Агенција за привредне регистре не може извршити брисање привредног
субјекта из прописаног регистра, регистровати статусне промене и вршити
промене података који се односе на оснивача, односно члана, назив, седиште,
улог и облик организовања, у периоду од добијања обавештења Пореске
управе да ће се код привредног субјекта вршити пореска контрола, , до
добијања обавештења да је пореска контрола завршена, као и у периоду од
добијања обавештења да је привредном субјекту, у складу са овим законом,
привремено одузет ПИБ, до добијања обавештења да је том субјекту враћен
ПИБ.
АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ НЕ МОЖЕ ИЗВРШИТИ
БРИСАЊЕ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА ИЗ ПРОПИСАНОГ РЕГИСТРА,
РЕГИСТРОВАТИ СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ И ВРШИТИ ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА
КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ОСНИВАЧА, ОДНОСНО ЧЛАНА, НАЗИВ, СЕДИШТЕ,
УЛОГ И ОБЛИК ОРГАНИЗОВАЊА, ПРЕКИД ИЛИ ДРУГЕ ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА
У ВЕЗИ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ПРЕДУЗЕТНИКА, У ПЕРИОДУ ОД
ДОБИЈАЊА ОБАВЕШТЕЊА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ДА ЋЕ СЕ КОД ПРИВРЕДНОГ
СУБЈЕКТА ВРШИТИ ПОРЕСКА КОНТРОЛА, УКЉУЧУЈУЋИ И РАДЊЕ
ПОРЕСКЕ ПОЛИЦИЈЕ У ЦИЉУ ОТКРИВАЊА ПОРЕСКИХ КРИВИЧНИХ ДЕЛА,
ДО ДОБИЈАЊА ОБАВЕШТЕЊА ДА ЈЕ ПОРЕСКА КОНТРОЛА ЗАВРШЕНА,
ОДНОСНО ОКОНЧАНЕ РАДЊЕ ПОРЕСКЕ ПОЛИЦИЈЕ, КАО И У ПЕРИОДУ ОД
ДОБИЈАЊА ОБАВЕШТЕЊА ДА ЈЕ ПРИВРЕДНОМ СУБЈЕКТУ, У СКЛАДУ СА
ОВИМ ЗАКОНОМ, ПРИВРЕМЕНО ОДУЗЕТ ПИБ, ДО ДОБИЈАЊА
ОБАВЕШТЕЊА ДА ЈЕ ТОМ СУБЈЕКТУ ВРАЋЕН ПИБ. АГЕНЦИЈА ЗА
ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ МОЖЕ ВРШИТИ ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА У ВЕЗИ
ОБАВЉАЊА
ДЕЛАТНОСТИ
ПРЕДУЗЕТНИКА
У
СЛУЧАЈЕВИМА
ОДРЕЂИВАЊА, ОДНОСНО ПРОМЕНЕ ПОСЛОВОЂЕ ПРЕДУЗЕТНИКА, У
СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ.
Акт којим се уређују начин и поступак достављања и садржина
обавештења из става 9. овог члана доноси министар, на предлог директора
Пореске управе.
У погледу заштите података о личности Пореска управа дужна је да
поступа на исти начин као и орган који јој је те податке доставио, односно у
складу са законом којим се уређује заштита података о личности.
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Члан 31.
Секундарна пореска обавеза настаје када је неко лице одговорно за
доспелу пореску обавезу другог пореског обвезника или за доспелу секундарну
пореску обавезу другог пореског обвезника.
Секундарна пореска обавеза односи се на:
1) законске заступнике који су свесно или без дужне пажње пропустили
да испуне своју обавезу да реализују плаћање пореза за пореског обвезника,
иако је овај био у могућности да то уради - за износ неплаћеног пореза;
2) лица која доприносе или помажу у избегавању плаћања пореза другог
лица - за порески дуг тог другог лица чије је плаћање избегнуто;
3) лица одговорна за обрачунавање и плаћање пореза по одбитку - за
износ тог пореза по одбитку који није плаћен, У СЛУЧАЈЕВИМА КАДА СЕ
УТВРДИ ДА ТО ЛИЦЕ НИЈЕ ПОСТУПАЛО СА ДУЖНОМ ПАЖЊОМ;
4) физичко лице које је одговорно лице у правном лицу, које обрачунава
и плаћа порез по одбитку и пропусти да уплати порез по одбитку - за износ тог
пореза по одбитку који није плаћен, У СЛУЧАЈЕВИМА КАДА СЕ УТВРДИ ДА ТО
ЛИЦЕ НИЈЕ ПОСТУПАЛО СА ДУЖНОМ ПАЖЊОМ;
5) лице које је примило новчана средства, ствари или права из имовине
пореског обвезника (у даљем тексту: имовина) путем трансакције без накнаде
или уз накнаду која је нижа од цене која би се могла постићи на тржишту, у
периоду од три године ПЕТ ГОДИНА пре доспелости пореске обавезе која није
плаћена за пореског обвезника - за износ неплаћеног пореза, а највише до
вредности примљене имовине, умањене за износ који је то лице за њу платило.
Одредба из става 2. тачка 5) овог члана примењује се у случају када је
лице примило имовину од пореског обвезника - правног лица само ако
посредно или непосредно учешће тог лица у капиталу пореског обвезника
износи или је износило најмање 10%.
Уколико друкчије није прописано, секундарна пореска обавеза обухвата
и камату и трошкове принудне наплате.
Члан 35.
Порески управни акт доноси се у писменом облику, ОДНОСНО У
ОБЛИКУ ЕЛЕКТРОНСКОГ ДОКУМЕНТА У СМИСЛУ ПРОПИСА КОЈИМА СЕ
УРЕЂУЈЕ ЕЛЕКТРОНСКИ ДОКУМЕНТ.
Остали порески акти доносе се у писменом облику када је то прописано
овим законом или на захтев пореског обвезника, ОДНОСНО У ОБЛИКУ
ЕЛЕКТРОНСКОГ ДОКУМЕНТА У СМИСЛУ ПРОПИСА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ
ЕЛЕКТРОНСКИ ДОКУМЕНТ.
Изузетно, овлашћено лице Пореске управе може донети порески акт,
који се доноси у писменом облику, у усменом облику и наредити његово
извршење без одлагања, ако је угрожен поступак наплате или контроле пореза.
Усмени порески акт из става 3. овог члана мора се издати у писменом
облику најкасније у року од три дана од дана његовог доношења.
Члан 36.
Порески акт ИЗ ЧЛАНА 34. ОВОГ ЗАКОНА, доставља се пореском
обвезнику слањем препоручене пошиљке, обичне пошиљке или преко
службеног лица пореског органа, ОДНОСНО НА АДРЕСУ ЕЛЕКТРОНСКЕ
ПОШТЕ ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА, НА НАЧИН ПРОПИСАН ОВИМ ЗАКОНОМ.
Порески акт сматра се достављеним пореском обвезнику када се уручи
пореском обвезнику, његовом законском заступнику, његовом пуномоћнику,
његовом пореском пуномоћнику или његовом заступнику по службеној
дужности.
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Ако се достављање пореског акта врши слањем препоручене пошиљке,
порески акт сматра се достављеним даном уручења, а ако уручење није било
могуће, порески акт сматра се достављеним 15-ог дана од дана предаје
пореског акта пошти.
Ако се достављање пореског акта врши слањем обичне пошиљке,
порески акт сматра се достављеним по истеку рока од 15 дана од дана предаје
пореског акта пошти.
Достављање пореског акта пореском обвезнику - правном лицу и
предузетнику врши се на адресу његовог седишта уписану у прописаном
регистру, односно на посебну адресу за пријем поште која је регистрована код
Агенције за привредне регистре.
Достављање пореског акта пореском обвезнику - физичком лицу врши се
на адресу његовог пребивалишта, односно боравишта.
Ако је порески обвезник правно лице, порески акт сматра се
достављеним и када се уручи ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ, ОДНОСНО лицу
запосленом код правног лица.
Ако је порески обвезник физичко лице, укључујући и предузетника,
порески акт сматра се достављеним и када се уручи пунолетном члану његовог
домаћинства у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана,
односно лицу запосленом код предузетника.
Достављање се, у смислу овог закона, сматра уредним и када лица из ст.
7. и 8. овог члана одбију да приме порески акт или одбију да потпишу пријем
пореског акта, ако лице које врши достављање о томе сачини службену
белешку.
Порески акт може се доставити и електронском поштом ако се порески
обвезник сагласи са тим начином достављања, НА АДРЕСУ ЕЛЕКТРОНСКЕ
ПОШТЕ ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА УНЕТУ У ПРИЈАВУ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ИЛИ
У ПОСЛЕДЊУ ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ, У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ.
Одредбе овог члана сходно се примењују и на достављање пореског
акта другом учеснику у пореском поступку.
Пореска управа одређује начин достављања аката из ст. 1-9. овог члана.
ПОСТУПАЊЕ СА ЕЛЕКТРОНСКИМ ДОКУМЕНТИМА ОБАВЉА СЕ У
СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ЕЛЕКТРОНСКИ ДОКУМЕНТ,
OДНОСНО ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА.
Члан 38.
Пореска пријава представља извештај пореског обвезника Пореској
управи о оствареним приходима, извршеним расходима, добити, имовини,
промету добара и услуга и другим трансакцијама од значаја за утврђивање
пореза.
Пореска пријава подноси се на обрасцу, који прописује министар, уз који
се прилажу одговарајући докази.
Порески обвезник, порески пуномоћник или друго лице које је порески
обвезник овластио за подношење пореске пријаве, законски заступник и
заступник по службеној дужности дужан је да потпише пореску пријаву, осим
ако је друкчије уређено пореским прописом.
Ако је пореску пријаву, односно неки њен део припремио порески
саветник, и он је обавезан да потпише пореску пријаву, уз уношење свог ПИБ-а.
Пореска пријава подноси се Пореској управи у року од 15 дана од дана
настанка пореске обавезе, осим ако није друкчије прописано овим или другим
пореским законом.
Изузетно од става 5. овог члана, велики порески обвезници подносе
пореску пријаву организационој јединици Пореске управе из члана 28. став 5.
овог закона, за све врсте пореза за које та организациона јединица извршава
послове из надлежности Пореске управе.
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Пореска пријава подноси се у електронском облику за порезе који се
плаћају по одбитку у складу са законом којим се уређује порез на доходак
грађана и законом којим се уређују доприноси за обавезно социјално осигурање
(у даљем тексту: порез по одбитку), за порез на додату вредност, као и за:
1) порез на добит правних лица, осим пореза на добит правних лица по
одбитку - од 1. априла 2015. године;
2) годишњи порез на доходак грађана - од 1. априла 2015. године;
3) порез на добит правних лица по одбитку, као и порез на добит правних
лица по решењу сагласно одговарајућим одредбама закона који уређује порез
на добит правних лица - од 1. марта 2016. године;
4) акцизе - од 1. јануара 2017. године;
5) порез на приход од самосталних делатности за предузетнике који
воде пословне књиге - од 1. јануара 2017. године;
6) порез на премије неживотног осигурања - од 1. марта 2016. године;
7) остале пореске облике, и то за:
(1) пореску пријаву о обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно
социјално осигурање за осниваче, односно чланове привредног друштва - од 1.
марта 2016. године;
(2)
пореску
пријаву
о
обрачунатом
и
плаћеном
порезу
самоопорезивањем и припадајућим доприносима на зараду, односно другу
врсту прихода од стране физичког лица као пореског обвезника - од 1. марта
2016. године;
(3) пореску пријаву за аконтационо - коначно утврђивање пореза на
приходе од самосталне делатности за паушално опорезивање - од 1. јануара
2018. године;
(4) пореску пријаву за утврђивање пореза на капиталне добитке
(физичких лица, укључујући и предузетнике) - од 1. јануара 2018. године;
(5) пореску пријаву за утврђивање пореза на наслеђе и поклон - од 1.
јануара 2018. године;
(6) пореску пријаву за утврђивање пореза на пренос апсолутних права од 1. јануара 2018. године.;
(7) ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ ЗА ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ – ОД 1. ЈАНУАРА
2019. ГОДИНЕ.
До дана преласка на подношење пореске пријаве искључиво у
електронском облику у складу са ставом 7. овог члана, пореска пријава се може
поднети непосредно или путем поште.
Изузетно од става 7. овог члана, порески обвезници - физичка лица која
су дужна да поднесу пореску пријаву која није у вези са обављањем
делатности, могу ту пријаву да поднесу у електронском облику или у писменом
облику - непосредно или путем поште.
Пореску пријаву подноси Пореска управа уместо пореског обвезника по
службеној дужности, односно у случају када порески обвезник пропусти да је
поднесе по налогу контроле, као и у другим случајевима прописаним овим
законом.
ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК МОЖЕ ПОДНЕТИ ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ
ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ ИЛИ У ПИСMEНОМ ОБЛИКУ – НЕПОСРЕДНО ИЛИ
ПУТЕМ ПОШТЕ И ПРЕКО ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ, КАО
И ПРЕКО ЈАВНОГ БЕЛЕЖНИКА ЗА ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА
НА ИМОВИНУ НАСТАЛЕ У ВЕЗИ СА ПРОМЕТОМ НЕПОКРЕТНОСТИ, У
СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ.
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ ПРЕКО ЈАВНОГ БЕЛЕЖНИКА БЛИЖЕ
СЕ УРЕЂУЈЕ АКТОМ КОЈИ ЗАЈЕДНИЧКИ ДОНОСЕ МИНИСТАР И МИНИСТАР
НАДЛЕЖАН ЗА ПОСЛОВЕ ПРАВОСУЂА.
Начин подношења пореске пријаве у електронском облику ближе уређује
министар.
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Члан 40.
Ако порески обвезник установи да пореска пријава, коју је поднео
Пореској управи, садржи грешку или пропуст КОЈА ЗА ПОСЛЕДИЦУ ИМА
ПОГРЕШНО УТВРЂЕНУ ВИСИНУ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ, ОДНОСНО ПРОПУСТ
ДРУГЕ ВРСТЕ, дужан је да одмах, а најкасније до истека рока застарелости,
поднесе пореску пријаву у којој су грешка или пропуст отклоњени (у даљем
тексту: измењена пореска пријава).
Првобитно поднета пореска пријава не враћа се пореском обвезнику.
Поднету пореску пријаву порески обвезник може да измени највише два
пута подношењем измењене пореске пријаве.
Под условом из ст. 1. и 3. овог члана, сматраће се да грешком или
пропустом у првобитној пореској пријави из става 2. овог члана није учињено
кривично дело или прекршај из овог закона.
Изузетно од ст. 1. и 3. овог члана, порески обвезник не може поднети
измењену пореску пријаву после покретања поступка пореске контроле за
контролисани порески период, односно након доношења решења о утврђивању
пореза из члана 54. став 2. тачка 2) подтачка (2) овог закона, КАО И НАКОН
ПОКРЕТАЊА РАДЊИ ПОРЕСКЕ ПОЛИЦИЈЕ У ЦИЉУ ОТКРИВАЊА
ПОРЕСКИХ КРИВИЧНИХ ДЕЛА.
ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК НЕ МОЖЕ ПОДНЕТИ ИЗМЕЊЕНУ ПОРЕСКУ
ПРИЈАВУ ЗА ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ, ЗА ПОРЕСКИ ПЕРИОД ЗА КОЈИ
ЈЕ ПОДНЕО ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ, У КОМЕ СЕ ВРШИ ПРОМЕНА
ОПРЕДЕЉЕЊА ЗА ПОВРАЋАЈ, БЕЗ ОБЗИРА НА ВИСИНУ ИЗНОСА ЗА
ПОВРАЋАЈ.
Члан 45.
Порески обвезник и друга лица дужни су да, на захтев Пореске управе и
у року који она одреди, пруже све расположиве информације, неопходне за
утврђивање чињеничног стања од значаја за опорезивање, као и за утврђивање
чињеничног стања у контроли мењачког и девизног пословања и игара на
срећу.
ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК ДУЖАН ЈЕ ДА, НА ЗАХТЕВ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ И
У РАЗУМНОМ РОКУ КОЈИ ОНА ОДРЕДИ, ПРУЖИ СВЕ РАСПОЛОЖИВЕ
ИНФОРМАЦИЈЕ, НЕОПХОДНЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЧИЊЕНИЧНОГ СТАЊА ОД
ЗНАЧАЈА ЗА ОПОРЕЗИВАЊЕ. ПОРЕСКА УПРАВА МОЖЕ ДА ЗАХТЕВА ОД
ДРУГИХ ЛИЦА, ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА, БАНАКА, ДРЖАВНИХ ОРГАНА И
ОРГАНИЗАЦИЈА, ОРГАНА ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ И ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ДА, У РАЗУМНОМ РОКУ КОЈИ ОНА ОДРЕДИ, ПРУЖЕ
РАСПОЛОЖИВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ, КАО И ПОДАТКЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА
ПРЕДУЗИМАЊЕ АКТИВНОСТИ ИЗ ДЕЛОКРУГА НАДЛЕЖНОСТИ ПОРЕСКЕ
УПРАВЕ.
У захтеву за давање информација наводи се на кога се и на шта се оне
односе, као и упозорење на последице ускраћивања давања информација,
односно давања неистинитих информација.
Захтев за давање информација Пореска управа је, на тражење пореског
обвезника, односно другог лица из става 1. овог члана, дужна да достави у
писменом облику.
Порески обвезник и друго лице из става 1. овог члана дужни су да дају
информације у писменом облику.
Изузетно, Пореска управа ће наредити лицу дужном да испуни обавезу
из става 1. овог члана да то учини усмено, на службеном месту, ако
информација није дата када је захтевана или је дата у писменом облику, а није
разјаснила чињенично стање.
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О усменој информацији, датој на службеном месту, саставља се
записник.
Записник из става 6. овог члана садржи имена присутних лица, место,
датум и садржину информације, а потписују га службено лице Пореске управе и
лице које је дало информацију.
Лицу које је дало усмену информацију издаје се, на лични захтев, копија
записника.
ДОСТАВЉАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОДАТКЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ
ЧЛАНА, ПОРЕСКА УПРАВА НЕЋЕ ЗАХТЕВАТИ АКО СУ ДОСТУПНЕ ПУТЕМ
СЛУЖБЕНИХ ЕВИДЕНЦИЈА И РЕГИСТАРА.
Члан 55.
Пореско решење о утврђивању пореза из члана 54. став 2. тачка 2)
подтачка (1) овог закона Пореска управа доноси на основу података из
пословних књига и евиденција пореског обвезника, и чињеничног стања
утврђеног у поступку контроле, у складу са одредбом члана 122. став 4. и члана
129. овог закона.
Пореско решење о утврђивању пореза из члана 54. став 2. тачка 2)
подтачка (2) овог закона Пореска управа доноси на основу података из
евиденција надлежних органа, података из пореске пријаве, односно измењене
пореске пријаве а, по потреби, и на основу података из пословних књига и
евиденција пореског обвезника.
Ако порески обвезник не поднесе пореску пријаву, пореско решење о
утврђивању пореза донеће се на основу података из пословних књига и
евиденција пореског обвезника и чињеничног стања утврђеног у поступку
контроле.
Ако се у поступку доношења решења из ст. 1-3. овог члана утврди да
подаци из пореске пријаве, пословних књига и евиденција не одговарају
стварном стању, пореско решење о утврђивању пореза донеће се на основу
процене пореске основице, на начин уређен у одредбама чл. 58-60. овог закона.
Изузетно, решење о утврђивању пореза Пореска управа може донети
непосредним одлучивањем, када је основ за утврђивање пореза увид у податке
из евиденција надлежних органа, без претходног изјашњавања обвезника о
чињеницама које су од значаја за одлучивање.
Члан 56.
Изузетно, на предлог Владе Републике Србије (у даљем тексту: Влада),
Народна скупштина Републике Србије може одлучити да се за поједине врсте
пореза утврђени износи из претходне године за текућу годину задрже на истом
нивоу или ревалоризују на вишем или нижем нивоу, применом одговарајуће
формуле, у складу са прописом.
На начин из става 1. овог члана, на предлог општинског, односно
градског већа, може поступити и скупштина јединице локалне самоуправе, у
вези јавног прихода за чије је увођење законом овлашћена.
У случају из ст. 1. и 2. овог члана, Пореска управа не доноси решење о
утврђивању пореза, већ јавним огласом И ОБЈАВЉИВАЊЕМ НА ИНТЕРНЕТ
СТРАНИ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ, обавештава пореске обвезнике о индексу
ревалоризације и дану када, у складу са законом, порез доспева и евидентира
ревалоризоване износе, у складу с одредбом члана 62. овог закона.
Члан 66.
Ради обезбеђења наплате пореза који није доспео за наплату или који
није утврђен, али је покренут поступак утврђивања или контроле, а постоји
опасност да порески обвезник осујети, онемогући, односно учини неефикасном
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његову наплату, Пореска управа може решењем установити привремене мере
за обезбеђење наплате.
Решење из става 1. овог члана садржи и образложење због чега Пореска
управа сматра да постоји опасност да порески обвезник осујети, односно
онемогући наплату недоспелог пореза, а постаје извршно даном достављања
пореском обвезнику, А ИСТО СЕ ИСТОВРЕМЕНО ДОСТАВЉА ПОРЕСКОМ
ОБВЕЗНИКУ И НАДЛЕЖНИМ РЕГИСТРИМА, ЧИМЕ ПОСТАЈЕ ИЗВРШНО.
Привремене мере су, у смислу овог закона, заложна права на покретним
стварима, непокретностима, новчаним средствима и потраживањима пореског
дужника.
Поступак установљавања заложних права из става 3. овог члана
спроводи се сходном применом члана 87. овог закона.
Привремене мере трају до наплате пореза ради чијег су обезбеђења
установљене или до момента када порески обвезник пружи одговарајуће
обезбеђење пореске обавезе, у смислу члана 74. став 2. овог закона.
Када је, ради обезбеђења наплате пореза и споредних пореских давања
из става 1. овог члана, установљена привремена мера забране преноса
новчаних средстава преко рачуна пореског обвезника и уписана у регистру
блокираних рачуна који води надлежна организација, банка је дужна да порез и
споредна пореска давања по том основу, на основу пореског решења пренесе
са рачуна пореског обвезника, до висине расположивих средстава на том
рачуну, на прописани уплатни рачун јавних прихода.
РАДИ ОБЕЗБЕЂЕЊА НАПЛАТЕ ПОРЕЗА ПОРЕСКА УПРАВА МОЖЕ
РЕШЕЊЕМ УСТАНОВИТИ ПРЕТХОДНУ МЕРУ ОБЕЗБЕЂЕЊА НАПЛАТЕ
ПОРЕЗА, И ТО: ЗАБРАНУ РАСПОЛАГАЊА, ОТУЂЕЊА И ОПТЕРЕЋЕЊА
ПОКРЕТНИХ
СТВАРИ,
ЗАБРАНУ
РАСПОЛАГАЊА,
ОТУЂЕЊА
И
ОПТЕРЕЋЕЊА
НЕПОКРЕТНОСТИ
ИЛИ
СТВАРНИХ
ПРАВА
НА
НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНИХ У ЈАВНУ КЊИГУ.
РЕШЕЊЕ О УСТАНОВЉАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ МЕРЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА
НАПЛАТЕ ПОРЕЗА ИСТОВРЕМЕНО СЕ ДОСТАВЉА ПОРЕСКОМ ОБВЕЗНИКУ
И НАДЛЕЖНИМ РЕГИСТРИМА, ЧИМЕ ПОСТАЈЕ ИЗВРШНО.
ПРЕТХОДНА МЕРА ОБЕЗБЕЂЕЊА НАПЛАТЕ ПОРЕЗА ТРАЈЕ ДО
УПИСА ЗАЛОЖНОГ ПРАВА У РЕГИСТАР ПОКРЕТНИХ СТВАРИ, ОДНОСНО
РЕГИСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ, ОДНОСНО ДО НАПЛАТЕ ПОРЕЗА У ЦЕЛОСТИ.
Против решења из става 1. СТ. 1. И 7. овог члана порески обвезник може
изјавити жалбу.
Жалба из става 7. СТАВА 10. овог члана не одлаже извршење.
Члан 70.
Порески обвезник одређује приликом уплате врсту дугованог пореза које
плаћа.
Распоред уплаћеног износа врши се по следећем редоследу:
1) износ главне пореске обавезе;
2) камата;
3) трошкови наплате.
Ако порески обвезник дугује плаћање више врста пореза, а уплаћени
износ није довољан за плаћање укупног пореског дуга, поједине врсте пореза
наплаћују се по редоследу њиховог доспевања.
Код пореза из става 3. овог члана који доспевају истовремено, наплата
се врши сразмерно учешћу појединог пореза у укупно доспелом пореском дугу.
Ако је износ уплате по основу пореза већи од дугованог износа, износ
преплате може да се користи за намирење обавеза по истом основу које
касније доспевају.
У случају из става 5. овог члана, на захтев пореског обвезника:
1) намирује се дуговани порез по другом основу;
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2) врши се повраћај, ако нема доспелих обавеза по другом основу.
Захтевом из става 6. овог члана не сматра се опредељење пореског
обвезника да му се изврши повраћај пореза на додату вредност из пореске
пријаве за порез на додату вредност.
У СЛУЧАЈУ КАДА СЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ВРШИ ПОВРАЋАЈ ПОРЕЗА, ПОРЕСКОМ
ОБВЕЗНИКУ СЕ ВРШИ ПОВРАЋАЈ УМАЊЕН ЗА ИЗНОС ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА
ДОСПЕЛОГ ПО ДРУГОМ ОСНОВУ.
Члан 71.
ПОРЕСКА УПРАВА МОЖЕ, ПРЕ ДОСПЕЛОСТИ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ,
ОДНОСНО ПРЕ ИЗДАВАЊА ОПОМЕНЕ, ПОРЕСКОМ ОБВЕЗНИКУ ДА
ПОШАЉЕ ПОДСЕТНИК ПИСАНИМ ИЛИ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ, КАО И СМС
ПОРУКОМ, ОДНОСНО НА ДРУГИ НАЧИН, КАДА ЈЕ ТО МОГУЋЕ, ДА ПОРЕСКУ
ОБАВЕЗУ ПЛАТИ О ДОСПЕЛОСТИ, ОДНОСНО ДА ДОСПЕЛУ, А НЕПЛАЋЕНУ
ПОРЕСКУ ОБАВЕЗУ, СА КАМАТОМ ОБРАЧУНАТОМ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ,
ПЛАТИ У РОКУ ОД ПЕТ ДАНА ОД ДАНА ДОСТАВЉАЊА ПОДСЕТНИКА ЗА
ДОСПЕЛУ ПОРЕСКУ ОБАВЕЗУ.
Пореска управа ће пореском обвезнику који, у целости или делимично,
није о доспелости платио порез, односно споредно пореско давање, КАО И У
РОКУ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, осим у случају из члана 74. став 7. тачка 1)
овог закона, послати опомену о врсти и износу пореза, односно споредних
пореских давања доспелих за наплату, у року од 30 дана од дана доспелости,
којом му налаже да доспели износ плати одмах, а најкасније у року од пет дана
од дана пријема опомене, са обрачунатом каматом од дана издавања опомене
до дана уплате доспелог пореза, односно споредних пореских давања.
Опомена из става 1. СТАВА 2. овог члана садржи и поуку пореском
обвезнику да у року од пет дана може са Пореском управом да расправи спорна
питања у вези врсте и износа пореза, односно споредних пореских давања
доспелих за наплату.
Опомена из става 1. СТАВА 2. овог члана доставља се на начин из
члана 36. овог закона, а у циљу ефикасности шаље се, када је могуће, и
електронском поштом, телефаксом, телефоном или по куриру.
Ако се опомена за плаћање пореза шаље телефоном, службено лице
Пореске управе о томе саставља службену белешку и улаже је у списе
предмета.
Члан 73.
Пореска управа може, на писмени и образложени захтев пореског
обвезника, у целости или делимично, одложити плаћање дугованог пореза, под
условом да плаћање дугованог пореза:
1) за пореског обвезника представља непримерено велико оптерећење;
2) наноси битну економску штету пореском обвезнику.
Услове из става 1. овог члана ближе уређује Влада.
О одлагању плаћања дугованог пореза, по испуњењу услова из ст. 1. и 2.
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 изворне
јавне приходе јединица локалне самоуправе;
2) градоначелник, односно председник општине, односно лице које он
овласти, јединице локалне самоуправе којој припадају изворни јавни приходи
чија наплата се одлаже у складу са овим законом.
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Одлуком из става 3. овог члана може се одобрити одлагање плаћања
дугованог пореза на рате, али најдуже до 60 месеци, УЗ МОГУЋНОСТ
КОРИШЋЕЊА ОДЛОЖЕНОГ ПЛАЋАЊА ДО 12 МЕСЕЦИ.
Одлука из става 3. овог члана мора да садржи образложене разлоге због
којих се одлагање одобрава.
Одлагање плаћања пореског дуга ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА из ст. 1. до 3.
овог члана врши се потписивањем споразума између Пореске управе и
пореског обвезника, односно решењем Пореске управе.
Изузетно, ако подносилац захтева за одлагање плаћања дугованог
пореза, који не испуњава услове из ст. 1. и 2. овог члана, као средство
обезбеђења наплате понуди неопозиву банкарску гаранцију или меницу
авалирану од стране пословне банке, на износ који не може бити мањи од
висине дугованог пореза чије се плаћање одлаже, лице из става 3. овог члана
може одлучити да се пореском обвезнику одобри одлагање плаћања дугованог
пореза на начин из става 4. овог члана.
ЗАХТЕВ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК МОЖЕ
ПОДНЕТИ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ ИЛИ У ПИСАНОМ ОБЛИКУ –
НЕПОСРЕДНО ИЛИ ПУТЕМ ПОШТЕ.
АКО ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК ЗАХТЕВ ИЗ СТАВА 8. ОВОГ ЧЛАНА
ПОДНЕСЕ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ, ПОРЕСКА УПРАВА АКТ ИЗ СТАВА 6.
ОВОГ ЧЛАНА ДОНЕТ У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ, МОЖЕ ДА ДОСТАВИ НА
АДРЕСУ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА.
Члан 74.
У поступку одлучивања о одлагању плаћања дугованог пореза из члана
73. став 3. овог закона, од пореског обвезника се захтева давање средстава
обезбеђења наплате, која не могу бити мања од висине дугованог пореза чије
се плаћање одлаже.
Средства обезбеђења наплате из става 1. овог члана су:
1) хипотека на непокретности пореског обвезника;
2) залога на покретним стварима пореског обвезника;
3) неопозива банкарска гаранција;
4) јемство другог лица које је власник имовине;
5) трасирана меница, акцептирана од стране два жиранта, из чијих се
зарада, на којима се установљава административна забрана, порески дуг може
наплатити;
6) меница авалирана од стране пословне банке.
Ако се дуговани порез обезбеђује средствима из става 2. тач. 1), 2) и 4)
овог члана, средства обезбеђења не могу бити мања од 120% висине дугованог
пореза чија се наплата обезбеђује.
У поступку одлучивања о одлагању плаћања дугованог пореза из члана
73. став 3. овог закона, Пореска управа одлучује из којих од предложених,
односно од других, пореском обвезнику доступних средстава обезбеђења, из
става 2. овог члана, ће се најефикасније наплатити дуговани порез и о томе
обавештава пореског обвезника.
Доказ да је обезбедио средства обезбеђења из става 4. овог члана
порески обвезник доставља Пореској управи као услов за потписивање
споразума, односно доношење решења из члана 73. став 6. овог закона.
Изузетно од ст. 1-5. овог члана, од пореског обвезника не захтева се
испуњење услова које је прописала Влада актом из члана 73. став 2. овог
закона, као ни давање средстава обезбеђења наплате - ако дуговани порез из
члана 73. став 3. овог закона, по основу свих јавних прихода које наплаћује
Пореска управа, на дан подношења захтева за одлагање његовог плаћања,
износи, и то:
1) за правно лице и предузетника - до 1.500.000 динара;
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2) за физичко лице - до 200.000 динара.
Ако се порески обвезник не придржава рокова из споразума, односно
решења о одлагању плаћања дугованог пореза, или уколико у периоду за који је
одложено плаћање дугованог пореза не измири текућу обавезу, ОСИМ У
СЛУЧАЈУ АКО ЈЕ ПОДНЕО ЗАХТЕВ ЗА ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ТЕ ТЕКУЋЕ
ОБАВЕЗЕ, Пореска управа ће по службеној дужности поништити споразум,
односно укинути решење и доспели, а неплаћени порески дуг, водећи рачуна о
ефикасности наплате, наплатити:
1) из средстава обезбеђења;
2) у поступку принудне наплате пореског дуга.
Ако се доспели, а неплаћени порески дуг у случају из става 7. овог
члана, наплаћује из средстава обезбеђења, Пореска управа не доноси решење
о принудној наплати, већ само обавештава пореског обвезника да ће
приступити принудној наплати доспелог, а неплаћеног дуга из датих средстава
обезбеђења наплате у складу са законом.
Ако се порески обвезник из става 6. овог члана не придржава рокова из
решења о одлагању плаћања дугованог пореза, или уколико за време одлагања
плаћања дугованог пореза не измири текућу обавезу, Пореска управа ће по
службеној дужности укинути решење и доспели а неплаћени порески дуг
наплатити у поступку принудне наплате над обвезником.
АКО СЕ ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК ИЗ СТАВА 6. ОВОГ ЧЛАНА НЕ
ПРИДРЖАВА РОКОВА ИЗ СПОРАЗУМА, ОДНОСНО РЕШЕЊА О ОДЛАГАЊУ
ПЛАЋАЊА ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА, ИЛИ УКОЛИКО У ПЕРИОДУ ЗА КОЈИ ЈЕ
ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА НЕ ИЗМИРИ ТЕКУЋУ
ОБАВЕЗУ, ОСИМ У СЛУЧАЈУ АКО ЈЕ ПОДНЕО ЗАХТЕВ ЗА ОДЛАГАЊЕ
ПЛАЋАЊА ТЕ ТЕКУЋЕ ОБАВЕЗЕ, ПОРЕСКА УПРАВА ЋЕ ПО СЛУЖБЕНОЈ
ДУЖНОСТИ ПОНИШТИТИ СПОРАЗУМ, ОДНОСНО УКИНУТИ РЕШЕЊЕ И
ДОСПЕЛИ, А НЕПЛАЋЕНИ ДУГОВАНИ ПОРЕЗ НАПЛАТИТИ У ПОСТУПКУ
ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ НАД ОБВЕЗНИКОМ.
Порески обвезник за кога је Пореска управа по службеној дужности
поништила споразум, односно укинула решење из ст. 7. и 9. овог члана, нема
право да поново поднесе захтев за одлагање плаћања тог дугованог пореза.
ЗАХТЕВ ЗА ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ТЕКУЋЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ СТ. 7. И 9.
ОВОГ ЧЛАНА, ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК МОЖЕ ДА ПОДНЕСЕ НАЈКАСНИЈЕ У
РОКУ ОД ДВА ДАНА ОД ДАНА ДОСПЕЛОСТИ ТЕ ТЕКУЋЕ ОБАВЕЗЕ.
КАДА ПОРЕСКА УПРАВА У ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА НЕ ПРИХВАТИ
ЗАХТЕВ ЗА ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ТЕКУЋЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ СТ. 7. 9. И 11. ОВОГ
ЧЛАНА, ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК ЈЕ ДУЖАН ДА ТУ ТЕКУЋУ ОБАВЕЗУ, СА
ПРИПАДАЈУЋОМ КАМАТОМ ОБРАЧУНАТОМ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ,
ПЛАТИ У РОКУ ОД ПЕТ ДАНА ОД ДАНА ДОСТАВЉАЊА АКТА КОЈИМ
ПОРЕСКА УПРАВА ОДБИЈА НАВЕДЕНИ ЗАХТЕВ. АКО ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК У
НАЛОЖЕНОМ РОКУ НЕ ПЛАТИ ТЕКУЋУ ОБАВЕЗУ, СА ПРИПАДАЈУЋОМ
КАМАТОМ ОБРАЧУНАТОМ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ, СМАТРА СЕ ДА
СУ ИСПУЊЕНИ УСЛОВИ ЗА ПРИМЕНУ СТ. 7. И 9. ОВОГ ЧЛАНА.
Члан 74а
Изузетно од члана 73. став 4. овог закона, надлежни орган може, на
захтев пореског обвезника за давање сагласности на предложени план
реорганизације у смислу закона којим се уређује стечај, дати сагласност за
одлагање плаћања дугованог пореза, чије је измиривање саставни део тог
плана, у једнаким ратама до 60 месеци, уз могућност коришћења одложеног
плаћања за првих 12 месеци 24 МЕСЕЦА.
Сагласност за одлагање плаћања дугованог пореза у складу са ставом 1.
овог члана даје лице из члана 73. став 3. овог закона.
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Члан 74б
Изузетно од члана 73. став 4. овог закона, надлежни орган може, на
писмени и образложени захтев пореског обвезника који је закључио уговор о
финансијском реструктурирању, у складу са законом којим се уређује
споразумно финансијско реструктурирање привредних друштава, одобрити
одлагање плаћања дугованог пореза у једнаким ратама до 60 месеци, уз
могућност коришћења одложеног плаћања за првих 12 месеци 24 МЕСЕЦА.
У поступку одлучивања о одлагању плаћања дугованог пореза обвезника
који је закључио уговор о финансијском реструктурирању, у складу са законом
којим се уређује споразумно финансијско реструктурирање привредних
друштава, не захтева се давање средстава обезбеђења наплате када је износ
дуга чије се плаћање одлаже до висине из члана 74. став 6. овог закона.
О одлагању плаћања дугованог пореза у складу са ст. 1. и 2. овог члана
одлучује лице из члана 73. став 3. овог закона.
Члан 76.
Ако је, у складу са чланом 147. став 2. овог закона наплата дугованог
пореза привремено одложена због обуставе извршења коначног пореског акта
(у току управног спора и сл.), камата се обрачунава и за време док траје
одлагање, односно обустава, по стопи из члана 75. став 1. овог закона.
Ако је, у складу са одредбама чл. 73, 74, 74а и 74б овог закона, плаћање
дугованог пореза одложено, камата се обрачунава и за време док траје
одлагање, по стопи једнакој годишњој референтној стопи Народне банке
Србије.
Пореском обвезнику коме је у складу са одредбама чл. 73, 74, 74а и 74б
овог закона, плаћање дугованог пореза одложено, а који редовно измирује рате
доспелих обавеза које су одложене, укључујући и текуће обавезе у складу са
законом, отписује се 50% камате која се односи на тај дуг плаћен у том
периоду, по истеку сваких 12 месеци, до измирења тог дуга у потпуности.
ПРАВО НА ОТПИС 50% КАМАТЕ СЕ НЕ ОСТВАРУЈЕ ЗА ОДЛАГАЊЕ
ПЛАЋАЊА ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА, КАДА ЈЕ ОБАВЕЗА УТВРЂЕНА РЕШЕЊЕМ
У ПОСТУПКУ ПОРЕСКЕ КОНТРОЛЕ.
Када порески обвезник и пре истека рока плаћања дугованог пореза на
рате у складу са овим законом исплати дуговани порез у потпуности, пореском
обвезнику се отписује 50% камате на тај дуг.
Члан 77.
ПОРЕСКА УПРАВА МОЖЕ, ПОРЕСКОМ ОБВЕЗНИКУ КОЈИ НИЈЕ
ПЛАТИО ПОРЕЗ, А КОЈИ ЈЕ ДОСПЕО ЗА ПЛАЋАЊЕ, ОДНОСНО СПОРЕДНО
ПОРЕСКО ДАВАЊЕ У РОКУ ИЗ ОПОМЕНЕ, ДА ПОШАЉЕ УПОЗОРЕЊЕ
ПИСАНИМ ИЛИ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ КАО И СМС ПОРУКОМ, ОДНОСНО
НА ДРУГИ НАЧИН, КАДА ЈЕ ТО МОГУЋЕ ДА, ДОСПЕЛУ А НЕПЛАЋЕНУ
ПОРЕСКУ ОБАВЕЗУ, СА КАМАТОМ ОБРАЧУНАТОМ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ,
ПЛАТИ У РОКУ ОД ПЕТ ДАНА ОД ДАНА ДОСТАВЉАЊА УПОЗОРЕЊА.
Пореска управа почиње поступак принудне наплате пореза, односно
споредних пореских давања, доношењем решења о принудној наплати пореза
ако порески обвезник није платио порез, односно споредно пореско давање у
року из члана 71. став 1. овог закона.
АКО ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК НИЈЕ ПЛАТИО ПОРЕЗ, ОДНОСНО
СПОРЕДНО ПОРЕСКО ДАВАЊЕ, У РОКУ ИЗ ЧЛАНА 71. СТАВ 2. ОВОГ
ЗАКОНА, ОДНОСНО У РОКУ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, ПОРЕСКА УПРАВА
ПОЧИЊЕ
ПОСТУПАК
ПРИНУДНЕ
НАПЛАТЕ
ПОРЕЗА,
ОДНОСНО
СПОРЕДНИХ ПОРЕСКИХ ДАВАЊА, ДОНОШЕЊЕМ РЕШЕЊА О ПРИНУДНОЈ
НАПЛАТИ ПОРЕЗА.
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У решењу из става 1. СТАВА 2. овог члана наводи се основ пореског
дуга, његов преостали неплаћени износ из опомене из члана 71. овог закона
достављене пореском обвезнику, са обрачунатом каматом од дана издавања
опомене до дана доношења решења, а порески обвезник се обавештава о
својим правима у поступку принудне наплате.
Решење о принудној наплати пореза постаје извршно даном
достављања.
РЕШЕЊЕ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА ИСТОВРЕМЕНО СЕ ДОСТАВЉА
ПОРЕСКОМ ОБВЕЗНИКУ И ОРГАНИЗАЦИЈИ НАДЛЕЖНОЈ ЗА ПРИНУДНУ
НАПЛАТУ, ОДНОСНО ДРУГИМ РЕГИСТРИМА, ЧИМЕ ПОСТАЈЕ ИЗВРШНО.
Против решења о принудној наплати пореза може се изјавити жалба у
року од осам дана од дана достављања решења.
Пореска управа неће донети решење о принудној наплати пореза ако је
захтев за одлагање плаћања пореза из чл. 73, 74а , односно члана 74б овог
закона поднет у року из члана 71. став 1. СТАВ 2. овог закона - док се не одлучи
по том захтеву.
Члан 79.
Поступак принудне наплате прекида се:
1) ако Пореска управа покрене стечајни поступак против пореског
обвезника у смислу члана 112. овог закона;
2) ако Пореска управа одобри одлагање плаћања пореза из члана 73 ,
односно члана 74б овог закона;
3) ако се утврди постојање грешке код обрачуна пореске обавезе која
има за резултат нижи порез, до исправке утврђивања;
4) у случају из члана 147. ст. 2. и 6. овог закона.
Поступак принудне наплате може се прекинути ако, по истеку рока из
члана 71. став 1. СТАВ 2. овог закона, порески обвезник поднесе захтев за
одлагање наплате, под условима из члана 73 , односно члана 74б овог закона.
У случају из ст. 1. и 2. овог члана, Пореска управа доноси закључак о
прекиду поступка принудне наплате, који се доставља и организацији која
спроводи принудну наплату са рачуна.
Прекид из ст. 1. и 2. овог члана не утиче на заложно право, ни на
увећање пореског дуга.
Члан 84.
Наплата пореза и споредних пореских давања, у поступку принудне
наплате, спроводи се на:
1) новчаним средствима пореског обвезника;
2) новчаним потраживањима пореског обвезника;
2а) заради, односно накнади зараде, односно пензији, КАО И НА
ДРУГИМ ВРСТАМА ПРИХОДА НА ТЕКУЋИМ РАЧУНИМА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА, у
делу који није изузет од извршења према закону којим се уређује извршење и
обезбеђење;
3) неновчаним потраживањима и другим правима пореског обвезника;
4) готовом новцу и хартијама од вредности;
4А) ШТЕДНИМ УЛОЗИМА;
5) покретним стварима;
6) непокретностима.
Принудна наплата се може спровести на једном или више предмета у
исто време.
Предмети принудне наплате одређују се решењем.
ЧЛАН 85А
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РАДИ ОБЕЗБЕЂЕЊА НАПЛАТЕ ПОРЕЗА КОЈИ ЈЕ ДОСПЕО ЗА
НАПЛАТУ, ПОРЕСКА УПРАВА МОЖЕ РЕШЕЊЕМ УСТАНОВИТИ ПРЕТХОДНУ
МЕРУ ОБЕЗБЕЂЕЊА НАПЛАТЕ ПОРЕЗА, И ТО: ЗАБРАНУ РАСПОЛАГАЊА
НОВЧАНИМ СРЕДСТВИМА, ЗАБРАНУ РАСПОЛАГАЊА, ОТУЂЕЊА И
ОПТЕРЕЋЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ, ЗАБРАНУ РАСПОЛАГАЊА, ОТУЂЕЊА
И ОПТЕРЕЋЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЛИ СТВАРНИХ ПРАВА НА
НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНИХ У ЈАВНУ КЊИГУ, КАО И ЗАБРАНУ ИЗВРШЕЊА
ОД СТРАНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА.
РЕШЕЊЕ О УСТАНОВЉАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ МЕРЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА
НАПЛАТЕ ПОРЕЗА ИСТОВРЕМЕНО СЕ ДОСТАВЉА ПОРЕСКОМ ОБВЕЗНИКУ
И НАДЛЕЖНИМ РЕГИСТРИМА, ЧИМЕ ПОСТАЈЕ ИЗВРШНО.
ПРЕТХОДНА МЕРА ОБЕЗБЕЂЕЊА НАПЛАТЕ ПОРЕЗА ТРАЈЕ ДО
ДОНОШЕЊА РЕШЕЊА О ПРИНУДНОЈ НАПЛАТИ ИЗ НОВЧАНИХ СРЕДСТВА
ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА И УПИСА У РЕГИСТАР БЛОКИРАНИХ РАЧУНА КОЈИ
ВОДИ НАДЛЕЖНА ОРГАНИЗАЦИЈА, УПИСА ЗАЛОЖНОГ ПРАВА У РЕГИСТАР
ПОКРЕТНИХ СТВАРИ, ОДНОСНО РЕГИСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ, ОДНОСНО
ДО НАПЛАТЕ ПОРЕЗА У ЦЕЛОСТИ.
ПРОТИВ РЕШЕЊА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК
МОЖЕ ИЗЈАВИТИ ЖАЛБУ, КОЈА НЕ ОДЛАЖЕ ИЗВРШЕЊЕ.
Члан 87.
Пореска управа решењем налаже:
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;
3А) ЗАБРАНУ ИСПЛАТЕ ИЛИ ПРЕНОСА ДРУГИХ ВРСТА ПРИХОДА СА
ТЕКУЋИХ РАЧУНА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ДО ПРЕНОСА СРЕДСТАВА У СВРХУ
ИЗМИРЕЊА ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА;
3Б) ЗАБРАНУ ИСПЛАТЕ ШТЕДНОГ УЛОГА ДО ПРЕНОСА СРЕДСТАВА У
СВРХУ ИЗМИРЕЊА ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА;
4) забрану дужницима пореског обвезника да пореском обвезнику плате
готовинске дугове и упис забране у одговарајући регистар;
5) забрану дужницима пореског обвезника да испуне друге обавезе
према њему и упис забране у регистар покретних ствари.
Решење из става 1. овог члана доставља се ИСТОВРЕМЕНО СЕ
ДОСТАВЉА пореском обвезнику и одговарајућим регистрима, дужницима
пореског обвезника, односно банци, ЧИМЕ ПОСТАЈЕ ИЗВРШНО.
По извршеном попису покретних ствари или непокретности, Пореска
управа решењем налаже одговарајућем органу да изврши упис заложног права
у регистар покретних ствари, односно непокретности.
Уз решење из става 3. овог члана, Пореска управа доставља записник о
попису покретних ствари или непокретности из чл. 89. и 90. овог закона.
Решење из става 1. тач. 3) -5) ТАЧ. 3), 4) И 5) и става 3. овог члана
уписује се одмах по достављању, код надлежног органа, у заложни регистар
покретних ствари, у регистар непокретности, односно у регистар блокираних
рачуна, са датумом и тачним временом пријема.
Решење из става 1. овог члана постаје извршно даном достављања
пореском обвезнику.
Законско заложно право у корист Републике установљава се уписом у
одговарајући регистар.
Привремена мера обезбеђења пореског потраживања у принудној наплати из
новчаних средстава пореског обвезника
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Члан 87а
Ради обезбеђења наплате пореза и споредних пореских давања после
почетка поступка принудне наплате из новчаних средстава пореског обвезника
на његовим рачунима на основу решења из члана 92. став 2. овог закона,
Пореска управа решењем установљава привремену меру обезбеђења наплате
пореског потраживања.
Привремена мера из става 1. овог члана је забрана пореском обвезнику
да новчане обавезе које има према трећим лицима измирује уговарањем
промене поверилаца, односно дужника у одређеном облигационом односу
(асигнација, цесија и др.), пребијањем (компензација) и на други начин у складу
са законом.
Решење Пореске управе о установљавању привремене мере из става 2.
овог члана, истовремено се доставља пореском обвезнику и организацији
надлежној за принудну наплату, чиме постаје извршно.
Организацији надлежној за принудну наплату доставља се и извршно
решење Пореске управе о принудној наплати пореза и споредних пореских
давања из новчаних средстава пореског обвезника.
Организација надлежна за принудну наплату је дужна да одмах по
пријему решења из става 2. овог члана изврши његов упис у регистар
блокираних рачуна под датумом и тачним временом пријема.
Привремена мера из става 2. овог члана извршава се у складу са
одредбама закона којим се уређује платни промет, односно одредбама других
закона, а које се односе на принудну наплату са рачуна клијента.
Банка је дужна да по пријему налога од стране организације надлежне за
принудну наплату, издатог на основу решења из става 2. овог члана, одмах
обустави измирење новчаних обавеза које порески обвезник има према трећим
лицима на основу уговора о промени поверилаца, односно дужника у
одређеном облигационом односу (асигнација, цесија и др.), по основу
пребијања (компензација) и по другом основу у складу са законом, осим за
плаћања по основу исплата зарада и накнада трошкова (за долазак на рад и
одлазак с рада и за време проведено на службеном путу у земљи и
иностранству), као и по основу других примања (отпремнина при одласку у
пензију, солидарна помоћ и помоћ у случају смрти запосленог или члана
његове уже породице) и новчаних накнада из социјалног програма за запослене
којима престаје радни однос у процесу реструктурирања предузећа и припреме
за приватизацију, стечаја и ликвидације.
Привремена мера из става 2. овог члана траје до наплате пореза на
основу извршеног решења Пореске управе о принудној наплати пореза и
споредних пореских
давања из новчаних средстава пореског обвезника, ради чијег обезбеђења
наплате је и установљена.
Пореска управа може, на образложени захтев пореског обвезника, уз
сагласност министра, укинути установљену привремену меру из става 2. овог
члана, ако порески обвезник поднесе средство обезбеђења наплате пореског
потраживања из члана 74. став 2. овог закона.
Члан 92.
Принудна наплата спроводи се на:
1) новчаним средствима пореског обвезника - преносом средстава са
рачуна пореског обвезника, укључујући и средства на девизном рачуну, на
уплатни рачун јавних прихода;
2) новчаним потраживањима пореског обвезника - преносом
потраживања на уплатни рачун јавних прихода;
2а) заради, односно накнади зараде, односно пензији - запленом на
одређеном делу тог примања и налогом исплатиоцу, да новчани износ за који је
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одређено извршење, обуставља и уплаћује, на прописани уплатни рачун јавних
прихода до потпуне исплате;
2А) ЗАРАДИ, ОДНОСНО НАКНАДИ ЗАРАДЕ, ОДНОСНО ПЕНЗИЈИ, КАО
И НА ДРУГИМ ВРСТАМА ПРИХОДА НА ТЕКУЋИМ РАЧУНИМА ФИЗИЧКИХ
ЛИЦА - ЗАПЛЕНОМ НА ОДРЕЂЕНОМ ДЕЛУ ТОГ ПРИМАЊА И НАЛОГОМ
ИСПЛАТИОЦУ, ОДНОСНО БАНЦИ, ДА НОВЧАНИ ИЗНОС ЗА КОЈИ ЈЕ
ОДРЕЂЕНО ИЗВРШЕЊЕ, ОБУСТАВЉА И УПЛАЋУЈЕ, ОДНОСНО ПРЕНОСИ
НА ПРОПИСАНИ УПЛАТНИ РАЧУН ЈАВНИХ ПРИХОДА ДО ПОТПУНЕ
ИСПЛАТЕ;
3) неновчаним потраживањима пореског обвезника - забраном, преносом
потраживања и пописом са проценом, запленом и продајом предмета
потраживања;
4) готовом новцу и хартијама од вредности - пописом и запленом;
4А) ШТЕДНИМ УЛОЗИМА - ПЛЕНИДБОМ И ПРЕНОСОМ СРЕДСТАВА
НА УПЛАТНИ РАЧУН ЈАВНИХ ПРИХОДА;
5) покретним стварима - запленом и продајом;
6) непокретностима - запленом, утврђивањем почетне вредности и
продајом.
Пореска управа може на основу решења, по било којем редоследу,
примењивати једно или више средстава принудне наплате из става 1. овог
члана.
Решење из става 2. овог члана доставља се пореском обвезнику и
његовим дужницима, односно организацији надлежној за принудну наплату,
односно банци.
Члан 95.
Принудна наплата пореза и споредних пореских давања из новчаних
средстава пореског обвезника, на основу решења из члана 92. став 2. овог
закона, је пренос средстава са рачуна пореског обвезника отвореног код банке
на одговарајући уплатни рачун јавних прихода, на основу решења о принудној
наплати пореза.
Решење из става 1. овог члана садржи и налог организацији за послове
принудне наплате да обрачуна камату на начин прописан овим законом, од
дана доношења решења до дана преноса целокупног износа пореза и
споредних пореских давања и да износ обрачунате камате пренесе на
одговарајуће рачуне јавних прихода.
Решење из става 1. овог члана извршава се на начин уређен законом
којим се уређује платни промет , односно на начин уређен одредбама других
закона, а које се односе на принудну наплату са рачуна клијената.
Ако на рачуну пореског обвезника привремено нема довољно средстава,
организација надлежна за принудну наплату, односно банка извршава решење
сукцесивно, према расположивим средствима на рачуну, док се решење у
целини не изврши.
Ако банка не поступи на начин уређен у ставу 2. овог члана, наплата
дугованог износа пореза и споредних пореских давања врши се непосредно из
средстава која се налазе на рачуну банке.
Решење о принудној наплати пореза из новчаних средстава пореског
обвезника производи правно дејство од дана достављања организацији
надлежној за принудну наплату до дана намирења обавеза, односно дана
поништења решења.
РЕШЕЊЕМ ИЗ ЧЛАНА 92. СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА, РАДИ
ОБЕЗБЕЂЕЊА НАПЛАТЕ ПОРЕЗА И СПОРЕДНИХ ПОРЕСКИХ ДАВАЊА
ПОСЛЕ ПОЧЕТКА ПОСТУПКА ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ ИЗ НОВЧАНИХ
СРЕДСТАВА ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА НА ЊЕГОВИМ РАЧУНИМА, ПОРЕСКА
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УПРАВА МОЖЕ ДА УСТАНОВИ И ПРИВРЕМЕНУ МЕРУ ОБЕЗБЕЂЕЊА
НАПЛАТЕ ПОРЕСКОГ ПОТРАЖИВАЊА.
ПРИВРЕМЕНА МЕРА ИЗ СТАВА 7. ОВОГ ЧЛАНА ЈЕ ЗАБРАНА
ПОРЕСКОМ ОБВЕЗНИКУ ДА НОВЧАНЕ ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ИМА ПРЕМА ТРЕЋИМ
ЛИЦИМА ИЗМИРУЈЕ УГОВАРАЊЕМ ПРОМЕНЕ ПОВЕРИЛАЦА, ОДНОСНО
ДУЖНИКА У ОДРЕЂЕНОМ ОБЛИГАЦИОНОМ ОДНОСУ (АСИГНАЦИЈА,
ЦЕСИЈА И ДР.), ПРЕБИЈАЊЕМ (КОМПЕНЗАЦИЈА) И НА ДРУГИ НАЧИН У
СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ.
БАНКА ЈЕ ДУЖНА ДА ПО ПРИЈЕМУ НАЛОГА ОД СТРАНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ НАДЛЕЖНЕ ЗА ПРИНУДНУ НАПЛАТУ, ИЗДАТОГ НА ОСНОВУ
РЕШЕЊА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, ОДМАХ ОБУСТАВИ ИЗМИРЕЊЕ
НОВЧАНИХ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК ИМА ПРЕМА ТРЕЋИМ
ЛИЦИМА НА ОСНОВУ УГОВОРА О ПРОМЕНИ ПОВЕРИЛАЦА, ОДНОСНО
ДУЖНИКА У ОДРЕЂЕНОМ ОБЛИГАЦИОНОМ ОДНОСУ (АСИГНАЦИЈА,
ЦЕСИЈА И ДР.), ПО ОСНОВУ ПРЕБИЈАЊА (КОМПЕНЗАЦИЈА) И ПО ДРУГОМ
ОСНОВУ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ, ОСИМ ЗА ПЛАЋАЊА ПО ОСНОВУ
ИСПЛАТА ЗАРАДА И НАКНАДА ТРОШКОВА (ЗА ДОЛАЗАК НА РАД И ОДЛАЗАК
С РАДА И ЗА ВРЕМЕ ПРОВЕДЕНО НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ У ЗЕМЉИ И
ИНОСТРАНСТВУ), КАО И ПО ОСНОВУ ДРУГИХ ПРИМАЊА (ОТПРЕМНИНА
ПРИ ОДЛАСКУ У ПЕНЗИЈУ, СОЛИДАРНА ПОМОЋ И ПОМОЋ У СЛУЧАЈУ
СМРТИ ЗАПОСЛЕНОГ ИЛИ ЧЛАНА ЊЕГОВЕ УЖЕ ПОРОДИЦЕ) И НОВЧАНИХ
НАКНАДА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ПРОГРАМА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ КОЈИМА ПРЕСТАЈЕ
РАДНИ ОДНОС У ПРОЦЕСУ РЕСТРУКТУРИРАЊА ПРЕДУЗЕЋА И ПРИПРЕМЕ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ, СТЕЧАЈА И ЛИКВИДАЦИЈЕ.
Члан 96а
Принудна наплата пореза и споредних пореских давања из зараде,
накнаде зараде, односно пензије, КАО И НА ДРУГИМ ВРСТАМА ПРИХОДА НА
ТЕКУЋИМ РАЧУНИМА пореског обвезника извршава се на основу решења из
члана 92. став 2. овог закона.
Решењем из става 1. овог члана одређује се заплена на одређеном делу
зараде, накнаде зараде, односно пензије, и налаже исплатиоцу ових прихода
да приликом сваке исплате тих прихода, почев од прве наредне исплате од
пријема решења из става 1. овог члана, па све до потпуне наплате пореза и
споредних пореских давања, врши обуставу на заради, накнади зараде,
односно пензији, и уплату обустављеног износа на прописани уплатни рачун
јавних прихода.
Исплатилац зараде, накнаде зараде, односно пензије, је дужан да
поступа по налогу из решења из става 2. овог члана.
Исплатилац зараде, накнаде зараде, односно пензије, је дужан да
обавести надлежни порески орган о променама од утицаја на извршење
решења из става 2. овог члана, најкасније у року од пет дана од дана настанка
промене.
Ако исплатилац зараде, накнаде зараде, односно пензије, не обустави и
не уплати износ зараде, накнаде зараде, односно пензије, на коме се спроводи
принудна наплата, на прописани уплатни рачун јавних прихода, у року из става
2. овог члана, Пореска управа врши принудну наплату из новчаних средстава
са рачуна исплатиоца, у складу са чланом 95. овог закона.
ПРИНУДНА НАПЛАТА ПОРЕЗА И СПОРЕДНИХ ПОРЕСКИХ ДАВАЊА ИЗ
ДРУГИХ ПРИХОДА НА ТЕКУЋИМ РАЧУНИМА, НА ОСНОВУ РЕШЕЊА ИЗ
ЧЛАНА 92. СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА, ЈЕ ЗАПЛЕНА И ПРЕНОС СРЕДСТАВА СА
ТЕКУЋЕГ РАЧУНА ОТВОРЕНОГ КОД БАНКЕ НА ОДГОВАРАЈУЋИ УПЛАТНИ
РАЧУН ЈАВНИХ ПРИХОДА, НА ОСНОВУ РЕШЕЊА О ПРИНУДНОЈ НАПЛАТИ.
РЕШЕЊЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА САДРЖИ И НАЛОГ БАНЦИ КОД
КОЈЕ СЕ ВОДИ ТЕКУЋИ РАЧУН ДА ОБРАЧУНА КАМАТУ НА НАЧИН
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ПРОПИСАН ОВИМ ЗАКОНОМ, ОД ДАНА ДОНОШЕЊА РЕШЕЊА ДО ДАНА
ПРЕНОСА ЦЕЛОКУПНОГ ИЗНОСА ПОРЕЗА И СПОРЕДНИХ ПОРЕСКИХ
ДАВАЊА И ДА ИЗНОС ОБРАЧУНАТЕ КАМАТЕ ПРЕНЕСЕ НА ОДГОВАРАЈУЋЕ
УПЛАТНЕ РАЧУНЕ ЈАВНИХ ПРИХОДА.
АКО НА ТЕКУЋЕМ РАЧУНУ НЕМА ДОВОЉНО СРЕДСТАВА, БАНКА
ИЗВРШАВА
РЕШЕЊЕ
СУКЦЕСИВНО,
ПРЕМА
РАСПОЛОЖИВИМ
СРЕДСТВИМА НА ТЕКУЋЕМ РАЧУНУ, ДОК СЕ РЕШЕЊЕ У ЦЕЛИНИ НЕ
ИЗВРШИ.
АКО БАНКА НЕ ПОСТУПИ НА НАЧИН УРЕЂЕН У СТ. 7. И 8. ОВОГ
ЧЛАНА, НАПЛАТА ДУГОВАНОГ ИЗНОСА ПОРЕЗА И СПОРЕДНИХ ПОРЕСКИХ
ДАВАЊА ВРШИ СЕ НЕПОСРЕДНО ИЗ СРЕДСТАВА КОЈА СЕ НАЛАЗЕ НА
РАЧУНУ БАНКЕ.
РЕШЕЊЕ О ПРИНУДНОЈ НАПЛАТИ ИЗ ДРУГИХ ПРИХОДА НА
ТЕКУЋИМ РАЧУНИМА ПРОИЗВОДИ ПРАВНО ДЕЈСТВО ОД ДАНА
ДОСТАВЉАЊА БАНЦИ.
Ако овим законом није друкчије прописано, на принудну наплату пореза
и споредних пореских давања из зараде, накнаде зараде, односно пензије, КАО
И НА ДРУГИМ ВРСТАМА ПРИХОДА НА ТЕКУЋИМ РАЧУНИМА пореског
обвезника, сходно се примењују одредбе закона којим се уређује извршење и
обезбеђење.
ПРИНУДНА НАПЛАТА ИЗ ШТЕДНИХ УЛОГА
ЧЛАН 98А
ПРИНУДНА НАПЛАТА ПОРЕЗА И СПОРЕДНИХ ПОРЕСКИХ ДАВАЊА ИЗ
ШТЕДНИХ УЛОГА, НА ОСНОВУ РЕШЕЊА ИЗ ЧЛАНА 92. СТАВ 2. ОВОГ
ЗАКОНА, ЈЕ ПЛЕНИДБА И ПРЕНОС СРЕДСТАВА СА ШТЕДНОГ УЛОГА
ОТВОРЕНОГ КОД БАНКЕ НА ОДГОВАРАЈУЋИ УПЛАТНИ РАЧУН ЈАВНИХ
ПРИХОДА, НА ОСНОВУ РЕШЕЊА О ПРИНУДНОЈ НАПЛАТИ.
РЕШЕЊЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА САДРЖИ И НАЛОГ БАНЦИ КОД
КОЈЕ СЕ ВОДИ ШТЕДНИ УЛОГ ДА ОБРАЧУНА КАМАТУ НА НАЧИН
ПРОПИСАН ОВИМ ЗАКОНОМ, ОД ДАНА ДОНОШЕЊА РЕШЕЊА ДО ДАНА
ПРЕНОСА ЦЕЛОКУПНОГ ИЗНОСА ПОРЕЗА И СПОРЕДНИХ ПОРЕСКИХ
ДАВАЊА И ДА ИЗНОС ОБРАЧУНАТЕ КАМАТЕ ПРЕНЕСЕ НА ОДГОВАРАЈУЋЕ
УПЛАТНЕ РАЧУНЕ ЈАВНИХ ПРИХОДА.
АКО НА ШТЕДНОМ УЛОГУ НЕМА ДОВОЉНО СРЕДСТАВА, БАНКА
ИЗВРШАВА
РЕШЕЊЕ
СУКЦЕСИВНО,
ПРЕМА
РАСПОЛОЖИВИМ
СРЕДСТВИМА НА ШТЕДНОМ УЛОГУ, ДОК СЕ РЕШЕЊЕ У ЦЕЛИНИ НЕ
ИЗВРШИ.
АКО БАНКА НЕ ПОСТУПИ НА НАЧИН УРЕЂЕН У СТ. 2. И 3. ОВОГ
ЧЛАНА, НАПЛАТА ДУГОВАНОГ ИЗНОСА ПОРЕЗА И СПОРЕДНИХ ПОРЕСКИХ
ДАВАЊА ВРШИ СЕ НЕПОСРЕДНО ИЗ СРЕДСТАВА КОЈА СЕ НАЛАЗЕ НА
РАЧУНУ БАНКЕ.
РЕШЕЊЕ О ПРИНУДНОЈ НАПЛАТИ ИЗ ШТЕДНИХ УЛОГА ПРОИЗВОДИ
ПРАВНО ДЕЈСТВО ОД ДАНА ДОСТАВЉАЊА БАНЦИ.
АКО ОВИМ ЗАКОНОМ НИЈЕ ДРУКЧИЈЕ ПРОПИСАНО, НА ПРИНУДНУ
НАПЛАТУ ПОРЕЗА И СПОРЕДНИХ ПОРЕСКИХ ДАВАЊА ИЗ ШТЕДНИХ
УЛОГА, СХОДНО СЕ ПРИМЕЊУЈУ ОДРЕДБЕ ЗАКОНА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ
ИЗВРШЕЊЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ.
Члан 114б
Прекршајни поступак за који у складу са законом захтев за покретање,
подноси Пореска управа не може се покренути ни водити ако протекне пет
година од дана када је прекршај учињен.
ПРЕКРШАЈНИ ПОСТУПАК ЗА КОЈИ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ ПОРЕСКА
УПРАВА ПОДНОСИ ЗАХТЕВ ЗА ПОКРЕТАЊЕ, ОДНОСНО ИЗДАЈЕ
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ПРЕКРШАЈНЕ НАЛОГЕ, НЕ МОЖЕ СЕ ПОКРЕНУТИ НИ ВОДИТИ АКО
ПРОТЕКНЕ ПЕТ ГОДИНА ОД ДАНА КАДА ЈЕ ПРЕКРШАЈ УЧИЊЕН.
На питања застарелости покретања и вођења првостепеног прекршајног
поступка из става 1. овог члана, прекид застарелости, застарелост извршења
казне и друга питања која нису уређена овим законом примењују се одредбе
закона којим се уређују прекршаји.
ДЕО ТРЕЋИ
ПОРЕСКА КОНТРОЛА
ПРУЖАЊЕ ПОРЕСКИХ УСЛУГА, ПОРЕСКА КОНТРОЛА И ПОРЕСКА
ПОЛИЦИЈА
Глава прва
ОПШТЕ О ПОРЕСКОЈ КОНТРОЛИ
ПОРЕСКЕ УСЛУГЕ
Појам пореске контроле
Члан 116.
Пореска контрола је поступак провере и утврђивања законитости и
правилности испуњавања пореске обавезе, који врши Пореска управа, у складу
са овим законом.
Ако се у пореској контроли утврде неправилности или пропусти у
извршавању обавеза из порескоправног односа, пореском обвезнику се налаже
да их отклони.
Облици пореске контроле
Члан 117.
У поступку пореске контроле Пореска управа, у складу са законом,
обавља:
1) канцеларијску контролу;
2) теренску контролу;
3) радње у циљу откривања пореских кривичних дела.
ЧЛАН 117.
ПОРЕСКА УПРАВА, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ, ОБАВЉА:
1) ПРУЖАЊЕ ПОРЕСКЕ УСЛУГЕ;
2) ПОРЕСКУ КОНТРОЛУ;
3) РАДЊЕ У ЦИЉУ ОТКРИВАЊА ПОРЕСКИХ КРИВИЧНИХ ДЕЛА.
ПРУЖАЊЕ ПОРЕСКИХ УСЛУГА
ЧЛАН 117А
ПРУЖАЊЕ
ПОРЕСКИХ
УСЛУГА
ЈЕ
СКУП
РАДЊИ
У
ПОРЕСКОПРАВНОМ ОДНОСУ КОЈИМА СЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ОСТВАРИВАЊЕ
ПРАВА ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА, ОДНОСНО КОЈИМА СЕ СТВАРАЈУ ЈЕДНАКИ
УСЛОВИ ЗА ПОШТОВАЊЕ ПОРЕСКИХ ПРОПИСА.
ЧЛАН 117Б
ПОРЕСКА УПРАВА ПРУЖА ПОРЕСКЕ УСЛУГЕ НА ЈЕДИНСТВЕНОМ
ПОРЕСКОМ МЕСТУ, КОЈЕ ЈЕ ПОСЕБНО ОБЕЛЕЖЕНО И УСПОСТАВЉЕНО У
СКЛАДУ СА УНУТРАШЊОМ ОРГАНИЗАЦИЈОМ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ.
УСПОСТАВЉАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ МЕСТА ЗА ПРУЖАЊЕ ПОРЕСКИХ
УСЛУГА НЕ УТИЧЕ НА МЕСНУ НАДЛЕЖНОСТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА
ПОРЕСКЕ УПРАВЕ.
ЧЛАН 117В
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НА ЈЕДИНСТВЕНОМ МЕСТУ ЗА ПРУЖАЊЕ ПОРЕСКИХ УСЛУГА ВРШИ
СЕ:
1) ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ ПОРЕСКОМ ОБВЕЗНИКУ О
ЊЕГОВИМ ПРАВИМА И ОБАВЕЗАМА КОЈЕ ПРОПИСУЈЕ ЗАКОН;
2) ПРИМАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА ИЛИ ДРУГО
ПОСТУПАЊЕ У ПОРЕСКО УПРАВНОЈ СТВАРИ;
3) ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ ПРИ ПОПУЊАВАЊУ ПОРЕСКИХ
ПРИЈАВА, САСТАВЉАЊУ ЗАХТЕВА И ПРУЖАЊЕ ДРУГЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ
ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПОШТОВАЊЕ ПОРЕСКИХ ПРОПИСА;
4) ОБАВЕШТАВАЊЕ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА КОЈЕ СУ РАДЊЕ
ПРЕДУЗЕТЕ У ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ДОНЕТИМ ПОРЕСКО УПРАВНИМ
АКТИМА;
5) ПРИЈЕМ, ОБРАДА И ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА.
ОБРАДА ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ И ДРУГИХ ИЗВЕШТАЈА ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА
ЧЛАН 117Г
У ПОСТУПКУ ПРИЈЕМА И ОБРАДЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ И ДРУГИХ
ИЗВЕШТАЈА, ПРОВЕРАВА СЕ ТАЧНОСТ И ПОТПУНОСТ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ
И ДРУГИХ ИЗВЕШТАЈА, КОЈЕ ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ,
ДОСТАВЉА ПОРЕСКОЈ УПРАВИ.
АКО ПОРЕСКА ПРИЈАВА И ДРУГИ ИЗВЕШТАЈИ КОЈИ СЕ
ДОСТАВЉАЈУ УЗ ПРИЈАВУ САДРЖЕ НЕДОСТАТКЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ
ЧЛАНА ПОРЕСКА УПРАВА ОБАВЕШТАВА ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ О ТИМ
НЕДОСТАЦИМА.
АКО ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ НЕ ПОСТУПИ ПО ОБАВЕШТЕЊУ ИЗ
СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, СМАТРАЋЕ СЕ ДА ПОРЕСКА ПРИЈАВА, ОДНОСНО
ДРУГИ ИЗВЕШТАЈИ НИСУ НИ ПОДНЕТИ ПОРЕСКОЈ УПРАВИ.
ГЛАВА ДРУГА
ПОРЕСКА КОНТРОЛА
План пореске контроле
Члан 118.
Пореска контрола врши се на основу годишњег плана, односно
ванредног плана, који доноси директор Пореске управе, а који је заснован на
оцени пореског значаја и пореског ризика пореског обвезника, КАО И НА
ОСНОВУ ВАНРЕДНОГ ПЛАНА.
При утврђивању плана из става 1. овог члана, обавезно се има у виду и
процена утицаја пореске контроле на ефикасност наплате пореза у одређеним
делатностима.
У случајевима кад је дошло до поремећаја у промету на тржишту или
постоји индиција да је повећан обим нелегалне трговине, пореска контрола
врши се на основу ванредног плана контроле који доноси министар.
Глава друга
КАНЦЕЛАРИЈСКА КОНТРОЛА
Појам канцеларијске контроле
Члан 119.
Канцеларијска контрола представља скуп радњи којима Пореска управа
проверава тачност, потпуност и усклађеност са законом, односно другим
прописом података исказаних у пореској пријави, као и пореском билансу,
рачуноводственим извештајима и другим евиденцијама (у даљем тексту: други
извештаји) пореског обвезника, упоређивањем са подацима из пореског
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рачуноводства и других службених евиденција које води, односно којима
располаже Пореска управа.
Канцеларијску контролу врши, у просторијама Пореске управе, порески
инспектор, осим радњи контроле пријема и обраде пореске пријаве и других
извештаја, које врше службеници Пореске управе одређени за те послове.
Поступак канцеларијске контроле почиње даном достављања позива из
члана 121. став 1. овог закона.
Обрада пореске пријаве и других извештаја пореског обвезника
Члан 120.
У поступку контроле пријема и обраде, проверава се математичка
тачност, формална исправност и потпуност пореске пријаве и других извештаја,
које порески обвезник, у складу са законом, доставља Пореској управи.
Ако се у поступку обраде пореске пријаве и других извештаја утврди да
су формално неисправни, погрешно попуњени, непотпуни, односно да постоји
математичка грешка, порески инспектор ће закључком наложити пореском
обвезнику да, у року од три дана, отклони грешке, односно допуни пријаву или
друге извештаје.
Ако порески обвезник не поступи по закључку из става 2. овог члана,
сматраће се да пореска пријава, односно други извештај нису поднети Пореској
управи.
Учешће пореског обвезника у поступку канцеларијске контроле
Члан 121.
Порески обвезник дужан је да, на позив Пореске управе, непосредно или
преко пореског пуномоћника, учествује у даљем поступку канцеларијске
контроле и да пружи тражена објашњења и документацију у року који одреди
Пореска управа.
Неодазивање позиву из става 1. овог члана не одлаже поступак
канцеларијске контроле.
Промена пореске обавезе по налазу канцеларијске контроле
Члан 122.
Ако се у поступку канцеларијске контроле утврди постојање
неправилности у погледу података од значаја за утврђивање висине пореске
обавезе, порески инспектор је дужан да сачини записник о контроли.
Порески обвезник има право да у року од пет дана од дана пријема
записника о канцеларијској контроли поднесе примедбе на тај записник.
Порески инспектор је дужан да примедбе из става 2. овог члана
размотри у року од пет дана од дана пријема и сачини допуну записника у
складу са законом.
На основу записника из ст. 1. и 3. овог члана, Пореска управа доноси
решење о утврђивању пореза из члана 54. став 2. тачка 2) подтачка (1) овог
закона, у року од 60 дана од дана достављања записника, односно допунског
записника.
У решењу из става 4. овог члана Пореска управа налаже пореском
обвезнику и да поднесе пореску пријаву у којој отклања утврђене
неправилности ако је пореска пријава основ за евидентирање износа утврђеног
пореза из члана 62. став 2. тачка 1) овог закона.
Ако порески обвезник не поднесе пореску пријаву по налогу из решења
из става 5. овог члана, Пореска управа подноси пореску пријаву уместо
пореског обвезника.
Главa трећa
ТЕРЕНСКА КОНТРОЛА
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Појам теренске контроле
Члан 123.
Теренска контрола представља скуп радњи којима Пореска управа
проверава законитост у раду и правилност испуњавања пореских обавеза од
стране пореских обвезника. Теренску контролу обавља порески инспектор на
основу налога за контролу.
Порески инспектор у току теренске контроле користи и податке
прикупљене на начин из члана 120. став 1. овог закона.
ПОЈАМ ПОРЕСКЕ КОНТРОЛЕ
ЧЛАН 123.
ПОРЕСКА КОНТРОЛА ЈЕ ПОСТУПАК ПРОВЕРЕ И УТВРЂИВАЊА
ЗАКОНИТОСТИ И ПРАВИЛНОСТИ ИСПУЊАВАЊА ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ, КАО
И ПОСТУПАК ПРОВЕРЕ ТАЧНОСТИ, ПОТПУНОСТИ И УСКЛАЂЕНОСТИ СА
ЗАКОНОМ, ОДНОСНО ДРУГИМ ПРОПИСИМА, ПОДАТАКА ИСКАЗАНИХ
У
ПОРЕСКОЈ ПРИЈАВИ, ПОРЕСКОМ БИЛАНСУ, РАЧУНОВОДСТВЕНИМ
ИЗВЕШТАЈИМА И ДРУГИМ ЕВИДЕНЦИЈАМА ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА КОЈИ
ВРШИ ПОРЕСКА УПРАВА, У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ.
АКО СЕ У ПОРЕСКОЈ КОНТРОЛИ УТВРДЕ НЕПРАВИЛНОСТИ ИЛИ
ПРОПУСТИ У ИЗВРШАВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ПОРЕСКОПРАВНОГ ОДНОСА,
ПОРЕСКОМ ОБВЕЗНИКУ СЕ НАЛАЖЕ ДА ИХ ОТКЛОНИ.
ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР ЈЕ СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ ОВЛАШЋЕНО
ДА
ВРШИ ПОРЕСКУ КОНТРОЛУ НА ОСНОВУ НАЛОГА ЗА КОНТРОЛУ,
ОДНОСНО
ПОЗИВА.
Отпочињање теренске ПОРЕСКЕ контроле
Члан 124.
Налог за теренску контролу, ОДНОСНО ПОЗИВ ИЗ ЧЛАНА 123. СТАВ 3.
ОВОГ ЗАКОНА, Пореска управа доставља пореском обвезнику, на начин из
члана 36. овог закона, непосредно пре почетка контроле.
У случају из члана 118. став 3. овог закона, као и контроле мењачког
пословања, контроле приређивања игара на срећу и контроле евидентирања
промета преко фискалних каса, поступак теренске контроле врши се без
достављања налога, за теренску контролу пореском обвезнику.
У СЛУЧАЈУ ИЗ ЧЛАНА 118. СТАВ 3. ОВОГ ЗАКОНА, КОНТРОЛЕ
ПРИРЕЂИВАЊА ИГАРА НА СРЕЋУ И КОНТРОЛЕ ЕВИДЕНТИРАЊА ПРОМЕТА
ПРЕКО ФИСКАЛНИХ КАСА, КОНТРОЛЕ У ВЕЗИ РАДНОГ АНГАЖОВАЊА
ЛИЦА, КОНТРОЛЕ ОТПРЕМАЊА И ДОПРЕМАЊА ПРОИЗВОДА У АКЦИЗНА
СКЛАДИШТА,
ПОСТУПАК ПОРЕСКЕ КОНТРОЛЕ ВРШИ СЕ БЕЗ
ДОСТАВЉАЊА НАЛОГА, ОДНОСНО ПОЗИВА ЗА ПОРЕСКУ КОНТРОЛУ
ПОРЕСКОМ ОБВЕЗНИКУ.
Порески инспектор је дужан да покаже службену легитимацију пореском
обвезнику.
Пореска управа може да одложи почетак спровођења теренске
ПОРЕСКЕ контроле ако порески обвезник поднесе усмени приговор одмах по
пријему налога из става 1. овог члана, наводећи разлоге за одлагање контроле,
с тим што је у року од 24 часа од пријема налога дужан да достави приговор у
писменом облику Пореској управи.
Ако порески инспектор оцени да је усмени приговор изјављен да би се
ометала теренска ПОРЕСКА контрола, отпочеће поступак контроле и навести у
записнику разлоге на основу којих је донео такву одлуку.
По приговору из става 4. овог члана, Пореска управа доноси закључак
против којег није допуштен правни лек.
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Место теренске ПОРЕСКЕ контроле
Члан 125.
Теренска ПОРЕСКА контрола врши се у пословним просторијама
пореског обвезника, У СЛУЖБЕНИМ ПРОСТОРИЈАМА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ или
на другом месту, у зависности од предмета контроле.
Порески обвезник дужан је да, ако се теренска ПОРЕСКА контрола врши
у његовим пословним просторијама, обезбеди одговарајуће место за рад
пореског инспектора.
Ако не постоји одговарајући простор за вршење теренске ПОРЕСКЕ
контроле, уз пристанак пореског обвезника, контрола се може обавити у
његовим стамбеним просторијама, односно на другом месту које одреди
Пореска управа, у складу са ставом 1. овог члана.
Ако се теренска ПОРЕСКА контрола не обавља у пословним
просторијама пореског обвезника, порески инспектор је дужан да прегледа
просторије и о томе сачини белешку, која се уноси у записник из члана 128. овог
закона.
Изузетно од става 1. овог члана, по одобрењу суда порески инспектор
има право да уђе и у стан пореског обвезника, ради вршења контроле.
Пореском обвезнику или његовом пуномоћнику, односно заступнику
мора се пружити могућност да присуствују прегледу земљишта, просторија,
односно стана из става 5. овог члана.
Ако лица из става 6. овог члана не користе могућност да присуствују
прегледу земљишта, просторија, односно стана, а порески инспектор оцени да
се на тај начин онемогућава или одлаже спровођење пореске контроле,
обавиће контролу из става 5. овог члана и без њиховог присуства, уз присуство
два пунолетна сведока.
(8) Чињенице из става 7. овог члана порески инспектор уноси у записник
Време теренске ПОРЕСКЕ контроле
Члан 126.
(1) Теренска ПОРЕСКА контрола обавља се у току радног времена
пореског обвезника, а изузетно и по истеку радног времена, ако то налаже
сврха контроле или ако порески обвезник на то пристане.
(2) Порески инспектор може привремено запечатити пословни или
складишни простор пореског обвезника по истеку радног времена пореског
обвезника.
(3) Мера из става 2. овог члана остаје најдуже до почетка радног
времена пореског обвезника првог наредног радног дана.
(4) О мери из става 2. овог члана доноси се закључак, против којег
правни лек није допуштен.
Обавеза учествовања пореског обвезника у поступку теренске ПОРЕСКЕ
контроле
Члан 127.
Порески обвезник је дужан да учествује у утврђивању чињеничног стања
и даје обавештења и изјаве на захтев пореског инспектора.
Порески обвезник је дужан да пореском инспектору омогући увид у
стање сировина, репродукционог материјала, полупроизвода, готових
производа и робе (у даљем тексту: роба) и опреме, као и да омогући увид у
пословне књиге, евиденције и другу документацију или исправе.
Ако није у могућности да присуствује теренској ПОРЕСКОЈ контроли,
порески обвезник ће одредити лице које, у његово име, извршава обавезе из ст.
1. и 2. овог члана.
Неизвршавање обавеза из ст. 1-3. овог члана пореског обвезника не
одлаже вршење теренске ПОРЕСКЕ контроле.

69
(5) Порески инспектор може захтевати податке, односно увид у
документацију и од запослених код пореског обвезника или других лица.
(6) Порески инспектор захтев из става 5. овог члана саопштава усмено.
(7) Лица из става 5. овог члана дужна су да податке којима располажу,
односно документацију учине доступним пореском инспектору.
Члан 128.
Порески инспектор саставља записник о теренској ПОРЕСКОЈ контроли.
Свака страница записника мора бити означена редним бројем и
потписана.
Записник о теренској контроли доставља пореском обвезнику, у року од
пет дана од дана завршетка контроле.
ЗАПИСНИК О ПОРЕСКОЈ КОНТРОЛИ ДОСТАВЉА СЕ ПОРЕСКОМ
ОБВЕЗНИКУ.
Изузетно од става 3. овог члана, записник о теренској ПОРЕСКОЈ
контроли евидентирања промета преко фискалне касе и других контрола које се
врше у складу са одредбом члана 118. став 3. и члана 124. став 2. овог закона,
доставља се без одлагања по окончању контроле.
На записник о теренској ПОРЕСКОЈ контроли порески обвезник има
право да поднесе примедбе у року од осам дана од дана пријема записника,
осим на донето усмено решење из члана 133. став 2. овог закона.
На записник о теренској ПОРЕСКОЈ контроли из става 4. овог члана
порески обвезник има право да поднесе примедбе у року од два дана од дана
пријема записника.
Ако су примедбе поднете на страном језику у року из ст. 5. и 6. овог
члана, сматраће се да су благовремено поднете ако се у року од наредна два
дана достави превод примедби на српски језик оверен од стране овлашћеног
лица.
Ако су у примедбама изнети нови докази и чињенице, због којих би
требало променити чињенично стање утврђено у записнику или изменити
раније правне оцене, порески инспектор ће о таквим доказима и чињеницама
или о новим правним оценама саставити допунски записник У РОКУ ОД ПЕТ
ДАНА ОД ДАНА ПРИЈЕМА ПРИМЕДАБА ИЗ СТ. 5-7. ОВОГ ЧЛАНА.
На допунски записник из става 8. овог члана не може се изјавити
приговор.
ИЗУЗЕТНО, АКО ЈЕ ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР ПОСЛЕ ДОСТАВЉАЊА
ЗАПИСНИКА, ОДНОСНО ДОПУНСКОГ ЗАПИСНИКА ПОРЕСКОМ ОБВЕЗНИКУ,
ДОШАО ДО НОВИХ САЗНАЊА ИЛИ ЧИЊЕНИЦА КОЈЕ УТИЧУ НА УТВРЂЕНО
ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ, САСТАВЉА ДОДАТАК ЗАПИСНИКА КОЈИ СЕ
ДОСТАВЉА ПОРЕСКОМ ОБВЕЗНИКУ.
НА ДОДАТАК ЗАПИСНИКА ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК ИМА ПРАВО ДА
ПОДНЕСЕ ПРИМЕДБЕ У РОКУ ОД ОСАМ ДАНА ОД ДАНА ПРИЈЕМА ДОДАТКА
ЗАПИСНИКА.
Пореско решење које се доноси у теренској ПОРЕСКОЈ контроли
Члан 129.
Ако се у поступку теренске ПОРЕСКЕ контроле утврди да порески
обвезник није применио, или није правилно применио прописе приликом
утврђивања пореза на основу записника о извршеној теренској контроли,
односно допунског записника, ПОРЕСКОЈ КОНТРОЛИ, ДОПУНСКОГ
ЗАПИСНИКА, ОДНОСНО ДОДАТКА ЗАПИСНИКА О ПОРЕСКОЈ КОНТРОЛИ
доноси се решење из члана 54. став 2. тачка 2) подтачка (1) овог закона.
Пореска управа доноси решење из става 1. овог члана у року од 60 дана
од дана достављања записника, односно допунског записника о теренској
ДОПУНСКОГ ЗАПИСНИКА, ОДНОСНО ДОДАТКА ЗАПИСНИКА О ПОРЕСКОЈ
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контроли. РЕШЕЊЕМ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, НАЛАЖЕ СЕ ПОРЕСКОМ
ОБВЕЗНИКУ ДА У РОКУ ОД 15 ДАНА ОД ДАНА ДОСТАВЉАЊА РЕШЕЊА
ПЛАТИ УТВРЂЕНУ ПОРЕСКУ ОБАВЕЗУ НА ПРОПИСАНЕ УПЛАТНЕ РАЧУНЕ
ЈАВНИХ ПРИХОДА, ОДНОСНО ДА ОТКЛОНИ ДРУГЕ УТВРЂЕНЕ
НЕПРАВИЛНОСТИ.
У решењу из става 1. овог члана Пореска управа налаже пореском
обвезнику и да поднесе пореску пријаву у којој отклања утврђене
неправилности ако је пореска пријава основ за евидентирање износа утврђеног
пореза из члана 62. став 2. тачка 1) овог закона.
Ако порески обвезник не поднесе пореску пријаву по налогу из решења
из става 3. овог члана, Пореска управа подноси пореску пријаву уместо
пореског обвезника.
Члан 129а
Изузетно од члана 118, члана 123. став 2, члана 124. ст. 1, 2, 4. и 6. и
члана 126. овог закона, теренска контрола код лица које обавља
нерегистровану, односно непријављену делатност врши се без плана контроле
и налога за контролу.
ИЗУЗЕТНО ОД ЧЛАНА 118, ЧЛАНА 124. СТ. 1, 2, 4. И 6. И ЧЛАНА 126.
ОВОГ ЗАКОНА, ПОРЕСКА КОНТРОЛА КОД ЛИЦА КОЈЕ ОБАВЉА
НЕРЕГИСТРОВАНУ, ОДНОСНО НЕПРИЈАВЉЕНУ ДЕЛАТНОСТ ВРШИ СЕ БЕЗ
ПЛАНА КОНТРОЛЕ И НАЛОГА ЗА КОНТРОЛУ, ОДНОСНО ПОЗИВА.
Ако се у поступку теренске ПОРЕСКЕ контроле утврди да лице обавља
нерегистровану, односно непријављену делатност, пореска обавеза том лицу
утврђује се решењем, применом методе процене пореске основице
парификацијом.
Пореска обавеза по основу прихода остварених обављањем делатности
из става 2. овог члана утврђује се применом пореске стопе по којој се утврђује и
плаћа порез на доходак грађана на друге приходе, без признавања нормираних
трошкова.
Решење о утврђивању пореза из става 2. овог члана доставља се лицу
које обавља нерегистровану, односно непријављену делатност, са налогом да у
року од 15 дана од дана достављања решења плати утврђену пореску обавезу
на прописане уплатне рачуне јавних прихода, а у додатном року од 30 дана, код
надлежних органа изврши регистрацију, односно пријаву те делатности и
отклони друге утврђене повреде закона.
Члан 129б
Ако се у поступку теренске ПОРЕСКЕ контроле утврди да лице, које је
обављајући нерегистровану, односно непријављену делатност, стављало робу
у промет, порески инспектор може решењем привремено одузети РЕШЕЊЕМ
ОДУЗИМА робу коју је затекао у контроли, СА КОЈОМ СЕ ПОСТУПА НА НАЧИН
УРЕЂЕН ЧЛАНОМ 134. ОВОГ ЗАКОНА.
Порески инспектор може решењем привремено одузети опрему којом
обвезник обавља нерегистровану, односно непријављену делатност, а коју
затекне у поступку контроле.
Привремено одузета опрема из става 2. овог члана може се оставити на
чување лицу од кога је привремено одузета до истека рока из члана 129а став
4. овог закона, уколико се процени да би трошкови одузимања и чувања били
несразмерно велики у односу на пореску обавезу.
Члан 129в
Ако лице које обавља нерегистровану, односно непријављену делатност,
у року прописаном чланом 129а став 4. овог закона, изврши регистрацију,
односно пријаву делатности, плати утврђену пореску обавезу и отклони друге
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утврђене неправилности, одузета роба му се враћа, осим робе подложне
кварењу и робе чије чување изискује велике трошкове - са којом се поступа на
начин из члана 104. став 4. овог закона ОПРЕМА МУ СЕ ВРАЋА.
Ако лице које обавља нерегистровану, односно непријављену делатност,
не поступи по налозима из решења Пореске управе из члана 129а став 2. овог
закона, са одузетом робом ОПРЕМОМ се поступа на начин уређен чланом 134.
овог закона.
АКО СЕ ЛИЦУ, КОМЕ ЈЕ У ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ РЕШЕЊЕМ
УТВРЂЕНА НЕПРАВИЛНОСТ ИЗ ЧЛАНА 129А ОВОГ ЗАКОНА И КОЈИ ЈЕ У
РОКУ ПОСТУПИО ПО НАЛОГУ ИЗ ТОГ РЕШЕЊА, У ПОСТУПКУ НАКНАДНЕ
ПОРЕСКЕ КОНТРОЛЕ УТВРДИ ДА ОБАВЉА НЕРЕГИСТРОВАНУ, ОДНОСНО
НЕПРИЈАВЉЕНУ ДЕЛАТНОСТ, КАО И ДА СТАВЉА РОБУ У ПРОМЕТ,
ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР РЕШЕЊЕМ ТРАЈНО ОДУЗИМА РОБУ И ОПРЕМУ
КОЈУ ЈЕ ЗАТЕКАО У ПОСТУПКУ ПОРЕСКЕ КОНТРОЛЕ.
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
Пореска управа издаје и одузима овлашћења за обављање мењачких
послова и издаје цертификате за обављање мењачких послова (о чему води
одговарајући регистар), сходном применом прописа којим се уређује девизно
пословање.
Контрола мењачког и девизног пословања
Члан 129д
Пореска управа врши контролу мењачког пословања код:
1) банака;
2) резидената привредних субјеката који мењачке послове обављају на
основу посебног закона којим се уређује њихова делатност;
3) резидената - правних лица и предузетника који имају овлашћење за
обављање мењачких послова издато од стране Пореске управе (у даљем
тексту: овлашћени мењач).
Пореска управа врши контролу девизног пословања код пореских
обвезника - резидената и нерезидента, у складу са овим законом.
Контрола из ст. 1. и 2. овог члана је поступак провере и утврђивања
законитости и правилности обављања мењачких и девизних послова сходно
прописима којима се уређује девизно пословање.
У поступку контроле мењачког и девизног пословања Пореска управа
обавља:
1) канцеларијску контролу;
2) теренску контролу.
На поступак контроле мењачког и девизног пословања, мере које се
предузимају у току и после обављене контроле, као и на поступак по правним
лековима, сходно се примењују одредбе овог закона које се односе на пореску
контролу.
Канцеларијска и теренска контрола мењачког пословања
Члан 129ђ
Канцеларијска контрола мењачког пословања обухвата контролу
прописане документације, као и контролу података који се у складу са
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прописима достављају Народној банци Србије или банци, односно Пореској
управи.
Канцеларијска контрола мењачког пословања врши се и ради провере
испуњености услова за обављање мењачких послова, као и у поступку
одузимања овлашћења за обављање мењачких послова.
Лице код којег се врши контрола учествује у поступку канцеларијске
контроле, у смислу члана 121. овог закона, осим када се поступак одузимања
овлашћења покреће на његов захтев.
У току теренске контроле мењачког пословања порески инспектор може,
уз потврду, привремено одузети ефективни страни новац, чекове, динаре,
предмете, исправе и документацију, ако постоје основи сумње да су
употребљени или били намењени или настали извршењем кривичног дела или
прекршаја.
Ефективни страни новац и чекове из става 4. овог члана порески
инспектор дужан је да депонује на наменски рачун Пореске управе који се води
код Народне банке Србије или у депо код Народне банке Србије, а динаре из
става 4. овог члана на наменски рачун Пореске управе који се води код
министарства надлежног за послове финансија, у року од два радна дана од
дана њиховог одузимања.
Решење о мерама
Члан 129е
Када порески инспектор у вршењу теренске контроле мењачких послова
утврди незаконитост, односно неправилност која се може отклонити, Пореска
управа доноси решење којим налаже банци, резиденту привредном субјекту
који мењачке послове обавља на основу посебног закона којим се уређује
његова делатност, односно овлашћеном мењачу да отклони утврђену
незаконитост, односно неправилност и одређује му рок за наложено поступање.
Против решења из става 1. овог члана може се поднети жалба у року од
15 дана од дана пријема решења.
Жалба из става 2. овог члана не одлаже извршење решења из става 1.
овог члана.
Члан 129ж
Банка, резидент привредни субјект који мењачке послове обавља на
основу посебног закона којим се уређује његова делатност, односно овлашћени
мењач, дужан је да о извршењу налога из решења из члана 129е овог закона
писмено обавести Пореску управу и то најкасније првог наредног радног дана
од дана истека рока одређеног за отклањање утврђене незаконитости, односно
неправилности из тог решења.
Пореска управа проверава извршење налога из решења из става 1. овог
члана и, ако провером утврди да су извршени сви налози, доноси закључак о
обустави налога из решења.
Када Пореска управа утврди да овлашћени мењач није извршио налоге
из решења из члана 129е овог закона, доноси решење о одузимању овлашћења
за обављање мењачких послова за контролисано мењачко место.
Када Пореска управа утврди да банка није извршила налоге из решења
из члана 129е овог закона, о томе обавештава Народну банку Србије која
предузима одговарајуће мере из своје надлежности.
Мере које се предузимају у случају онемогућавања теренске контроле
Члан 129з
Ако овлашћени мењач онемогући вршење теренске контроле мењачких
послова, Пореска управа доноси решење о привременој забрани обављања

73
мењачких послова на контролисаном мењачком месту у периоду до 30 радних
дана.
На решење Пореске управе из става 1. овог члана може се поднети
жалба у року од 15 дана од дана пријема решења.
Жалба из става 2. овог члана не одлаже извршење решења из става 1.
овог члана.
Под онемогућавањем вршења теренске контроле мењачких послова, у
смислу става 1. овог члана, подразумева се да банка, резидент привредни
субјект који мењачке послове обавља на основу посебног закона којим се
уређује његова делатност, односно овлашћени мењач онемогући пореском
инспектору увид у пословне књиге и другу документацију или онемогући
преглед предмета, просторија или других објеката, односно не дозволи
привремено одузимање ефективног страног новца, чекова и готовине у
динарима.
Овлашћени мењач дужан је да одмах, а најкасније првог наредног
радног дана од дана пријема решења из става 1. овог члана, исто истакне на
видно место на том мењачком месту, сав ефективни страни новац који се
налази на том мењачком месту прода банци, односно банкама са којима има
закључен уговор, а динаре добијене продајом ефективног страног новца и
готовину у динарима уплати на свој текући рачун.
Доказе о извршењу радњи из става 5. овог члана овлашћени мењач
дужан је да достави Пореској управи у писаној форми одмах, а најкасније првог
наредног радног дана од дана извршења обавеза из става 5. овог члана.
Ако банка онемогући пореском инспектору да врши теренску контролу
мењачких послова, у смислу става 4. овог члана, Пореска управа о томе
обавештава Народну банку Србије која предузима мере из своје надлежности.
Ако банка, резидент привредни субјект који мењачке послове обавља на
основу посебног закона којим се уређује његова делатност, односно овлашћени
мењач онемогући вршење теренске контроле мењачких послова, Пореска
управа подноси и кривичну пријаву за кривично дело онемогућавање вршења
контроле, у складу са Кривичним закоником.
Члан 129и
Ако овлашћени мењач не достави доказе да је поступио у складу са
обавезама из члана 129з овог закона или ако порески инспектор то утврди у
поступку теренске или канцеларијске контроле мењачких послова, Пореска
управа доноси решење којим овлашћеном мењачу налаже да отклони
неправилност, односно незаконитост из члана 129з став 5. овог закона одмах, а
најкасније првог наредног радног дана од дана пријема решења.
Овлашћени мењач дужан је да о извршењу налога из решења из става 1.
овог члана писмено обавести Пореску управу, најкасније првог наредног радног
дана од дана истека рока одређеног за отклањање утврђене незаконитости,
односно неправилности из тог решења.
Пореска управа проверава извршење налога из решења из става 1. овог
члана и ако провером утврди да нису извршени сви налози из тог решења,
доноси решење о одузимању овлашћења за обављање мењачких послова за
контролисано мењачко место.
Решењем Пореске управе о одузимању овлашћења из става 3. овог
члана, налаже се овлашћеном мењачу да одмах, а најкасније првог наредног
радног дана од дана пријема решења, сав ефективни страни новац који се
налази на том мењачком месту прода банци, односно банкама са којима има
закључен уговор, а динаре добијене продајом ефективног страног новца и
готовину у динарима уплати на свој текући рачун.
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Доказе о извршењу радњи из става 4. овог члана овлашћени мењач
дужан је да достави Пореској управи у писаној форми одмах, а најкасније првог
наредног радног дана од дана извршења обавеза из става 4. овог члана.
Члан 129ј
Решење о одузимању овлашћења за обављање мењачких послова
Пореска управа доставља банци, односно банкама са којима овлашћени мењач
има закључен уговор, у року до три радна дана од дана доношења решења.
Обавезе овлашћеног мењача у случајевима одузимања овлашћења
Члан 129к
Када Пореска управа донесе решење о одузимању овлашћења за
обављање мењачких послова овлашћеном мењачу који има више мењачких
места, за једно или више мењачких места, овлашћени мењач дужан је да
одмах, а најкасније првог наредног радног дана од дана пријема решења, сав
ефективни страни новац и сву готовину у динарима са тог мењачког места
пренесе на мењачко место које наставља са радом.
Када Пореска управа донесе решење о одузимању овлашћења за
обављање мењачких послова овлашћеном мењачу који има једно мењачко
место - за то мењачко место, односно овлашћеном мењачу који има више
мењачких места - за сва мењачка
места, овлашћени мењач дужан је да одмах, а најкасније првог наредног радног
дана од дана пријема решења, сав ефективни страни новац са тих мењачких
места прода банци, односно банкама са којима има закључен уговор, а динаре
добијене продајом ефективног страног новца и сву готовину у динарима уплати
на свој текући рачун.
Овлашћени мењач дужан је да Пореској управи, у писаној форми,
достави доказе да је извршио обавезе из овог члана одмах, а најкасније првог
наредног радног дана од дана извршења обавеза из ст. 1. и 2. овог члана.
Поступак одузимања овлашћења за обављање мењачких послова на захтев
овлашћеног мењача
Члан 129л
Пореска управа доноси решење о одузимању овлашћења за обављање
мењачких послова када овлашћени мењач поднесе захтев за престанак
обављања мењачких послова на једном или више мењачких места и достави
доказе да је поступио у складу са прописима који регулишу мењачко
пословање.
Решење о одузимању овлашћења за обављање мењачких послова из
става 1. овог члана правно лице или предузетник прилаже надлежном органу за
привредне регистре уз регистрациону пријаву за брисање из регистра
привредних субјеката.
Решење Пореске управе из става 1. овог члана је коначно и против њега
се може покренути управни спор.
Овлашћење за обављање мењачких послова престаје да производи
правно дејство даном којим овлашћени мењач престаје са радом у складу са
прописима који уређују привредна друштва и поступак регистрације.
Глава трећа Б
ОВЛАШЋЕЊА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ У ОБЛАСТИ ИГАРА НА СРЕЋУ
Појам канцеларијске ПОРЕСКЕ контроле послова у области игара на срећу
Члан 129н
Канцеларијска ПОРЕСКА контрола представља радње којима Пореска
управа проверава потпуност и усклађеност са законом података које јој
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доставља приређивач игара на срећу, упоређивањем са подацима из
службених евиденција које води, односно којима располаже Пореска управа.
Канцеларијску
ПОРЕСКУ контролу
врши порески инспектор, у
просторијама Пореске управе.
Послови који се обављају у канцеларијској ПОРЕСКОЈ контроли послова
у области игара на срећу
Члан 129њ
У поступку канцеларијске ПОРЕСКЕ контроле проверава се и обрађује
математичка тачност, формална исправност и потпуност дневних, месечних и
годишњих извештаја о промету, које приређивач доставља у писаној или
електронској форми, као и других извештаја које приређивач, у складу са
законом, доставља Пореској управи.
Ако се у поступку обраде дневних, месечних и годишњих извештаја о
промету утврди да постоји математичка грешка, Пореска управа ће донети
решење којим се приређивачу налаже да грешку отклони.
Ако се у поступку обраде дневних, месечних, годишњих и других
извештаја о промету утврди да су формално неисправни, погрешно попуњени
или непотпуни, порески инспектор ће донети закључак којим ће наложити
приређивачу да, у року од три дана, отклони грешке, односно допуни извештај.
Ако приређивач не поступи по закључку из става 3. овог члана, сматраће
се да извештаји нису поднети Пореској управи.
Учешће приређивача у поступку канцеларијске ПОРЕСКЕ контроле послова
у области игара на срећу
Члан 129о
Приређивач је дужан да, на позив Пореске управе, непосредно или преко
пуномоћника, учествује у поступку канцеларијске ПОРЕСКЕ контроле и да
пружи тражена објашњења и документацију у року који одреди Пореска управа.
Члан 129п
Порески инспектор је дужан да сачини записник о утврђеном
чињеничном стању у поступку канцеларијске ПОРЕСКЕ контроле.
Приређивач има право да, у року од три дана од дана достављања
записника о канцеларијској ПОРЕСКОЈ контроли, поднесе примедбе на тај
записник.
Порески инспектор је дужан да примедбе из става 2. овог члана
размотри у року од три дана од дана достављања и сачини допуну записника.
Ако се у поступку канцеларијске ПОРЕСКЕ контроле утврде
неправилности у погледу података од значаја за утврђивање висине накнаде,
Пореска управа доноси решење о отклањању неправилности.
Надлежност Пореске управе у вршењу надзора теренском ПОРЕСКОМ
контролом
Члан 129р
Пореска управа врши теренску ПОРЕСКУ контролу над приређивањем
игара на срећу у складу са овим законом, која представља поступак провере и
утврђивања законитости и правилности приређивања игара на срећу сходно
прописима којима се уређује приређивање игара на срећу.
На поступак теренске ПОРЕСКЕ контроле приређивања игара на срећу,
мере које се предузимају у току и после обављене контроле, као и на поступак
по правним лековима, сходно се примењују одредбе овог закона које се односе
на пореску контролу.
У поступку теренске ПОРЕСКЕ контроле, порески инспектор има
овлашћење да присуствује отварању, обрачунавању и затварању столова и
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аутомата за игре на срећу, као и дневном обрачуну благајне, у играчницама, у
просторијама са аутоматима, односно уплатно-исплатним местима.
Ако у вршењу послова теренске ПОРЕСКЕ контроле порески инспектор
утврди да се приређивање игара на срећу врши без одобрења Пореске управе
или другог органа надлежног за издавање тог одобрења, односно супротно
одредбама закона који регулише област игара на срећу, без одлагања ће
донети решење о привременом затварању објекта, односно просторија у којима
се врши приређивање игара и привременом одузимању опреме и предмета који
су употребљени или су могли бити употребљени за приређивање игара на
срећу, независно од тога да ли је донето решење из члана 129а ст. 2. и 4. овог
закона.
Порески инспектор је дужан да, ако утврди да чињенице и околности
указују на постојање основа сумње да је извршено пореско кривично дело од
стране лица од кога је привремено одузета опрема и предмети, одмах након
доношења решења из става 4. овог члана, поступи на начин из члана 136. овог
закона.
Након окончања кривичног поступка Пореска управа одлучиће решењем
о привремено одузетој опреми и предметима.
Ако се у поступку теренске ПОРЕСКЕ контроле приређивача игара на
срећу утврди држање и коришћење непријављених аутомата, столова, уплатноисплатних места који служе за приређивање посебних игара на срећу клађења
или опреме која служи за приређивање игара на срећу преко средстава
електронске комуникације, порески инспектор ће предузети мере из ст. 4-6. овог
члана.
Решење из ст. 4. и 6. овог члана је коначно.
Трошкове извршења решења из ст. 4. и 6. овог члана у целости сноси
порески обвезник.
Члан 131.
У току пореске контроле порески инспектор може пореском обвезнику
изрећи забрану вршења делатности у трајању до 60 дана ако утврди да се:
У ТОКУ ПОРЕСКЕ КОНТРОЛЕ ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР ИЗРИЧЕ
ПОРЕСКОМ ОБВЕЗНИКУ ЗАБРАНУ ВРШЕЊА ДЕЛАТНОСТИ У ТРАЈАЊУ ДО
ГОДИНУ ДАНА АКО УТВРДИ ДА СЕ:
1) делатност обавља тако да робу и услуге не прати веродостојна
документација од значаја за утврђивање пореза (отпремница, фактура, изјава
купца и др.);
2) избегава утврђивање и плаћање пореза тако што се не уплаћује
дневни пазар, у складу са прописима;
3) избегава утврђивање и плаћање пореза радним ангажовањем лица
која немају закључен уговор о раду или други акт о радном ангажовању донет у
складу са прописима о радним односима, као и ако та лица нису, у складу са
прописима, пријављена надлежној организацији обавезног социјалног
осигурања;
4) промет од продаје роба или пружања услуга не региструје преко
фискалне касе или на други прописани начин;
5) приређују игре без претходно прибављеног мишљења министарства
надлежног за послове финансија, а у складу са прописима који уређују област
игара на срећу.
ЗАБРАНА ВРШЕЊА ДЕЛАТНОСТИ ПОРЕСКОМ ОБВЕЗНИКУ КОМЕ СУ
У ТОКУ ПОРЕСКЕ КОНТРОЛЕ УТВРЂЕНЕ НЕПРАВИЛНОСТИ ИЗ СТАВА 1.
ОВОГ ЧЛАНА, ИЗРИЧЕ СЕ:
1) У ТРАЈАЊУ ДО 15 ДАНА УКОЛИКО СЕ У ПОСТУПКУ КОНТРОЛЕ
КОД ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА УТВРДИ НЕПРАВИЛНОСТ ПРВИ ПУТ;
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2) У ТРАЈАЊУ ДО 90 ДАНА УКОЛИКО СЕ У ПОСТУПКУ КОНТРОЛЕ
КОД ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА УТВРДИ НЕПРАВИЛНОСТ ДРУГИ ПУТ;
3) У ТРАЈАЊУ ДО ЈЕДНЕ ГОДИНЕ УКОЛИКО СЕ У ПОСТУПКУ
КОНТРОЛЕ КОД ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА УТВРДИ ОВА НЕПРАВИЛНОСТ
ТРЕЋИ ПУТ.
ЗАБРАНА ВРШЕЊА ДЕЛАТНОСТИ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, ИЗРИЧЕ
СЕ ЗА НЕПРАВИЛНОСТИ УТВРЂЕНЕ У ПЕРИОДУ ОД 24 МЕСЕЦА ОД ПРВЕ
УТВРЂЕНЕ НЕПРАВИЛНОСТИ У ПОСТУПКУ ПОРЕСКЕ КОНТРОЛЕ.
Забрана вршења делатности пореском обвезнику изриче се за пословне
просторије пореског обвезника у којима су у току пореске контроле утврђене
неправилности из става 1. тач. 1) - 4) овог члана.
Ако порески обвезник врши продају акцизних производа који нису
обележени на прописани начин, може му се изрећи ИЗРИЧЕ МУ СЕ заштитна
мера - забране обављања делатности за правно лице, односно предузетника у
трајању од три месеца до једне године.
Члан 132.
Ако се у поступку пореске контроле констатује повреда прописа, односно
неправилност у њиховој примени, на основу записника, односно допунског
записника, КАО И ДОДАТКА ЗАПИСНИКА из члана 128. овог закона, Пореска
управа доноси решење из члана 129. овог закона.
Решењем из става 1. овог члана налаже се пореском обвезнику да у року
одређеном
решењем отклони утврђене повреде
закона, односно
неправилности у примени прописа.
Ако порески обвезник не поступи по решењу из става 1. овог члана у
остављеном року, Пореска управа предузима мере:
1) забране располагања средствима на рачуну, осим у сврху измирења
обавеза по основу пореза;
2) привремене забране обављања делатности;
3) привремене забране обављања појединих послова;
4) брисана ("Сл. гласник РС", бр. 70/03)
5) привремене забране отуђења ствари у случају основане сумње да ће
порески обвезник осујетити, односно онемогућити измиривање пореске
обавезе.
Мере из става 3. овог члана може наложити и порески инспектор у
случају из члана 130. став 1. овог закона, у току пореске контроле.
Дејство мера из става 3. овог члана траје док порески обвезник не
отклони утврђене повреде закона, односно неправилности у примени прописа.
Члан 136.
Ако порески инспектор у поступку пореске контроле утврди ДОЂЕ ДО
САЗНАЊА да чињенице и околности указују на постојање основа сумње да је
извршено пореско кривично дело, дужан је да о томе састави извештај и да га,
заједно са прибављеним доказима, одмах достави надлежном руководиоцу
Пореске управе.
У СЛУЧАЈУ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, ПОРЕСКА УПРАВА НЕ
ПОДНОСИ ЗАХТЕВ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА, НИТИ
ИЗДАЈЕ ПРЕКРШАЈНИ НАЛОГ, ОСИМ У СЛУЧАЈУ ПРОПИСАНОМ У ЧЛАНУ
137. СТАВ 3. ОВОГ ЗАКОНА.
Надлежни руководилац Пореске управе из става 1. овог члана дужан је
да у року од 24 сата од пријема извештаја из става 1. овог члана тај извештај са
доказима проследи руководиоцу Пореске полиције.
Ако порески инспектор у поступку пореске контроле утврди да чињенице
и околности указују на постојање основа сумње да је извршено кривично дело
из других области, или прекршај за који Пореска управа није надлежна, Пореска
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управа подноси кривичну, односно прекршајну пријаву надлежном државном
органу.
Члан 137.
На основу прикупљених обавештења У СКЛАДУ СА ОВЛАШЋЕЊИМА
ИЗ ЧЛАНА 135. СТ.3. И 4. ОВОГ ЗАКОНА, УКЉУЧУЈУЋИ И ЧИЊЕНИЦЕ И
ДОКАЗЕ ИЗ ИЗВЕШТАЈА ПОРЕСКОГ ИНСПЕКТОРА ИЗ ЧЛАНА 136. СТАВ 1.
ОВОГ ЗАКОНА, Пореска полиција саставља кривичну пријаву, у којој наводи
доказе за које је сазнала приликом прикупљања обавештења и подноси је
јавном тужиоцу.
АКО ЈЕ ПОРЕСКА ПОЛИЦИЈА САСТАВИЛА И ПОДНЕЛА КРИВИЧНУ
ПРИЈАВУ НА ОСНОВУ ИЗВЕШТАЈА ПОРЕСКОГ ИНСПЕКТОРА ИЗ ЧЛАНА 136.
СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА, ИНСПЕКТОР ПОРЕСКЕ ПОЛИЦИЈЕ ПИСМЕНО
ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ИЗ ЧЛАНА 136. СТАВ 1.
ОВОГ ЗАКОНА.
АКО ПОРЕСКА ПОЛИЦИЈА НА ОСНОВУ ИЗВЕШТАЈА ПОРЕСКОГ
ИНСПЕКТОРА ИЗ ЧЛАНА 136. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА, УТВРДИ ДА
ЧИЊЕНИЦЕ И ОКОЛНОСТИ КОЈЕ ЈЕ ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР НАВЕО У
ИЗВЕШТАЈУ НЕ УКАЗУЈУ НА ПОСТОЈАЊЕ ОСНОВА СУМЊЕ ДА ЈЕ
ИЗВРШЕНО ПОРЕСКО КРИВИЧНО ДЕЛО, ТЕ ДА НЕМА УСЛОВА ЗА
ПОДНОШЕЊЕ КРИВИЧНЕ ПРИЈАВЕ, ИНСПЕКТОР ПОРЕСКЕ ПОЛИЦИЈЕ О
ТОМЕ ОБАВЕШТАВА НАДЛЕЖНОГ РУКОВОДИОЦА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ РАДИ
ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА ИЗ
ЧЛАНА 165. СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА.
Уз кривичну пријаву из става 1. овог члана достављају се и
документација, прибављени извештаји, изјаве и други материјали који су
релевантни за успешно вођење поступка.
Ако Пореска полиција, после подношења кривичне пријаве, сазна за
нове чињенице, доказе или трагове кривичног дела, дужна је да прикупи
потребна обавештења и извештај о томе, као допуну кривичне пријаве, достави
јавном тужиоцу.
Пореска полиција дужна је да у кривичном поступку сарађује са судом и
тужилаштвом.
Члан 159.
Јединица локалне самоуправе дужна је да у року од пет дана по истеку
календарског месеца 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 утврђивање пореза на имовину, као и
податке о наплати тог пореза, а по захтеву Пореске управе и податке о
утврђивању и наплати осталих изворних прихода јединице локалне
самоуправе.
Начин и поступак достављања података из става 1. овог члана ближе
уређује министар, на предлог директора Пореске управе.
ЧЛАН 159.
ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ВОДИ ПОДАТКЕ КОЈИ СУ ОД
ЗНАЧАЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ И ДРУГИХ ИЗВОРНИХ
ЈАВНИХ ПРИХОДА ИЗ ЧЛАНА 2А ОВОГ ЗАКОНА, КАО И ПОДАТКЕ О
НАПЛАТИ ТИХ ИЗВОРНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА У ЈЕДИНСТВЕНОМ ПОРЕСКОМ
ИНФОРМАЦИОНОМ СИСТЕМУ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ (У
ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ЈЕДИНСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЛОКАЛНИХ
ПОРЕСКИХ АДМИНИСТРАЦИЈА).
СЛУЖБА ВЛАДЕ НАДЛЕЖНА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, УСКЛАЂИВАЊЕ,
РАЗВОЈ И ФУНКЦИОНИСАЊЕ СИСТЕМА ЕЛЕКТРОНСКЕ УПРАВЕ
УСПОСТАВЉА И ВОДИ ЈЕДИНСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ
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ЛОКАЛНИХ ПОРЕСКИХ АДМИНИСТРАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂУЈЕ ТЕХНИЧКЕ
УСЛОВЕ ЗА ЊЕГОВУ ПРИМЕНУ.
У ЈЕДИНСТВЕНОМ ИНФОРМАЦИОНОМ СИСТЕМУ ЛОКАЛНИХ
ПОРЕСКИХ АДМИНИСТРАЦИЈА ВОДЕ СЕ ПОДАЦИ О ПОРЕСКОМ
ОБВЕЗНИКУ, И ТО: НАЗИВ, ОДНОСНО ЛИЧНО ИМЕ, ПИБ, КАО И ПОДАЦИ ИЗ
ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА И ДРУГИХ АКАТА И РЕГИСТАРА, КОЈИ СУ ОД ЗНАЧАЈА
ЗА УТВРЂИВАЊЕ ИЗВОРНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА JEДИНИЦА ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ, ПОДАЦИ О УТВРЂЕНИМ ИЗВОРНИМ ЈАВНИМ ПРИХОДИМА
ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, КАО И ПОДАЦИ О НАПЛАТИ ТИХ
ЈАВНИХ ПРИХОДА.
ЈЕДИНСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЛОКАЛНИХ ПОРЕСКИХ
АДМИНИСТРАЦИЈА ПРЕУЗИМА ПОДАТКЕ ИЗ ИЗВОРНИХ РЕГИСТАРА И ТО
ИЗ: РЕГИСТРА МАТИЧНИХ КЊИГА, РЕГИСТРА ПРЕБИВАЛИШТА, РЕГИСТРА
ПРИВРЕДНИХ
ДРУШТАВА
ОДНОСНО
ПРЕДУЗЕТНИКА,
КАТАСТРА
НЕПОКРЕТНОСТИ И ДРУГИХ РЕГИСТАРА НЕОПХОДНИХ ЗА ЊЕГОВО
ВОЂЕЊЕ, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ЕЛЕКТРОНСКА
УПРАВА.
ПРАВО
ПРИСТУПА
ПОДАЦИМА
У
ЈЕДИНСТВЕНОМ
ИНФОРМАЦИОНОМ СИСТЕМУ ЛОКАЛНИХ ПОРЕСКИХ АДМИНИСТРАЦИЈА
СЛУЖБА ВЛАДЕ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА ОДОБРАВА ОРГАНИМА И
ОРГАНИЗАЦИЈАМА КОЈИМА СУ ТИ ПОДАЦИ НЕОПХОДНИ У ВРШЕЊУ
УПРАВНИХ ИЛИ ДРУГИХ ПОСТУПАКА УТВРЂЕНИХ ЗАКОНОМ.
ЈЕДИНСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЛОКАЛНИХ ПОРЕСКИХ
АДМИНИСТРАЦИЈА ОБЕЗБЕЂУЈЕ И ВРШЕЊЕ ДРУГИХ ПОСТУПАКА У ВЕЗИ
СА УТВРЂИВАЊЕМ И НАПЛАТОМ ИЗВОРНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА ЈЕДИНИЦА
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, КАО И ПОДНОШЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ ПОРЕСКИХ
ПРИЈАВА.
Члан 160.
Пореска управа:
1) врши регистрацију пореских обвезника додељивањем ПИБ и води
јединствен регистар пореских обвезника;
1а) води регистре у области мењачког пословања у складу са прописима
којима се уређује девизно пословање, као и у области игара на срећу у складу
са прописима којима се уређују игре на срећу;
2) врши утврђивање пореза у складу са законом;
3) врши пореску контролу у складу са законом;
4) врши редовну и принудну наплату пореза и споредних пореских
давања;
5) открива пореска кривична дела и њихове извршиоце и у вези са тим
предузима законом прописане мере;
5а) брисана ("Службени гласник РС", број 68/14)
6) издаје прекршајне налоге, односно надлежном прекршајном суду
подноси захтеве за покретање прекршајног поступка за пореске прекршаје,
прекршаје прописане законом који уређује фискалне касе, прекршаје из области
мењачког пословања и других послова сходно закону којим је уређено девизно
пословање, као и прекршаје из области игара на срећу;
6а) брисана ("Службени гласник РС", број 53/10)
7) брисана („Службени гласник РС“, број 108/16)
7а) брисана ("Службени гласник РС", број 101/11)
7б) брисана („Службени гласник РС“, број 108/16)
8) стара се о примени међународних уговора о избегавању двоструког
опорезивања;
9) развија и одржава јединствени порески информациони систем;
10) води пореско рачуноводство;
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11) планира и спроводи обуку запослених;
11а) врши надзор над применом закона и других прописа од стране
њених организационих јединица и по извршеном надзору предузима мере у
складу са законом којим је уређен општи управни поступак;
11А) ВРШИ УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ НАД ПРИМЕНОМ ЗАКОНА И
ДРУГИХ ПРОПИСА ОД СТРАНЕ ЊЕНИХ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА, КАО
И УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ РАДА И ПОНАШАЊА ПОРЕСКИХ СЛУЖБЕНИКА И
НАМЕШТЕНИКА У ВЕЗИ СА РАДОМ И У СЛУЧАЈЕВИМА КАДА СЕ УТВРДИ
ПРОТИВПРАВНО ПОСТУПАЊЕ ИЛИ ПОНАШАЊЕ ПОКРЕЋЕ И ВОДИ
ОДГОВАРАЈУЋЕ ПОСТУПКЕ РАДИ УТВРЂИВАЊА ОДГОВОРНОСТИ;
11б) врши унутрашњу контролу рада и понашања пореских службеника и
намештеника у вези са радом и у случајевима када се утврди противправно
поступање или понашање покреће и води одговарајуће поступке ради
утврђивања одговорности;
11в) обавља интерну ревизију свих организационих делова Пореске
управе у складу са законом и међународним стандардима интерне ревизије у
јавном сектору;
12) пружа стручну помоћ пореским обвезницима у примени пореских
прописа за порезе које утврђује, контролише и наплаћује, у складу са кодексом
понашања запослених у Пореској управи;
13) обезбеђује јавност у раду;
13а) издаје и одузима овлашћења за обављање мењачких послова;
13б) организује обуку и издаје цертификате за обављање мењачких
послова;
13в) врши контролу мењачког и девизног пословања, у складу са
прописима којим је уређено девизно пословање, као и контролу
спољнотрговинског пословања и спречавања прања новца и финансирања
тероризма, у складу са законом;
13г) брисана ("Службени гласник РС", број 47/13)
13д) обавља послове државне управе у области игара на срећу, у складу
са прописима ЗАКОНОМ;
14) обавља друге послове у складу са законом;
15) обавља и друге послове на основу закључених уговора уз накнаду, у
складу са законом.
Члан 163а
У ванбилансном пореском рачуноводству Пореска управа води
неплаћене пореске обавезе:
1) пореских обвезника који су сагласно другим прописима брисани из
прописаног регистра, осим ако је за испуњење тих обавеза одговорно друго
лице;
2) за које је наступила апсолутна застарелост у складу са овим законом;
3) које су предмет намирења у складу са законом којим се регулише
стечајни поступак путем банкротства, до окончања стечајног поступка;
4) по основу спорних и дубиозних потраживања.
Неплаћене пореске обавезе из става 1. овог члана воде се по пореском
обвезнику и износима дугованог пореза и камате по појединачним уплатним
рачунима јавних прихода.
Пореска управа по службеној дужности неплаћене обавезе из става 1.
овог члана преноси из пореског рачуноводства у ванбилансно пореско
рачуноводство по сазнању о брисању из прописаног регистра, по доношењу
решења о утврђивању спорних и дубиозних потраживања, односно по поднетој
пријави потраживања у стечајном поступку.
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Садржину, поступак и начин вођења ванбилансног пореског
рачуноводства, укључујући и начин вођења спорних и дубиозних потраживања,
ближе уређује министар актом из члана 163. став 2. овог закона.
Члан 165.
По жалбама изјављеним против првостепених решења донетих у
пореском поступку , односно у поступцима из члана 2а став 1. овог закона,
решава другостепени орган - министарство надлежно за послове финансија.
Пореска управа издаје прекршајне налоге И ПОДНОСИ ЗАХТЕВЕ ЗА
ПОКРЕТАЊЕ ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА сходном применом закона којим се
уређују прекршаји.
Члан 169.
На пореске службенике примењују се прописи о државној управи,
прописи о радним односима и платама у државним органима, као и прописи из
области здравственог и пензијско-инвалидског осигурања и образовања, ако
овим законом није друкчије прописано.
Порески службеници дужни су да извршавају налоге министра,
директора, односно непосредног руководиоца издате ради обављања послова
ИЛИ У ВЕЗИ СА РАДОМ, осим оних којима се налаже извршење радњи које
представљају кривично дело.
Порески службеници не могу обављати послове који су неспојиви са
службеном дужношћу, а приликом обављања послова из своје надлежности
дужни су да поштују правила понашања запослених у Пореској управи.
Порески службеници су дужни да се стручно образују, оспособљавају и
усавршавају према програму Пореске управе.
Инспектору Пореске полиције рачуна се увећани стаж осигурања, тако
што се сваких 12 месеци ефективно проведених на раду рачуна НАЈВИШЕ као
16 месеци стажа осигурања.
Инспектору Пореске полиције, пореском инспектору и пореском
извршитељу код кога настану промене у психофизичком или општем
здравственом стању, које га чине неспособним за вршење послова инспектора
Пореске полиције, пореског инспектора и пореског извршитеља, престаје радни
однос, ако не постоји могућност распоређивања на друге послове у Пореској
управи.
Променом психофизичког или општег здравственог стања из става 6.
овог члана сматра се губитак радне способности у смислу прописа о пензијскоинвалидском осигурању, а инспектор Пореске полиције, порески инспектор и
порески извршитељ коме по том основу престане радни однос има право на
инвалидску пензију.
Промене психофизичког или општег здравственог стања из става 6. овог
члана утврђује надлежна комисија организације обавезног социјалног
осигурања, на предлог директора Пореске управе или лица које он овласти.
ПОРЕСКОМ СЛУЖБЕНИКУ ИЗ СТАВА 5. ОВОГ ЧЛАНА МОЖЕ
ПРЕСТАТИ РАДНИ ОДНОС И ПРЕ ИСПУЊЕЊА ОПШТИХ УСЛОВА ЗА
СТИЦАЊЕ СТАРОСНЕ ПЕНЗИЈЕ, А У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА О
ПЕНЗИЈСКОМ И ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ.
Члан 169а
Попуњавање извршилачких радних места на неодређено време (у
даљем тексту: радно место на неодређено време) у Пореској управи врши се на
начин уређен овим законом.
ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ПОРЕСКОЈ
УПРАВИ ВРШИ СЕ У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ РАД
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ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА АКО ОВИМ ЗАКОНОМ НИЈЕ ДРУГАЧИЈЕ
УРЕЂЕНО.
Радно место на неодређено време у Пореској управи попуњава се
трајним премештајем пореског службеника, путем јавног конкурса или,
изузетно, преузимањем државног службеника из другог државног органа.
Одлуку о попуњавању радних места на неодређено време на начин из
става 2. овог члана доноси директор Пореске управе.
Попуњавање радних места на неодређено време путем јавног конкурса
Члан 169б
Јавни конкурс објављује се у "Службеном гласнику Републике Србије" и
у једном од дневних листова који се дистрибуира на целој територији
Републике, а доставља се и организацији надлежној за запошљавање.
ЈАВНИ КОНКУРС СЕ ОБЈАВЉУЈЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИ ПОРЕСКЕ
УПРАВЕ, НА ПОРТАЛУ Е-УПРАВЕ, У ПЕРИОДИЧНОМ ИЗДАЊУ ОГЛАСА
НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИ
СЛУЖБЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА.
Оглас о јавном конкурсу садржи податке о: државном органу, радном
месту, условима за запослење на радном месту, месту рада, стручној
оспособљености, начину спровођења изборног поступка (писмена провера
стручне оспособљености, усмени разговор или други начин), знањима и
вештинама које се оцењују у изборном поступку, ЗНАЊИМА И ВЕШТИНАМА
КОЈЕ СЕ ОЦЕЊУЈУ У ИЗБОРНОМ ПОСТУПКУ, НАЧИНУ ЊИХОВЕ ПРОВЕРЕ
(ПИСМЕНА ПРОВЕРА, УСМЕНИ РАЗГОВОР ИЛИ ДРУГИ НАЧИН), року у коме
се подносе пријаве, личном имену лица задуженог за давање обавештења о
јавном конкурсу, адреси на коју се пријаве подносе и доказима који се прилажу
уз пријаву.
Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор
Пореске управе. Конкурсна комисија има председника и два члана који, по
потреби, могу имати заменике.
Неблаговремене, недопуштене и пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази (непотпуне пријаве), конкурсна комисија одбацује закључком
против кога није допуштена посебна жалба.
Члан 169в
Конкурсна комисија саставља списак кандидата који испуњавају услове
конкурса и међу њима спроводи изборни поступак.
Поступак избора кандидата спроводи се ради оцене стручне
оспособљености, знања и вештина кандидата на основу писменог испита и
разговора због посебних захтева радног места који су наведени у конкурсу.
Ако конкурсна комисија после спроведеног поступка избора, утврди да
ниједан кандидат није испунио услове прописане МЕРИЛА ПРОПИСАНА за
избор, односно да не одговара потребама радног места, саставља записник у
коме констатује да јавни конкурс није успео, о чему се писмено обавештавају
сви кандидати у року од осам дана од дана констатовања да јавни конкурс није
успео РЕШЕЊЕМ ОБАВЕШТАВАЈУ КАНДИДАТИ КОЈИ СУ УЧЕСТВОВАЛИ У
ИЗБОРНОМ ПОСТУПКУ.
Члан 169г
Ако конкурсна комисија после спроведеног поступка избора утврди да
неки од кандидата или сви кандидати испуњавају услове прописане МЕРИЛА
ПРОПИСАНА за избор, сачињава листу за избор кандидата од највише три
кандидата са најбољим резултатом постигнутим у поступку избора (у даљем
тексту: листа за избор кандидата) и исту доставља директору Пореске управе.
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Директор Пореске управе са листе за избор кандидата бира кандидата и
решењем одлучује о његовом пријему у радни однос на неодређено време
УКОЛИКО ЈЕ ИЗАБРАН КАНДИДАТ КОЈИ НИЈЕ ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИК,
ОДНОСНО ДОНОСИ РЕШЕЊЕ О ПРЕМЕШТАЈУ АКО ЈЕ ИЗАБРАН КАНДИДАТ
КОЈИ ЈЕ ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИК.
Решење из става 2. овог члана садржи лично име кандидата, врсту и
степен стручне спреме ОБРАЗОВАЊА и назив унутрашње организационе
јединице Пореске управе у коју се прима и назив радног места на које се
распоређује.
Сви учесници јавног конкурса КАНДИДАТИ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ
КОЈИ СУ УЧЕСТВОВАЛИ У ИЗБОРНОМ ПОСТУПКУ, имају право да изјаве
жалбу у року од осам дана од дана пријема решења из става 2. овог члана И
ЧЛАНА 169В, СТАВ 3. ОВОГ ЗАКОНА. Жалба се подноси Жалбеној комисији
Владе, преко доносиоца првостепеног решења.
Ступање на радно место руководиоца унутрашње јединице, премештај и
упућивање
Члан 169ж
Пореском службенику који ступа на радно место руководиоца унутрашње
јединице одређује се коефицијент утврђен за звање у које је разврстано радно
место руководиоца те унутрашње јединице.
Због потреба службе, порески службеник може бити премештен на друго
радно место, у складу са његовом стручном спремом и радним способностима,
у истој или другој организационој јединици Пореске управе, у истом или другом
месту рада, у истој или другој функцији, у складу са прописима којима се
уређују права и дужности државних службеника и намештеника и општим
прописима о раду.
Приликом премештаја са радног места које је разврстано у одређено
звање у основним функцијама на радно место које је разврстано у одређено
звање у осталим функцијама, под одговарајућим радним местом подразумева
се да радно место разврстано у највише звање у основној функцији одговара
радном месту разврстаном у највише звање у осталим функцијама и обрнуто,
тако да звању главног пореског саветника одговара звање самосталног
пореског саветника; звању самосталног пореског инспектора и вишег пореског
инспектора I одговара звање вишег пореског саветника; звању вишег пореског
инспектора II и пореског инспектора I одговара звање пореског саветника I;
звању пореског инспектора II и пореског инспектора одговара звање пореског
саветника; звању млађег пореског инспектора одговара звање млађег пореског
саветника.
Порески службеник због потреба службе, може бити упућен на радно
место у другој организационој јединици Пореске управе, удаљеној и више од 50
километара од места његовог пребивалишта. Рок упућивања у непрекидном
трајању може да износи до шест месеци.
Звања државних службеника на извршилачким
радним местима у Пореској управи
РАЗВРСТАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА
ПОРЕСКИХ СЛУЖБЕНИКА ПО ЗВАЊИМА
Члан 169ј
Звања пореских службеника на извршилачким радним местима у
Пореској управи уређују се овим законом.
Звања из става 1. овог члана разврставају се у:
1) звања пореских службеника у основним функцијама Пореске управе;
2) звања пореских службеника у осталим функцијама Пореске управе.
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У основне функције Пореске управе, у смислу овог закона, спадају:
пореска контрола, наплата, Пореска полиција, порескоправни послови, као и
послови из члана 160. тач. 11а) и 11б) овог закона.
Разврставање радних места у звања и опис послова радних места
уређују се актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Пореској управи.
Звања пореских службеника у основним функцијама Пореске управе
Члан 169к
Звања пореских службеника у основним функцијама Пореске управе су:
1) са средњом стручном спремом: млађи порески контролор, порески
контролор, виши порески контролор;
2) са вишом стручном спремом: млађи порезник стручни сарадник,
порезник - стручни сарадник и виши порезник - стручни сарадник;
3) са високом стручном спремом: млађи порески инспектор, порески
инспектор, порески инспектор II, порески инспектор I, виши порески инспектор II,
виши порески инспектор I, самостални порески инспектор, главни порески
саветник.
Порески службеници са одговарајућом стручном спремом из става 1.
овог члана стичу почетно звање млађег пореског контролора, млађег порезника
- стручног сарадника и млађег пореског инспектора по завршеном
приправничком стажу и положеном државном стручном испиту.
Пореском службенику који је засновао радни однос на неодређено време
у Пореској управи на основу јавног конкурса, одређује се почетни платни разред
за звање утврђено за радно место на које се распоређује.
Пореском службенику који је засновао радни однос на неодређено време
у Пореској управи по основу преузимања из другог државног органа, одређује
се почетни платни разред за звање утврђено за радно место на које се
распоређује.
Порески службеник који је у току рада стекао вишу или високу стручну
спрему може бити распоређен на радно место за које је утврђено најниже
звање у стеченој стручној спреми.
ОСНОВ И УСЛОВИ ЗА РАЗВРСТАВАЊЕ ЗВАЊА ПОРЕСКИХ СЛУЖБЕНИКА
ЧЛАН 169к
РАДНА МЕСТА ПОРЕСКИХ СЛУЖБЕНИКА РАЗВРСТАВАЈУ СЕ ПО
ЗВАЊИМА, У ЗАВИСНОСТИ ОД СЛОЖЕНОСТИ И ОДГОВОРНОСТИ
ПОСЛОВА, ПОТРЕБНИХ ЗНАЊА И СПОСОБНОСТИ И УСЛОВА ЗА РАД, И ТО
СУ:
1) СА СРЕДЊИМ ОБРАЗОВАЊЕМ: МЛАЂИ ПОРЕСКИ РЕФЕРЕНТ,
ПОРЕСКИ РЕФЕРЕНТ И ВИШИ ПОРЕСКИ РЕФЕРЕНТ;
2) СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ СТЕЧЕНИМ НА ОСНОВНИМ
АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА У ОБИМУ ОД НАЈМАЊЕ 180 ЕСПБ БОДОВА,
ОСНОВИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА, ОДНОСНО НА СТУДИЈАМА У
ТРАЈАЊУ ДО ТРИ ГОДИНЕ: МЛАЂИ ПОРЕСКИ САРАДНИК, ПОРЕСКИ
САРАДНИК И ВИШИ ПОРЕСКИ САРАДНИК;
3) СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ СТЕЧЕНИМ НА ОСНОВНИМ
АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА У ОБИМУ ОД НАЈМАЊЕ 240 ЕСПБ БОДОВА,
МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ АКАДЕМСКИМ
СТУДИЈАМА, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА, ОДНОСНО
НА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА У ТРАЈАЊУ ОД НАЈМАЊЕ ЧЕТИРИ ГОДИНЕ
ИЛИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ СТУДИЈАМА НА ФАКУЛТЕТУ: МЛАЂИ ПОРЕСКИ
САВЕТНИК, ПОРЕСКИ САВЕТНИК, ПОРЕСКИ САВЕТНИК I, ВИШИ ПОРЕСКИ
САВЕТНИК И ГЛАВНИ ПОРЕСКИ САВЕТНИК.
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ЗА РАД НА ИЗВРШИЛАЧКИМ РАДНИМ МЕСТИМА, ИЗ СТАВА 1. ОВОГ
ЧЛАНА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА ПОРЕСКИ СЛУЖБЕНИЦИ, ПОРЕД ОПШТИХ
УСЛОВА УТВРЂЕНИХ ЗАКОНОМ, ИСПУЊАВАЈУ СЛЕДЕЋЕ УСЛОВЕ:
1) ЗА РАД НА ПОСЛОВИМА СА СРЕДЊИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:
(1) МЛАЂИ ПОРЕСКИ РЕФЕРЕНТ – ЗАВРШЕН ПРИПРАВНИЧКИ СТАЖ;
(2) ПОРЕСКИ РЕФЕРЕНТ – НАЈМАЊЕ ДВЕ ГОДИНЕ РАДНОГ
ИСКУСТВА У СТРУЦИ;
(3) ВИШИ ПОРЕСКИ РЕФЕРЕНТ - НАЈМАЊЕ ТРИ ГОДИНЕ РАДНОГ
ИСКУСТВА У СТРУЦИ.
2) ЗА РАД НА ПОСЛОВИМА СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ СТЕЧЕНИМ
НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА У ОБИМУ ОД НАЈМАЊЕ 180
ЕСПБ БОДОВА, ОСНОВНИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА, ОДНОСНО НА
СТУДИЈАМА У ТРАЈАЊУ ДО ТРИ ГОДИНЕ:
(1) МЛАЂИ ПОРЕСКИ САРАДНИК – ЗАВРШЕН ПРИПРАВНИЧКИ СТАЖ
ИЛИ НАЈМАЊЕ ПЕТ ГОДИНА РАДНОГ СТАЖА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА;
(2) ПОРЕСКИ САРАДНИК – НАЈМАЊЕ ДВЕ ГОДИНЕ РАДНОГ
ИСКУСТВА У СТРУЦИ;
(3) ВИШИ ПОРЕСКИ САРАДНИК - НАЈМАЊЕ ТРИ ГОДИНЕ РАДНОГ
ИСКУСТВА У СТРУЦИ.
3) ЗА РАД НА ПОСЛОВИМА СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ СТЕЧЕНИМ
НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА У ОБИМУ ОД НАЈМАЊЕ 240
ЕСПБ БОДОВА, МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ
АКАДЕМСКИМ
СТУДИЈАМА,
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ
СТРУКОВНИМ
СТУДИЈАМА, ОДНОСНО НА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА У ТРАЈАЊУ ОД
НАЈМАЊЕ ЧЕТИРИ ГОДИНЕ ИЛИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ СТУДИЈАМА НА
ФАКУЛТЕТУ:
(1) МЛАЂИ ПОРЕСКИ САВЕТНИК – ЗАВРШЕН ПРИПРАВНИЧКИ СТАЖ
ИЛИ НАЈМАЊЕ ПЕТ ГОДИНА РАДНОГ СТАЖА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА;
(2) ПОРЕСКИ САВЕТНИК – НАЈМАЊЕ ТРИ ГОДИНЕ РАДНОГ
ИСКУСТВА У СТРУЦИ;
(3) ПОРЕСКИ САВЕТНИК I - НАЈМАЊЕ ПЕТ ГОДИНА РАДНОГ
ИСКУСТВА У СТРУЦИ;
(4) ВИШИ ПОРЕСКИ САВЕТНИК - НАЈМАЊЕ СЕДАМ ГОДИНА РАДНОГ
ИСКУСТВА У СТРУЦИ;
(5) ГЛАВНИ ПОРЕСКИ САВЕТНИК - НАЈМАЊЕ ДЕВЕТ ГОДИНА РАДНОГ
ИСКУСТВА У СТРУЦИ.
ПОРЕСКИ СЛУЖБЕНИЦИ СА ОДГОВАРАЈУЋИМ ОБРАЗОВАЊЕМ ИЗ
СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА СТИЧУ ПОЧЕТНО ЗВАЊЕ МЛАЂЕГ ПОРЕСКОГ
РЕФЕРЕНТА, МЛАЂЕГ ПОРЕСКОГ САРАДНИКА И МЛАЂЕГ ПОРЕСКОГ
САВЕТНИКА, ПО ЗАВРШЕНОМ ПРИПРАВНИЧКОМ СТАЖУ И ПОЛОЖЕНОМ
ДРЖАВНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ.
Звања пореских службеника у осталим функцијама пореске управе
Члан 169л
Звања пореских службеника у осталим функцијама Пореске управе су:
1) са средњом стручном спремом: млађи порески референт, порески
референт и виши порески референт;
2) са вишом стручном спремом: млађи порески сарадник, порески
сарадник и виши порески сарадник;
3) са високом стручном спремом: млађи порески саветник, порески
саветник, порески саветник I, виши порески саветник и самостални порески
саветник.
Порески службеници са одговарајућом стручном спремом из става 1.
овог члана стичу почетно звање млађег пореског референта, млађег пореског
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сарадника и млађег пореског саветника, по завршеном приправничком стажу и
положеном државном стручном испиту.
Одредбе члана 169к ст. 3-5. овог закона примењују се и у случају
одређивања звања пореским службеницима из овог члана.
Услови за стицање вишег звања
Члан 169љ
Порески службеник из чл. 169к и 169л овог закона може стећи
непосредно више звање под следећим условима:
1) да постоји упражњено одговарајуће радно место;
2) да има радно искуство потребно за радно место на које се премешта
или распоређује и да је у претходном звању радио одређено време прописано
овим законом;
3) да за последње две године пре стицања звања има позитивне оцене
прописане овим законом;
4) да за последње две године пре стицања звања није кажњен за
кривично дело и да није кажњен дисциплинском мером због повреде радне
дужности;
5) да се против њега не води кривични поступак за кривично дело за које
се гони по службеној дужности нити дисциплински поступак због повреде радне
дужности.
НАПРЕДОВАЊЕ ПОРЕСКИХ СЛУЖБЕНИКА
ЧЛАН 169Љ
ПОРЕСКИ СЛУЖБЕНИК МОЖЕ ДА НАПРЕДУЈЕ ПРЕМЕШТАЈЕМ:
1) НА ИЗВРШИЛАЧКО РАДНО МЕСТО ЧИЈИ СЕ ПОСЛОВИ ОБАВЉАЈУ
У НЕПОСРЕДНО ВИШЕМ ЗВАЊУ;
2) НА РАДНО МЕСТО РУКОВОДИОЦА УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ
ЈЕДИНИЦЕ ЧИЈИ СЕ ПОСЛОВИ ОБАВЉАЈУ У НЕПОСРЕДНО ВИШЕМ ЗВАЊУ.
ПОРЕСКИ СЛУЖБЕНИК МОЖЕ ДА НАПРЕДУЈЕ ПРЕМЕШТАЈЕМ
СХОДНО СТАВУ 1. ОВОГ ЧЛАНА, ПОД СЛЕДЕЋИМ УСЛОВИМА:
1) ДА ПОСТОЈИ УПРАЖЊЕНО ОДГОВАРАЈУЋЕ РАДНО МЕСТО;
2) ДА ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ЗА РАД НА РАДНОМ МЕСТУ НА КОЈЕ СЕ
ПРЕМЕШТА ИЛИ РАСПОРЕЂУЈЕ;
3)ДА ЗА ПОСЛЕДЊЕ ДВЕ ГОДИНЕ ПРЕ СТИЦАЊА ЗВАЊА НИЈЕ
КАЖЊЕН ЗА КРИВИЧНО ДЕЛО И ДА НИЈЕ КАЖЊЕН ДИСЦИПЛИНСКОМ
МЕРОМ ЗБОГ ПОВРЕДЕ РАДНЕ ДУЖНОСТИ;
4) ДА СЕ ПРОТИВ ЊЕГА НЕ ВОДИ КРИВИЧНИ ПОСТУПАК ЗА
КРИВИЧНО ДЕЛО ЗА КОЈЕ СЕ ГОНИ ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ НИТИ
ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК ЗБОГ ПОВРЕДЕ РАДНЕ ДУЖНОСТИ;
5) ДА ЈЕ ДВА ПУТА УЗАСТОПНО ПРЕ СТИЦАЊА НЕПОСРЕДНО
ВИШЕГ ЗВАЊА ОЦЕЊЕН НАЈМАЊЕ ОЦЕНОМ:
- „НАРОЧИТО СЕ ИСТИЧЕ“ ЗА РАДНО МЕСТО У ЗВАЊУ ГЛАВНИ
ПОРЕСКИ САВЕТНИК,
- „ИСТИЧЕ СЕ“ ЗА РАДНО МЕСТО У ОСТАЛИМ ЗВАЊИМА.
ИЗУЗЕТНО, ПОРЕСКИ СЛУЖБЕНИК КОЈИ ЈЕ НАПРЕДОВАО
ПРЕМЕШТАЈЕМ ЈЕР МУ ЈЕ ДВА ПУТА УЗАСТОПНО ОДРЕЂЕНА ОЦЕНА
„НАРОЧИТО СЕ ИСТИЧЕ“ МОЖЕ ДА БУДЕ ПРЕМЕШТЕН СХОДНО СТАВУ 1.
ОВОГ ЧЛАНА, АКО МУ ПОНОВО БУДЕ ОДРЕЂЕНА ОЦЕНА „НАРОЧИТО СЕ
ИСТИЧЕ.“
ПОРЕСКИ СЛУЖБЕНИК МОЖЕ НАПРЕДОВАТИ У СМИСЛУ СТАВА 3.
ОВОГ ЧЛАНА САМО ЈЕДНОМ, О ЧЕМУ РЕШЕЊЕМ ОДЛУЧУЈЕ ДИРЕКТОР
ПОРЕСКЕ
УПРАВЕ,
НА
ОБРАЗЛОЖЕН
ПРЕДЛОГ
НЕПОСРЕДНОГ
РУКОВОДИОЦА.
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Члан 169н
(1) Под радним искуством и одређеним временом проведеним у
претходном звању у средњој стручној спреми, у смислу овог закона, сматра се:
1) за пореског контролора, односно пореског референта - најмање две
године радног искуства и то у звању млађег пореског контролора, односно
млађег пореског референта;
2) за вишег пореског контролора, односно вишег пореског референта најмање три године радног искуства, од тога две године у звању порески
контролор, односно порески референт.
(2) Под радним искуством и одређеним временом проведеним у
претходном звању у вишој стручној спреми, у смислу овог закона, сматра се:
1) за порезника - стручног сарадника, односно пореског сарадника најмање две године радног искуства и то у звању млађег порезника - стручног
сарадника, односно млађег пореског сарадника;
2) за вишег порезника - стручног сарадника, односно вишег пореског
сарадника - најмање три године радног искуства, од тога две године у звању
порезник - стручни сарадник, односно порески сарадник.
(3) Под радним искуством и одређеним временом проведеним у
претходном звању у високој стручној спреми, за пореске службенике у
основним функцијама Пореске управе, сматра се:
1) за пореског инспектора - најмање три године радног искуства, од тога
две године у звању млађи порески инспектор;
2) за пореског инспектора II - најмање четири године радног искуства, од
тога две године у звању порески инспектор;
3) за пореског инспектора I - најмање пет година радног искуства, од тога
две године у звању порески инспектор II;
4) за вишег пореског инспектора II - најмање шест година радног
искуства, од тога две године у звању порески инспектор I;
5) за вишег пореског инспектора I - најмање седам година радног
искуства, од тога две године у звању виши порески инспектор II;
6) за самосталног пореског инспектора - најмање осам година радног
искуства, од тога две године у звању виши порески инспектор I;
7) за главног пореског саветника - најмање девет година радног
искуства, од тога две године у звању самостални порески инспектор.
(4) Под радним искуством и одређеним временом проведеним у
претходном звању у високој стручној спреми, за пореске службенике у осталим
функцијама Пореске управе сматра се:
1) за пореског саветника - најмање три године радног искуства, од тога
две године у звању млађи порески саветник;
2) за пореског саветника I - најмање пет година радног искуства, од тога
две године у звању порески саветник;
3) за вишег пореског саветника - најмање седам година радног искуства,
од тога две године у звању порески саветник I;
4) за самосталног пореског саветника - најмање осам 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
За стицање вишег звања по основу оцењивања потребно је да порески
службеник за последње две године пре стицања вишег звања буде оцењен:
1) са средњом и вишом стручном спремом - најмање оценом "истиче се";
2) са високом стручном спремом:
(1) најмање оценом "истиче се" за звања млађи порески саветник, млађи
порески инспектор, порески саветник, порески саветник I, порески инспектор,
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порески инспектор II, порески инспектор I, виши порески саветник, виши порески
инспектор II, виши порески инспектор I, самостални порески инспектор;
(2) најмање оценом "нарочито се истиче" за звања самостални порески
саветник, главни порески саветник.
(2) Порески службеник који стекне право на непосредно више звање по
основу оцењивања, а нема слободног радног места у непосредно вишем звању,
може да напредује два платна разреда у оквиру постојећег звања.
(3) Пореском службенику чији је рад за последње две године оцењен
оценом "не задовољава" престаје радни однос у Пореској управи.
Ванредно напредовање
Члан 169о
Порески службеник чији је рад по завршетку године оцењен оценом
"нарочито се истиче", а који је постигао изузетне резултате рада, може
превремено стећи непосредно више звање.
Више звање порески службеник може стећи и у години у којој испуњава
услове за стицање старосне пензије.
Ванредно се у Пореској управи може напредовати само једном.
Одлуку из ст. 1. и 2. овог члана доноси директор Пореске управе, на
образложен предлог непосредног руководиоца.
Члан 169п
Порески службеници имају право на плату која се састоји од основне
плате и додатака на плату.
Основна плата одређује се множењем основног коефицијента и додатног
коефицијента, уколико је предвиђен за одређено радно место, са основицом за
обрачун и исплату плата која се утврђује у складу са законом којим се уређују
плате државних службеника и намештеника.
Основни коефицијент мора бити изједначен за одговарајућа звања у
основним и осталим функцијама, тако што ће основни коефицијент бити исти:
за звања главног пореског саветника и самосталног пореског саветника; за
звање самосталног пореског инспектора и вишег пореског саветника; за звање
вишег пореског инспектора II и пореског саветника I; за звање пореског
инспектора II и пореског саветника; за звање млађег пореског инспектора и
млађег пореског саветника, односно тако што ће основни коефицијент за звања
са вишом и средњом стручном спремом у основним функцијама бити исти са
основним коефицијентом за звања са вишом и средњом стручном спремом у
осталим функцијама.
Додатни коефицијент може се утврдити за одређена радна места, у
зависности од посебних услова рада, одговорности, сложености послова,
обима, тежине и природе посла.
Основна плата увећава се по основу додатака, у складу са законом којим
се уређују плате државних службеника и намештеника и одредбама овог
закона.
Намештеницима у Пореској управи, поред коефицијента прописаног за
радна места намештеника у складу са законом којим се уређују плате државних
службеника и намештеника, може се утврдити и додатни коефицијент.
Плата утврђена по одредбама ст. 1-6. СТ. 1-5. овог члана, може се
кориговати тако да износ плате пореских службеника и намештеника у Пореској
управи не буде мањи од плате лица запосленог у надлежном органу подручне
јединице локалне самоуправе на истим пословима.
Плата утврђена по одредбама ст. 1-7. СТ. 1-6. овог члана, може се
кориговати сходно радном учинку пореског службеника и намештеника, а
критеријуме, начин и поступак кориговања прописује министар.
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Висину основног и додатног коефицијента, платне групе и платне
разреде за звања пореских службеника из чл. 169к и 169л овог закона, као и
висину додатног коефицијента из става 6. СТАВА 5. овог члана за намештенике
прописује министар.
Солидарна помоћ
Члан 169с
Породици преминулог пореског службеника и намештеника припада
право на:
1) плаћање трошкова сахране на основу оригиналних рачуна;
2) новчану помоћ у висини две просечне нето зараде исплаћене у
привреди Републике Србије према последњем објављеном податку органа
надлежног за послове статистике.
Пореском службенику и намештенику ЗАПОСЛЕНИМА У ПОРЕСКОЈ
УПРАВИ И ЧЛАНОВИМА УЖЕ ПОРОДИЦЕ припада право на солидарну помоћ
утврђено посебним колективним уговором за државне органе.
Ближе услове, поступак ПОСТУПАК и начин одобравања солидарне
помоћи уређује министар, на предлог директора Пореске управе.
Признања, награде и умањења, односно увећања плата
Члан 169т
За изузетна достигнућа у обављању послова Пореске управе, ванредни
допринос унапређењу рада службе, јачању угледа Пореске управе, креативан
рад, иновације или други вид стваралаштва, који је у знатној мери допринео
резултатима рада службе, пореском службенику и намештенику могу се
доделити признања и новчане награде.
Признања и новчане награде могу се додељивати квартално и на дан
Пореске управе.
За недовољно, односно изузетно постигнуте резултате рада у обављању
послова Пореске управе, пореском службенику и намештенику може се
умањити, односно увећати основна плата највише за 30%.
ЗА ИЗУЗЕТНО ПОСТИГНУТЕ РЕЗУЛТАТЕ РАДА У ОБАВЉАЊУ
ПОСЛОВА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ, ПОРЕСКОМ СЛУЖБЕНИКУ И НАМЕШТЕНИКУ
МОЖЕ СЕ УВЕЋАТИ ОСНОВНА ПЛАТА ЗА 30%.
Врсте, поступак доделе признања, критеријуме за утврђивање висине,
као и висину новчаних награда, односно умањења и увећања плата прописује
министар, на предлог директора Пореске управе.
Члан 169х
Пореском службенику за теже повреде дужности из радног односа може
се изрећи, поред дисциплинских казни предвиђених одредбама закона којим се
уређују права и дужности државних службеника и намештеника, и дисциплинска
казна - премештај на радно место у непосредно нижем звању у трајању од шест
месеци до две године.
ОДГОВОРНОСТ ПОРЕСКИХ СЛУЖБЕНИКА
ЧЛАН 169Х
ПОРЕСКИ СЛУЖБЕНИЦИ СУ ДИСЦИПЛИНСКИ ОДГОВОРНИ ЗА
ПОВРЕДЕ ДУЖНОСТИ ИЗ РАДНОГ ОДНОСА.
НА
ДИСЦИПЛИНСКУ ОДГОВОРНОСТ ПОРЕСКИХ СЛУЖБЕНИКА
ПРИМЕЊУЈУ СЕ ОДРЕДБЕ ЗАКОНА
КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ ПРАВА И
ДУЖНОСТИ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА, АКО ОВИМ ЗАКОНОМ НИЈЕ
ДРУКЧИЈЕ ПРОПИСАНО.
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ТЕЖЕ ПОВРЕДЕ ДУЖНОСТИ ИЗ РАДНОГ ОДНОСА
ЧЛАН 169Ц
ПОРЕД ПОВРЕДА РАДНИХ ДУЖНОСТИ ПРЕДВИЂЕНИХ ЗАКОНОМ
КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА, ТЕЖОМ
ПОВРЕДОМ РАДНЕ ОБАВЕЗЕ СМАТРА СЕ И:
1)
ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОЈИ СУ НЕСПОЈИВИ СА СЛУЖБЕНОМ
ДУЖНОШЋУ ЗАПОСЛЕНИХ У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА
УПРАВА;
2)
ПРОПУШТАЊЕ
ПРИЈАВЕ
ИЛИ
НЕБЛАГОВРЕМЕНО
ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА НАСТАЛИХ У ТОКУ РАДНОГ
ОДНОСА ОД ЗНАЧАЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОСТОЈАЊА СУКОБА ИНТЕРЕСА
ЗАПОСЛЕНОГ;
3)
КОРИШЋЕЊЕ ИМОВИНЕ ПОВЕРЕНЕ НА ЧУВАЊЕ, ДРЖАЊЕ
ИЛИ УПОТРЕБУ ПРОТИВНО СВРСИ, НАЧИНУ И УСЛОВИМА КОРИШЋЕЊА
КОЈЕ ЈЕ ОПРЕДЕЛИО РУКОВОДИЛАЦ ОРГАНА ИЛИ ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА
РАСПОЛАГАЊЕ ИМОВИНОМ;
4)
НЕОВЛАШЋЕНО
ИЛИ НЕЗАКОНИТО
САЧИЊАВАЊЕ
И
ИЗДАВАЊЕ ИЛИ УПОТРЕБА СЛУЖБЕНЕ ИСПРАВЕ, ПРЕПРАВЉАЊЕ
САДРЖИНЕ, УПОТРЕБА, ОВЕРА ИЛИ УНИШТЕЊЕ ИСПРАВА ИЛИ ПОРЕСКИХ
ЕВИДЕНЦИЈА;
5)
ОДБИЈАЊЕ,
НЕОПРАВДАНО
НЕОДАЗИВАЊЕ
ИЛИ
ИЗБЕГАВАЊЕ ПРОПИСАНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ПРЕГЛЕДА, ОДНОСНО
ОДБИЈАЊЕ ПОДВРГАВАЊУ ОДГОВАРАЈУЋОЈ АНАЛИЗИ У ОВЛАШЋЕНОЈ
ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ КОЈУ ОДРЕДИ ПОСЛОДАВАЦ ИЛИ НА ДРУГИ
ОДГОВАРАЈУЋИ НАЧИН У СКЛАДУ СА ОПШТИМ АКТОМ, РАДИ
УТВРЂИВАЊА ПРИСУСТВА АЛКОХОЛА ИЛИ ДРУГИХ ОПОЈНИХ СРЕДСТАВА
У КРВИ ЗАПОСЛЕНОГ КАО И РАДИ УТВРЂИВАЊА ЕВЕНТУАЛНЕ
ЗЛОУПОТРЕБЕ ПРАВА ОДСУСТВОВАЊА У СЛУЧАЈУ БОЛЕСТИ;
6)
НЕОВЛАШЋЕНО ИСТУПАЊЕ У ЈАВНОСТИ ПРИ ИЗНОШЕЊУ
СТАВОВА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ И СВАКО ИСТУПАЊЕ У ЈАВНОСТИ КОЈИМ СЕ
НАРУШАВА И УМАЊУЈЕ УГЛЕД ПОРЕСКЕ УПРАВЕ И ПОВЕРЕЊЕ ЈАВНОСТИ
У ПОРЕСКУ СЛУЖБУ.
ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТУ
ЧЛАН 169Ч
ПОСТУПАК УТВРЂИВАЊА ПОСТОЈАЊА ШТЕТЕ, ЊЕНУ ВИСИНУ,
ОКОЛНОСТИ ПОД КОЈИМА ЈЕ ШТЕТА ПРОУЗРОКОВАНА, КО ЈЕ ШТЕТУ
ПРОУЗРОКОВАО И ПРЕДЛОГ О НАЧИНУ НАДОКНАДЕ ШТЕТЕ, СПРОВОДИ
ПОСЕБНА КОМИСИЈА ОД ТРИ ЧЛАНА, КОЈУ ОБРАЗУЈЕ ДИРЕКТОР ПОРЕСКЕ
УПРАВЕ.
ЗАПОСЛЕНИ У ПОРЕСКОЈ УПРАВИ ДУЖНИ СУ ДА, ПО САЗНАЊУ ЗА
НАСТАЛУ ШТЕТУ, БЕЗ ОДЛАГАЊА ПОДНЕСУ ИЗВЕШТАЈ О ПРИЧИЊЕНОЈ
ШТЕТИ НЕПОСРЕДНОМ РУКОВОДИОЦУ.
ПО СПРОВЕДЕНОМ ПОСТУПКУ, О ЧЕМУ САЧИЊАВА ЗАПИСНИК,
КОМИСИЈА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА УТВРЂУЈЕ ПОСТОЈАЊЕ
ОДГОВОРНОСТИ ЗА ШТЕТУ, НАЧИН ЊЕНЕ НАДОКНАДЕ СА ДЕФИНИСАЊЕМ
РОКА И НАЧИНА ИСПЛАТЕ НАКНАДЕ.
УКОЛИКО СЕ ЗАПОСЛЕНИ НА ЗАПИСНИК ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА
САГЛАСИ СА УТВРЂЕНИМ ИЗНОСОМ И НАЧИНОМ НАДОКАНДЕ ШТЕТЕ,
ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ СПОРАЗУМ О НАКНАДИ ШТЕТЕ.
У СВЕМУ ОСТАЛОМ, ПРИМЕЊУЈУ СЕ ОДРЕДБЕ ЗАКОНА КОЈИМ СЕ
УРЕЂУЈУ ПРАВА И ДУЖНОСТИ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА.
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Члан 173а
Ко у намери да оствари право на неоснован повраћај пореза или порески
кредит, поднесе пореску пријаву неистинитог садржаја, у којој искаже износ за
повраћај пореза или порески кредит од 500.000 до 3.000.000 динара казниће се
затвором од три месеца до три године и новчаном казном.
Ако је исказани износ за повраћај пореза или порески кредит преко
3.000.000 до 10.000.000 динара, учинилац ће се казнити затвором од шест
месеци до пет година и новчаном казном.
Ако је исказани износ за повраћај пореза или порески кредит већи
10.000.000 динара, учинилац ће се казнити затвором од једне до десет година и
новчаном казном.
КО У НАМЕРИ ДА ОСТВАРИ ПРАВО НА НЕОСНОВАНИ ПОВРАЋАЈ
ПОРЕЗА ИЛИ ПОРЕСКИ КРЕДИТ, У ПРЕТХОДНИХ 12 МЕСЕЦИ, ПОДНЕСЕ
ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ ОДНОСНО ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ НЕИСТИНИТОГ
САДРЖАЈА, У КОЈИМА ИЗНОС ЗА ПОВРАЋАЈ ПОРЕЗА ИЛИ ПОРЕСКИ
КРЕДИТ ПРЕЛАЗИ 1.000.000 ДИНАРА, КАЗНИЋЕ СЕ ЗАТВОРОМ ОД ШЕСТ
МЕСЕЦИ ДО ПЕТ ГОДИНА И НОВЧАНОМ КАЗНОМ.
АКО ИСКАЗАНИ ИЗНОС ЗА ПОВРАЋАЈ ПОРЕЗА ИЛИ ПОРЕСКИ
КРЕДИТ, У ПРЕТХОДНИХ
12 МЕСЕЦИ ПРЕЛАЗИ 3.000.000 ДИНАРА,
УЧИНИЛАЦ ЋЕ СЕ КАЗНИТИ ЗАТВОРОМ ОД ЈЕДНЕ ДО ОСАМ ГОДИНА И
НОВЧАНОМ КАЗНОМ.
АКО ИСКАЗАНИ ИЗНОС ЗА ПОВРАЋАЈ ПОРЕЗА ИЛИ ПОРЕСКИ
КРЕДИТ У ПРЕТХОДНИХ 12 МЕСЕЦИ ПРЕЛАЗИ 10.000.000 ДИНАРА,
УЧИНИЛАЦ ЋЕ СЕ КАЗНИТИ ЗАТВОРОМ ОД ТРИ ДО ДЕСЕТ ГОДИНА И
НОВЧАНОМ КАЗНОМ.
Физичком лицу, предузетнику и одговорном лицу у правном лицу пореском обвезнику за кривично дело из ст. 1. до 3. овог члана изриче се и
мера безбедности забране вршења позива, делатности и дужности од једне до
пет година.
Члан 175.
Ко у намери да угрози наплату пореза који није доспео за наплату или
који није утврђен, али је покренут поступак утврђивања или контроле, односно
пореза који је утврђен њему или другом лицу, по установљавању ПРЕТХОДНЕ
МЕРЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА, привремене мере за обезбеђење наплате пореза у
складу са законом, односно у поступку принудне наплате или пореске контроле
отуђи, сакрије, оштети, уништи или учини неупотребљивом ствар на којој је
установљена ПРЕТХОДНА МЕРА ОБЕЗБЕЂЕЊА ПОРЕЗА КОЈИ ЈЕ ДОСПЕО
ЗА НАПЛАТУ, привремена мера за обезбеђење наплате, односно ствар која је
предмет принудне наплате пореза или пореске контроле, казниће се затвором
до једне године и новчаном казном.
Казном затвора из става 1. овог члана казниће се и ко даје лажне
податке о чињеницама које су од значаја за спровођење принудне наплате
пореза, односно пореске контроле.

Члан 176.
Ко супротно прописима који регулишу опорезивање акцизама, набави
ради стављања у промет или ставља у промет, односно продаје производе
НЕОВЛАШЋЕНО ПРОИЗВОДИ, ПРЕРАЂУЈЕ, ПРОДАЈЕ ИЛИ КО НАБАВЉА
РАДИ ПРОДАЈЕ, ДРЖИ ИЛИ ПРЕНОСИ ИЛИ КО ПОСРЕДУЈЕ У ПРОДАЈИ ИЛИ
КУПОВИНИ ИЛИ НА ДРУГИ НАЧИН НЕОВЛАШЋЕНО СТАВЉА У ПРОМЕТ
ПРОИЗВОДЕ који се у складу са законом сматрају акцизним производима,
казниће се затвором од шест месеци до пет година.
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Предузетник, односно одговорно лице у правном лицу које се бави
производњом или увозом производа који, у складу са законом, морају бити
посебно обележени контролним акцизним маркицама, а не предузме мере да
ови производи пре стављања у промет буду обележени контролним акцизним
маркицама, казниће се затвором од шест месеци до три године.
Предузетнику се за кривично дело из ст. 1. и 2. овог члана изриче и мера
безбедности забране вршења позива, делатности или дужности од једне године
до пет година.
Одговорном лицу у правном лицу се за кривично дело из ст. 1. и 2. овог
члана изриче и мера безбедности забране вршења позива, односно дужности у
трајању од једне године до пет година.
Производи који се у складу са законом сматрају акцизним производима а
који су супротно прописима који регулишу опорезивање акцизама, набављени
ради стављања у промет или стављени у промет, као и производи који нису
посебно обележени прописаним контролним акцизним маркицама и имовинска
корист остварена кривичним делом, одузеће се.
Члан 176а
Ко складишти, односно смешта добра или дозволи складиштење,
односно смештање добара за која не поседује прописану документацију о
пореклу ТИХ ДОБАРА, казниће се затвором од три месеца до три године и
новчаном казном.
КАЗНОМ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, КАЗНИЋЕ СЕ И КО СКЛАДИШТИ,
ОДНОСНО СМЕШТА ДОБРА У ПРОСТОРИЈАМА О КОЈИМА НИЈЕ
ОБАВЕСТИО ПОРЕСКУ УПРАВУ.
За кривично дело из става 1. СТ. 1. И 2. овог члана одговорном лицу у
правном лицу и предузетнику изриче се и мера безбедности забране вршења
позива, делатности или дужности у трајању од једне до пет година.
Роба из става 1. СТ. 1. И 2. овог члана одузеће се.
Члан 179.
Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај
правно лице ако:
1) не поднесе, или не поднесе у прописаном року пријаву за регистрацију
( члан 25. тачка 1), члан 27. и члан 28. став 7);
1A) НЕ ДОСТАВИ
ПОРЕСКОЈ УПРАВИ ПОДАТАК О СВИМ
ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРИЈАМА У КОЈИМА СКЛАДИШТИ, ОДНОСНО СМЕШТА
ДОБРА, КАО И О ПРОСТОРИЈАМА У КОЈИМА ОБАВЉА РЕГИСТРОВАНУ
ДЕЛАТНОСТ, ОСИМ АКО СУ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ И ДРУГИМ
ПРОПИСИМА ОВИ ПОДАЦИ ВЕЋ ДОСТАВЉЕНИ ПОРЕСКОЈ УПРАВИ (ЧЛАН
25. СТАВ 1. ТАЧКА 1);
2) на захтев Пореске управе не достави, или не достави у одређеном
року, пословне књиге и евиденције које са њим повезана нерезидентна лица
воде у иностранству или Аутономној покрајини Косово и Метохија, односно
оверене преписе или оверене преводе тих књига и евиденција ( члан 37. ст. 35);
2а) на захтев Пореске управе не обезбеде извод података из својих
електронски вођених пословних књига и евиденција, приступ и увид у податке у
својим електронско
вођеним пословним књигама и евиденцијама, 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 ( члан 37а став
1);
2б) пореску пријаву не подносе у електронском облику ( члан 38. став 8);
2в) брисана ("Службени гласник РС", број 68/14)
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3) у појединачној пореској пријави наведе нетачне податке ( члан 41 );
3а) лицу за које је платио порез по одбитку не изда потврду најкасније до
31. јануара године која следи години у којој је плаћен порез по одбитку, која
садржи податке о плаћеном порезу по одбитку ( члан 41. став 11);
4) на захтев Пореске управе не достави, или не достави на означено
место на увид и проверу пословне књиге и евиденције, пословну документацију
и друге исправе (члан 25. тачка 3) и члан 44);
5) не допусти да се обави увиђај на ствари, просторији или земљишту,
односно да се кроз њих или преко њих пређе ради увиђаја (чл. 49. и 50 );
6) омета спровођење принудне наплате, или ако се не удаљи са места
на којем се спроводи принудна наплата и настави њено ометање, или ако
одбије да ствари које поседује учини доступним за потребе спровођења
принудне наплате (члан 89. став 7. и члан 90. став 3);
6а) ако не поступи по налогу из решења из члана 96а став 2. овог закона,
односно ако у прописаном року не обавести надлежни порески орган о
променама које могу утицати на извршење решења из члана 96а став 2. овог
закона (члан 96а ст. 3. и 4);
7) на захтев пореских извршитеља не преда ствар пореског обвезника
која се код њега налази, а не плати пореску обавезу пореског обвезника уместо
предаје ствари (члан 103. став 1);
8) онемогућава пореском инспектору, односно пореском извршитељу да
уђе на земљиште и у просторије у којима обавља делатност, а по одобрењу
суда и у стан ради подвргавања контроли, односно спровођења принудне
наплате (члан 25. тачка 7) и члан 125. став 5);
9) код њега запослено лице омета овлашћеног службеника Пореске
управе - пореског инспектора да привремено запечати пословни или складишни
простор у поступку теренске ПОРЕСКЕ контроле, да обави принудну наплату
или другу законом утврђену дужност (члан 126. став 2);
10) на захтев Пореске управе, односно пореског инспектора, не поднесе
документацију, или не пружи информације и обавештења, или не да изјаве које
су од утицаја на утврђивање чињеничног стања битног за опорезивање ( члан
25. тачка 3), члан 121. став 1. и члан 127. став 1);
11) пореском инспектору у поступку теренске ПОРЕСКЕ контроле не
омогући увид у стање робе, односно у пословне књиге, евиденције и другу
документацију или исправе, или ако то у његово име не учини од њега
одређено или код њега запослено лице или друго лице ( члан 127. ст. 2, 3. и 7);
12) код њега запослено лице онемогућава пореског инспектора у
спровођењу мере одузимања робе или одузимања документације у току
пореске контроле (члан 130);
13) отуђи ствари за које је порески инспектор изрекао меру привремене
забране отуђења ( члан 132. став 3. тачка 5);
14) у поступку прикупљања обавештења не поступи по захтеву Пореске
полиције ( члан 135. став 3).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном
лицу новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном
казном од 50.000 до 500.000 динара.
Новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај
правно лице ако:
1) не обавести, или не обавести у прописаном року Пореску управу о
лицу које је, као нерезидент, опуномоћило за извршавање послова у вези са
пореским обавезама (члан 14. став 2);
2) не обавести, или не обавести у прописаном року Пореску управу о
отварању или затварању рачуна код банке у Аутономној покрајини Косово и
Метохија или у иностранству ( члан 25. тачка 8);
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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
рачуноводствени систем кроз документацију, а када је неопходно и кроз
приступ хардверу и софтверу ( члан 37. став 6);
4) се, на захтев Пореске управе, не одазове на позив ради појашњења,
или не пружи податке и информације неопходне за утврђивање чињеничног
стања од значаја за опорезивање РАСПОЛОЖИВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ, КАО И
ПОДАТКЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПРЕДУЗИМАЊЕ АКТИВНОСТИ ИЗ ДЕЛОКРУГА
НАДЛЕЖНОСТИ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ (члан 45. и члан 47. став 2);
5) не поступи по решењу о принудној наплати из неновчаног
потраживања пореског обвезника и Пореској управи не преда ствари које дугује
пореском обвезнику ( члан 97. став 2);
6) Пореској управи не достави или не достави у прописаном року податке
о хартијама од вредности пореског обвезника које код себе чува, са проценом
њихове вредности, или ако у прописаном року не прода те хартије од вредности
или их не прода под најбољим условима на тржишту, или ако остварена
средства по одбитку прописане провизије и трошкова не уплати на рачун
Пореске управе ( члан 98. ст. 3-5);
7) ствар обухваћену излучном тужбом која му је остављена на чување не
сачува у непромењеном стању до окончања спора по излучној тужби ( члан 102.
став 4);
8) не изврши или не изврши у прописаном року решење о принудној
наплати на заради и другим сталним новчаним примањима пореског обвезника,
односно ако не изврши решење о наплати пореског дуга обвезника из
сопствених средстава у складу са законом ( члан 189. ст. 8. и 9).
За прекршај из става 4. овог члана казниће се одговорно лице у правном
лицу новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара.
За прекршај из става 4. овог члана казниће се предузетник новчаном
казном од 25.000 до 250.000 динара.
Новчаном казном од 100.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај
правно лице ако:
1) Пореској управи не пријави све касније измене података у пријави за
регистрацију, односно упис у регистар, УКЉУЧУЈУЋИ И ПОДАТАК О СВИМ
ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРИЈАМА У КОЈИМА СКЛАДИШТИ, ОДНОСНО СМЕШТА
ДОБРА, КАО И О ПРОСТОРИЈАМА У КОЈИМА ОБАВЉА РЕГИСТРОВАНУ
ДЕЛАТНОСТ, ОСИМ АКО СУ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ И ДРУГИМ
ПРОПИСИМА ОВИ ПОДАЦИ ВЕЋ ДОСТАВЉЕНИ ПОРЕСКОЈ УПРАВИ или ако
пријави нетачне измене података ( члан 25. тачка 1);
2) приликом подношења пореске пријаве или другог прописаног акта на
прописаном месту не унесе свој ПИБ ( члан 26. став 12);
3) у пореску пријаву не унесе ПИБ пореског саветника, или је поднесе
непотписану од тог лица, ако је то лице припремило пријаву или њен део ( члан
38. став 4);
4) не поступи по налогу Пореске управе да учествује у поступку
канцеларијске ПОРЕСКЕ контроле или да пружи тражена објашњења ( члан 25.
тачка 9) и члан 121. став 1);
5) не стави на располагање одговарајуће место за рад пореских
инспектора у поступку теренске ПОРЕСКЕ контроле ( члан 125. ст. 2. и 3);
6) не буде присутан током теренске ПОРЕСКЕ контроле, или одбије да
учествује у поступку теренске ПОРЕСКЕ контроле, у складу са овим законом (
члан 25. тачка 9) и члан 127 ).
За прекршај из става 7. овог члана казниће се одговорно лице у правном
лицу новчаном казном од 10.000 до 20.000 динара.
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За прекршај из става 7. овог члана казниће се предузетник новчаном
казном од 15.000 до 150.000 динара.
Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај
орган, организација или друго лице надлежно за упис у прописани регистар
лица која обављају делатност ако изврши брисање лица без доказа о престанку
пореских обавеза, односно брисању из евиденције прописане пореским
законом који издаје надлежни порески орган, осим за лица из члана 29. став 8.
овог закона , за обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско
осигурање уколико су стекли право на пензију сходно одредбама закона којим
се уређује пензијско и инвалидско осигурање ( члан 29. став 7).
Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај
Агенција за привредне регистре ако изврши брисање привредног субјекта из
прописаног регистра, региструје статусне промене, односно врши промене
података који се односе на оснивача, односно члана, назив, седиште, улог и
облик организовања, ПРЕКИД ИЛИ ДРУГЕ ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА У ВЕЗИ
ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ПРЕДУЗЕТНИКА, у периоду од добијања
обавештења Пореске управе да ће се код привредног субјекта вршити пореска
контрола,
УКЉУЧУЈУЋИ И РАДЊЕ ПОРЕСКЕ ПОЛИЦИЈЕ У ЦИЉУ
ОТКРИВАЊА ПОРЕСКИХ КРИВИЧНИХ ДЕЛА, до добијања обавештења да је
пореска контрола завршена, ОДНОСНО ОКОНЧАНЕ РАДЊЕ ПОРЕСКЕ
ПОЛИЦИЈЕ, као и у периоду од добијања обавештења да је привредном
субјекту, у складу са овим законом, привремено одузет ПИБ, до добијања
обавештења да је том субјекту враћен ПИБ ( члан 29. став 9).
Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај
банка која дозволи исплату зарада, накнада зарада, као и других прихода
физичких лица по основу којих се плаћа порез по одбитку, ако налог којим се
банци налаже исплата тих прихода, као и плаћање пореза по одбитку не
садржи позив на број одобрења за плаћање укупне обавезе по том основу који
је доделила Пореска управа на начин из члана 41. овог закона, осим исплате
камате на штедне улоге својим депонентима ( члан 30а ).
Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај
банка која Пореској управи не достави у електронском облику податке о
извршеним платним налозима за исплату, односно налозима за пренос по
исплатиоцима прихода и шифрама плаћања до 5-ог у месецу за претходни
месец, односно уплаћеним новчаним средствима на девизне рачуне физичких
лица, у року од 30 дана од дана уплате или о уплатама на рачун обвезника
пореза на доходак грађана по основу прихода од самосталних делатности у
календарском месецу, у року од 15 дана по истеку календарског месеца ( члан
30б став 1).
НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 100.000 ДО 2.000.000 ДИНАРА КАЗНИЋЕ СЕ
ЗА ПРЕКРШАЈ БАНКА КОЈА НА ЗАХТЕВ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ НЕ ПРУЖИ
РАСПОЛОЖИВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ, КАО И ПОДАТКЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА
ПРЕДУЗИМАЊЕ АКТИВНОСТИ ИЗ ДЕЛОКРУГА НАДЛЕЖНОСТИ ПОРЕСКЕ
УПРАВЕ (ЧЛАН 45. СТАВ 1).
Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај
банка, која порез и споредна пореска давања, за чије обезбеђење наплате је
установљена привремена мера забране преноса новчаних средстава преко
рачуна пореског обвезника и уписана у регистру блокираних рачуна који води
надлежна организација, на основу пореског решења не пренесе са рачуна
пореског обвезника, до висине расположивих средстава на том рачуну, на
прописани уплатни рачун јавних прихода ( члан 66. став 6).
НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 100.000 ДО 2.000.000 ДИНАРА КАЗНИЋЕ СЕ
ЗА ПРЕКРШАЈ БАНКА АКО ПРИНУДНУ НАПЛАТУ ИЗ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА
ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА НЕ ВРШИ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ ИЛИ АКО НЕ
ИЗВРШИ РЕШЕЊЕ О НАПЛАТИ ДУГА ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА НАПЛАТОМ ИЗ
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СРЕДСТАВА ТЕ БАНКЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ ИЛИ АКО НЕ ОБУСТАВИ
ИЗМИРИВАЊЕ НОВЧАНИХ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК ИМА
ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА НА ОСНОВУ УГОВОРА О ПРОМЕНИ
ПОВЕРИЛАЦА, ОДНОСНО ДУЖНИКА У ОДРЕЂЕНОМ ОБЛИГАЦИОНОМ
ОДНОСУ (АСИГНАЦИЈА, ЦЕСИЈА И ДР.), ПО ОСНОВУ ПРЕБИЈАЊА
(КОМПЕНЗАЦИЈА) И ПО ДРУГОМ ОСНОВУ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ (ЧЛАН 95.
СТ. 2. И 3. И ЧЛАН 95. СТАВ 9);
НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 100.000 ДО 2.000.000 ДИНАРА КАЗНИЋЕ СЕ
ЗА ПРЕКРШАЈ БАНКА КОД КОЈЕ СЕ ВОДИ ТЕКУЋИ РАЧУН, ОДНОСНО
ШТЕДНИ УЛОГ, АКО НЕ ПОСТУПИ ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ О
ПРЕНОСУ ПОРЕЗА И СПОРЕДНИХ ПОРЕСКИХ ДАВАЊА НА ОДГОВАРАЈУЋЕ
УПЛАТНЕ РАЧУНЕ ЈАВНИХ ПРИХОДА (ЧЛАН 96А СТ. 7. И 8. И ЧЛАН 98А СТ.
2. И 3).
Члан 180.
Новчаном казном од 5.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај
физичко лице, које није предузетник ако:
1) не обавести, или не обавести у прописаном року Пореску управу о
лицу које је, као нерезидент, опуномоћило за извршавање послова у вези са
пореским обавезама ( члан 14. став 2);
2) брисана ("Службени гласник РС", број 68/14)
3) омета или спречава овлашћеног службеника Пореске управе у
обављању законом утврђене дужности у пореском поступку ( члан 25. тачка 7);
4) не обавести, или не обавести у прописаном року Пореску управу о
отварању или затварању рачуна код банке у Аутономној покрајини Косово и
Метохија или у иностранству ( члан 25. тачка 8);
5) приликом подношења пореске пријаве или другог прописаног акта на
прописаном месту не унесе свој ПИБ ( члан 26. став 12);
6) Пореској управи не поднесе, или не поднесе у законском или
додатном року пореску пријаву, или ако је поднесе непотписану, или у пријаву
унесе нетачне податке, а не исправи их у прописаном року, или је поднесе без
потребне документације и доказа од значаја за утврђивање пореза ( члан 25.
тачка 2), члан 38. ст. 2. и 3, члан 40. став 1. и члан 41 );
7) на захтев Пореске управе, не достави или не достави на означено
место на увид и проверу исправе од значаја за опорезивање ( члан 44 );
8) се, на захтев Пореске управе, не одазове на позив ради појашњења,
или не пружи податке и информације неопходне за утврђивање чињеничног
стања од значаја за опорезивање (члан 45. и члан 47. став 2);
9) не допусти да се обави увиђај на ствари, просторији или земљишту,
односно да се кроз њих или преко њих пређе ради увиђаја (чл. 49. и 50 );
10) омета спровођење принудне наплате, или ако се не удаљи са места
на коме се спроводи принудна наплата и настави њено ометање, или ако
одбије да ствари које поседује учини доступним за потребе спровођења
принудне наплате (члан 89. став 7. и члан 90. став 3);
11) не поступи по решењу о принудној наплати из неновчаног
потраживања пореског обвезника и Пореској управи не преда ствари које дугује
пореском обвезнику ( члан 97. став 2);
12) ствар обухваћену излучном тужбом која му је остављена на чување
не сачува у непромењеном стању до окончања спора по излучној тужби (члан
102. став 4);
13) на захтев пореских извршитеља не преда ствар пореског обвезника
која се код њега налази, а не плати пореску обавезу пореског обвезника уместо
предаје ствари ( члан 103. став 1);
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14) не поступи по налогу Пореске управе да учествује у поступку
канцеларијске ПОРЕСКЕ контроле или да пружи тражена објашњења (члан 25.
тачка 9) и члан 121. став 1);
15) не стави на располагање одговарајуће место за рад пореских
инспектора у поступку теренске ПОРЕСКЕ контроле (члан 125. ст. 2. и 3);
16) не омогући пореском инспектору да уђе на земљиште и у просторије
у којима обавља делатност, а по одобрењу суда и у стан, ради подвргавања
контроли ( члан 125. став 5);
17) не буде присутан током теренске ПОРЕСКЕ контроле, или одбије да
учествује у поступку теренске ПОРЕСКЕ контроле, у складу са овим законом (
члан 25. тачка 9) и члан 127 );
18) на захтев Пореске управе, односно пореског инспектора, не поднесе
документацију или не пружи информације и обавештења, или не да изјаве од
утицаја на утврђивање чињеничног стања битног за опорезивање ( члан 25.
тачка 3), члан 121. став 1. и члан 127. став 1);
19) пореском инспектору у поступку теренске ПОРЕСКЕ контроле не
омогући увид у стање робе, односно у документацију или исправе, а не одреди
лице које ће то учинити у његово име ( члан 127. ст. 2. и 3);
20) онемогућава пореског инспектора у спровођењу мере одузимања
робе или одузимања документације у току пореске контроле ( члан 130 );
21) у поступку прикупљања обавештења не поступи по захтеву Пореске
полиције ( члан 135. став 3).
Порески обвезник из става 1. овог члана који не изврши уплату пореза
утврђеног у пореској пријави, односно решењем Пореске управе казниће се
новчаном казном у износу од 50% утврђеног пореза, а не мање од 5.000 динара
( члан 25. тачка 6).
Члан 181.
Новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара казниће се за прекршај
одговорно лице у:
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 предвиђеном року прописано обавештење, односно податке ( члан
29. став 2. и члан 184. );
1а) органу који води евиденције о месту пребивалишта, односно
боравишта физичког лица, ако Пореској управи у предвиђеном року не достави
прописане податке ( члан 29. став 3);
2) органу који води евиденције о рођењу или смрти физичког лица, ако у
прописаном року не обавести Пореску управу о подацима везаним за рођење
или смрт, односно проглашење несталог лица за умрло ( члан 29. став 4);
2а) банци, ако не обустави извршење налога пореског обвезника за
пренос средстава са рачуна обвезника од момента пријема решења о
одузимању ПИБ-а ( члан 26. ст. 8. и 14);
2б) банци, ако не обустави измиривање новчаних обавеза које порески
обвезник има према трећим лицима на основу уговора о промени поверилаца,
односно дужника у одређеном облигационом односу (асигнација, цесија и др.),
по основу пребијања (компензација) и по другом основу у складу са законом (
члан 87а ЧЛАН 95. СТАВ 9);
2в) 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
обрачунате камате не пренесе на одговарајуће рачуне јавних прихода (члан 95.
став 2);
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2г) органу, организацији или другом лицу надлежном за упис у прописани
регистар лица која обављају делатност, ако изврши брисање лица без доказа о
престанку пореских обавеза, односно брисању из евиденције прописане
пореским законом који издаје надлежни порески орган, осим за лица из члана
29. став 8. овог закона , за обавезе по основу доприноса за пензијско и
инвалидско осигурање уколико су стекли право на пензију сходно одредбама
закона којим се уређује пензијско и инвалидско осигурање ( члан 29. став 7);
2д) Агенцији за привредне регистре ако изврши брисање привредног
субјекта из прописаног регистра, региструје статусне промене, односно врши
промене података који се односе на оснивача, односно члана, назив, седиште,
улог и облик организовања, ПРЕКИД ИЛИ ДРУГЕ ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА У
ВЕЗИ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ПРЕДУЗЕТНИКА, у периоду од добијања
обавештења Пореске управе да ће се код привредног субјекта вршити пореска
контрола, УКЉУЧУЈУЋИ И РАДЊЕ ПОРЕСКЕ ПОЛИЦИЈЕ У ЦИЉУ
ОТКРИВАЊА ПОРЕСКИХ КРИВИЧНИХ ДЕЛА, до добијања обавештења да је
пореска контрола завршена, ОДНОСНО ОКОНЧАНЕ РАДЊЕ ПОРЕСКЕ
ПОЛИЦИЈЕ, као и у периоду од добијања обавештења да је привредном
субјекту, у складу са овим законом, привремено одузет ПИБ, до добијања
обавештења да је том субјекту враћен ПИБ ( члан 29. став 9);
3) банци, ако правном лицу, предузетнику или физичком лицу отвори
рачун без поднетог доказа о извршеној регистрацији ( члан 30. став 1);
3а) банци која дозволи исплату зарада, накнада зарада, као и других
прихода физичких лица по основу којих се плаћа порез по одбитку, ако налог
којим се банци налаже исплата тих прихода, као и плаћање пореза по одбитку
не садржи позив на број одобрења за плаћање укупне обавезе по том основу
који је доделила Пореска управа на начин из члана 41. овог закона, осим
исплате камате на штедне улоге својим депонентима ( члан 30а );
3б) банци која Пореској управи не достави у електронском облику
податке о извршеним платним налозима за исплату, односно налозима за
пренос по исплатиоцима прихода и шифрама плаћања до 5-ог у месецу за
претходни месец, односно о уплаћеним новчаним средствима на девизне
рачуне физичких лица, у року од 30 дана од дана уплате или о уплатама на
рачун обвезника пореза на доходак грађана по основу прихода од самосталних
делатности у календарском месецу, у року од 15 дана по истеку календарског
месеца ( члан 30б став 1);
3В) БАНЦИ, ДРЖАВНОМ ОРГАНУ И ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОРГАНУ
ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ АКО НА ЗАХТЕВ
ПОРЕСКЕ УПРАВЕ НЕ ПРУЖИ РАСПОЛОЖИВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ, КАО И
ПОДАТКЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПРЕДУЗИМАЊЕ АКТИВНОСТИ ИЗ ДЕЛОКРУГА
НАДЛЕЖНОСТИ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ (ЧЛАН 45. СТАВ 1);
4) Пореској управи, односно код банке, ако не изврши, односно не
изврши у прописаном року, или уз припадајућу камату повраћај више или
погрешно плаћеног пореза и споредних пореских давања, односно пореску
рефакцију, односно рефундацију пореза, односно прекњижавање ( члан 65.
став 4);
4а) банци која порез и споредна пореска давања, за чије обезбеђење
наплате је установљена привремена мера забране преноса новчаних
средстава преко рачуна пореског обвезника и уписана у регистру блокираних
рачуна који води надлежна организација, на основу пореског решења, не
пренесе са рачуна пореског обвезника, до висине расположивих средстава на
том рачуну, на прописани уплатни рачун јавних прихода ( члан 66. став 6);
5) брисана ("Службени гласник РС", број 61/07)
6) органу надлежном за вођење заложног регистра покретних ствари,
регистра непокретности, односно регистра блокираних рачуна, ако не упише
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заложно право пореског повериоца у прописаном року ( члан 87. став 5. и члан
188. ст. 1. и 4);
7) органу надлежном за вођење регистра непокретности, ако не достави,
или не достави у прописаном року, Пореској управи тражени извод из јавних
књига о непокретностима које су својина пореског обвезника и извештај да ли је
уписана хипотека другог повериоца ( члан 90. став 2);
8) банци, ако принудну наплату из новчаних средстава пореског
обвезника не врши у складу са законом, или ако не изврши решење о наплати
пореског дуга обвезника наплатом из средстава те банке у складу са законом (
члан 95. ст. 2. и 3);
8А) БАНЦИ КОД КОЈЕ СЕ ВОДИ ТЕКУЋИ РАЧУН, АКО НЕ ПОСТУПИ ПО
РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ О ПРЕНОСУ ПОРЕЗА И СПОРЕДНИХ
ПОРЕСКИХ ДАВАЊА НА ОДГОВАРАЈУЋЕ УПЛАТНЕ РАЧУНЕ ЈАВНИХ
ПРИХОДА (ЧЛАН 96А СТ. 7. И 8.);
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 хартијама од вредности са проценом њихове
вредности, односно ако у прописаном року не прода те хартије од вредности
или их не прода под најбољим условима на тржишту, или ако остварена
средства по одбитку прописане провизије и трошкова не уплати на рачун
Пореске управе ( члан 98. ст. 3-5);
9А) БАНЦИ КОД КОЈЕ СЕ ВОДИ ШТЕДНИ УЛОГ, АКО НЕ ПОСТУПИ ПО
РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ О ПРЕНОСУ ПОРЕЗА И СПОРЕДНИХ
ПОРЕСКИХ ДАВАЊА НА ОДГОВАРАЈУЋЕ УПЛАТНЕ РАЧУНЕ ЈАВНИХ
ПРИХОДА (ЧЛАН 98А СТ. 2. И 3.);
10) банци, ако не поступи по решењу Пореске управе о забрани
располагања средствима на рачуну пореског обвезника ( члан 132. став 3. тачка
1);
11) државном органу и организацији, органу територијалне аутономије и
локалне самоуправе, ако Пореској управи не достави чињенице које је дознало
обављајући послове из свог делокруга, а које указују на могућност да пореска
обавеза није испуњена ( члан 158 );
11а) 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 утврђивање пореза на имовину, као и
податке о наплати тог пореза, а по захтеву Пореске управе и податке о
утврђивању и наплати осталих изворних прихода јединице локалне самоуправе
( члан 159 );
11б) државном органу и организацији, ако на захтев органа јединице
локалне самоуправе, у року од 30 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 локалне самоуправе наплати таксу или
други трошак ( члан 159б );
12) банци, ако не обустави, или не обустави у прописаном року све
трансакције преко рачуна правног лица, предузетника или физичког лица који
нису доставили доказ о извршеној регистрацији ( члан 185. став 2);
13) банци, ако не поступи по решењу о принудној наплати из новчаних
потраживања пореског обвезника и не изврши пренос средстава са рачуна
његовог дужника на прописани уплатни рачун јавних прихода, односно ако не
изврши решење о принудној наплати дугованог износа непосредно из
средстава те банке у складу са законом ( члан 189 );
14) органу надлежном за евиденцију непокретности и покретних ствари у
државној својини ако у прописаном року не преузме у државину непокретности
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и покретне ствари пренете у својину Републике ( члан 104. став 19. и члан 110.
став 11).
Прекршаји у области мењачког пословања
Члан 181а
Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај
правно лице ако:
1) о извршењу налога из решења из члана 129е овог закона писмено не
обавести Пореску управу у прописаном року ( члан 129ж став 1.);
2) у прописаном року решење о привременој забрани обављања
мењачких послова на мењачком месту не истакне на видно место на том
мењачком месту, односно ако 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 ефективног страног новца и готовину у
динарима не уплати на свој текући рачун ( члан 129з став 5.);
3) у прописаном року не достави Пореској управи у писаној форми
доказе о извршењу радњи из члана 129з став 5. овог закона ( члан 129з став
6.);
4) у прописаном року писмено не обавести Пореску управу о извршењу
решења из члана 129и став 1, односно члана 129и став 3. овог закона ( члан
129и ст. 2. и 5.);
5) у прописаном року из члана 129и став 4. 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
ефективног страног новца и готовину у динарима не уплати на свој текући рачун
( члан 129и став 4.);
6) ако овлашћени мењач коме је решењем Пореске управе одузето
овлашћење за обављање мењачких послова на неким од више мењачких
места, у прописаном року сав ефективни страни новац и сву готовину у
динарима са тог мењачког места не пренесе на мењачко место које наставља
са радом ( члан 129к став 1.);
7) ако овлашћени мењач који има једно мењачко место коме је решењем
Пореске управе одузето овлашћење за обављање мењачких послова на том
месту, односно ако овлашћени мењач који има више мењачких места коме је
решењем Пореске управе одузето овлашћење за обављање мењачких послова
на свим мењачким местима, у прописаном року сав ефективни страни новац са
тих мењачких места не прода банци, односно банкама са којима има закључен
уговор, а динаре добијене продајом ефективног страног новца и сву готовину у
динарима не уплати на свој текући рачун ( члан 129к став 2.);
8) у прописаном року Пореској управи у писаној форми не достави
доказе да је извршио обавезе из члана 129к ст. 1. и 2. овог закона ( члан 129к
став 3.).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник - овлашћени
мењач новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном
лицу - овлашћеном мењачу новчаном казном од 15.000 до 150.000 динара.
Члан 181б
Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај
Државна лутрија Србије, односно правно лице, ако Пореској управи не достави
дневне, месечне и годишње извештаје о промету, у писаној или електронској
форми ( члан 129њ ).
Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај
Државна лутрија Србије, односно правно лице, које се не одазове на позив
Пореске управе, непосредно или преко пуномоћника, за учествовање у поступку
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канцеларијске ПОРЕСКЕ контроле, односно не пружи потребна објашњења и
документацију у року који одреди Пореска управа ( члан 129о ).
За прекршај из ст. 1. и 2. овог члана казниће се одговорно лице у
Државној лутрији Србије, односно одговорно лице у правном лицу новчаном
казном од 15.000 до 150.000 динара.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
ЧЛАН 94.
ОДРЕДБЕ ЧЛAНА 1, ЧЛАНА 2. СТАВ 3, ЧЛ. 3, 5. И 54, ЧЛАНA 66. СТ. 1,
2. И 5. И ЧЛАНА 92. ОВОГ ЗАКОНА О ПРЕУЗИМАЊУ НАДЛЕЖНОСТИ
НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ У МЕЊАЧКИМ И ДЕВИЗНИМ ПОСЛОВИМА,
ПРИМЕЊУЈУ СЕ ПОЧЕВ ОД 1. ЈАНУАРА 2019. ГОДИНЕ.
ОДРЕДБЕ ЧЛ. 8. И 18. ЧЛ. 39-53, ЧЛ. 55- 60, ЧЛАНА 62, ЧЛАНА 89. СТ. 24. И СТ. 7-9, ЧЛАНА 90. СТ. 2-6. И ЧЛАНА 93. ОВОГ ЗАКОНА, КОЈЕ УРЕЂУЈУ
ПОСЛОВЕ ПОРЕСКЕ КОНТРОЛЕ, ОДНОСНО ПОСЛОВЕ ПРУЖАЊА
ПОРЕСКИХ УСЛУГА, ПРИМЕЊУЈУ СЕ ПОЧЕВ ОД 1. ЈАНУАРА 2019. ГОДИНЕ.
ОДРЕДБЕ ЧЛ. 9. И 88. И ЧЛАНА 89. СТ. 1. И 6. ОВОГ ЗАКОНА, КОЈЕ СЕ
ОДНОСЕ НА ДОСТАВЉАЊЕ
ПОДАТАКА О СВИМ ПОСЛОВНИМ
ПРОСТОРИЈАМА У КОЈИМА СЕ ВРШИ СКЛАДИШТЕЊЕ, ОДНОСНО СМЕШТАЈ
ДОБРА, КАО И О ПРОСТОРИЈАМА У КОЈИМА СЕ ОБАВЉА РЕГИСТРОВАНА
ДЕЛАТНОСТ, ПРИМЕЊИВАЋЕ СЕ ПО ИСТЕКУ 120 ДАНА ОД ДАНА СТУПАЊА
НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА.
ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 61. ОВОГ ЗАКОНА, ПРИМЕЊИВАЋЕ СЕ НА
НЕПРАВИЛНОСТИ УТВРЂЕНЕ РЕШЕЊЕМ У ПОСТУПЦИМА ПОРЕСКИХ
КОНТРОЛА ДОНЕТИХ ОД ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА.
ЧЛАН 95.
ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 65. ОВОГ ЗАКОНА, ПРИМЕЊИВАЋЕ СЕ ПО
УСПОСТАВЉАЊУ
ЈЕДИНСТВЕНОГ
ИНФОРМАЦИОНОГ
СИСТЕМА
ЛОКАЛНИХ ПОРЕСКИХ АДМИНИСТРАЦИЈА, ПОЧЕВ ОД 1. ЈАНУАРА 2019.
ГОДИНЕ.
ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ДУЖНА ЈЕ ДА СЕ ПОВЕЖЕ СА
ЈЕДИНСТВЕНИМ ИНФОРМАЦИОНИМ СИСТЕМОМ ЛОКАЛНИХ ПОРЕСКИХ
АДМИНИСТРАЦИЈА, ПОЧЕВ ОД 1. ЈАНУАРА 2019. ГОДИНЕ.
ПОСЛОВЕ ВОЂЕЊА ЈЕДИНСТВЕНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА
ЛОКАЛНИХ ПОРЕСКИХ АДМИНИСТРАЦИЈА ПРЕУЗИМА ПОРЕСКА УПРАВА,
НАЈКАСНИЈЕ ДО 1. ЈАНУАРА 2020. ГОДИНЕ.
ЧЛАН 96.
ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК КОМЕ ЈЕ ОДОБРЕНО ПЛАЋАЊЕ ДУГОВАНОГ
ПОРЕЗА У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА ЧЛАНА 74Б ЗАКОНА О ПОРЕСКОМ
ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС“, БР.
80/02, 84/02 - ИСПРАВКА, 23/03 - ИСПРАВКА, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - ДР.
ЗАКОН, 62/06 - ДР. ЗАКОН, 61/07, 20/09, 72/09 - ДР. ЗАКОН, 53/10, 101/11, 2/12 ИСПРАВКА, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 - АУТЕНТИЧНО
ТУМАЧЕЊЕ, 112/15, 15/16 И 108/16), МОЖЕ ДА ПОДНЕСЕ ЗАХТЕВ ЗА
ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ,
ПРЕ ИСТЕКА ПЕРИОДА НА КОЈИ МУ ЈЕ ПЛАЋАЊЕ ДУГА ОДЛОЖЕНО
УКОЛИКО ЈЕ ТО ПОВОЉНИЈЕ ЗА ЊЕГА, ПРИ ЧЕМУ УКУПАН ПЕРИОД ЗА
КОЈИ ЈЕ ОДЛОЖЕНА ОБАВЕЗА, НЕ МОЖЕ БИТИ ДУЖИ ОД 60 МЕСЕЦИ.
ЧЛАН 97.
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ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЕСТА У ПОРЕСКОЈ УПРАВИ ДОНЕЋЕ СЕ У РОКУ ОД ГОДИНА
ДАНА ОД ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА.
ОДРЕДБАМА ПРАВИЛНИКА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, ИЗВРШИЋЕ СЕ
СПАЈАЊЕ ЗВАЊА ПОРЕСКИХ СЛУЖБЕНИКА СХОДНО ОДРЕДБАМА ЧЛАНА
КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ ОСНОВ И УСЛОВИ ЗА РАЗВРСТАВАЊЕ ЗВАЊА
ПОРЕСКИХ СЛУЖБЕНИКА, И ТО:
1) РАДНОМ МЕСТУ РАЗВРСТАНОМ У ЗВАЊЕ ВИШЕГ ПОРЕСКОГ
РЕФЕРЕНТА, ОДГОВАРА ЗВАЊЕ ВИШЕГ ПОРЕСКОГ КОНТРОЛОРА; ЗВАЊУ
ПОРЕСКОГ РЕФЕРЕНТА ОДГОВАРА ЗВАЊЕ ПОРЕСКОГ КОНТРОЛОРА;
ЗВАЊУ МЛАЂЕГ ПОРЕСКОГ РЕФЕРЕНТА, ОДГОВАРА ЗВАЊЕ МЛАЂЕГ
ПОРЕСКОГ КОНТРОЛОРА;
2) РАДНОМ МЕСТУ РАЗВРСТАНОМ У ЗВАЊЕ ВИШЕГ ПОРЕСКОГ
САРАДНИКА, ОДГОВАРА ЗВАЊЕ ВИШИ ПОРЕЗНИК-СТРУЧНИ САРАДНИК;
ЗВАЊУ ПОРЕСКОГ САРАДНИКА, ОДГОВАРА ЗВАЊЕ ПОРЕЗНИК-СТРУЧНИ
САРАДНИК; ЗВАЊУ МЛАЂЕГ ПОРЕСКОГ САРАДНИКА, ОДГОВАРА ЗВАЊЕ
МЛАЂИ ПОРЕЗНИК-СТРУЧНИ САРАДНИК;
3) РАДНОМ МЕСТУ РАЗВРСТАНОМ У ЗВАЊЕ ГЛАВНОГ ПОРЕСКОГ
САВЕТНИКА, ОДГОВАРА ЗВАЊЕ САМОСТАЛНОГ ПОРЕСКОГ САВЕТНИКА;
ЗВАЊУ ВИШЕГ ПОРЕСКОГ САВЕТНИКА ОДГОВАРА ЗВАЊЕ САМОСТАЛНОГ
ПОРЕСКОГ ИНСПЕКТОРА И ВИШЕГ ПОРЕСКОГ ИНСПЕКТОРА I; ЗВАЊУ
ПОРЕСКОГ САВЕТНИКА I, ОДГОВАРА ЗВАЊЕ ВИШЕГ ПОРЕСКОГ
ИНСПЕКТОРА II И ПОРЕСКОГ ИНСПЕКТОРА I; ЗВАЊУ ПОРЕСКОГ
САВЕТНИКА ОДГОВАРА ЗВАЊЕ ПОРЕСКОГ ИНСПЕКТОРА II И ПОРЕСКОГ
ИНСПЕКТОРА; ЗВАЊУ МЛАЂЕГ ПОРЕСКОГ САВЕТНИКА, ОДГОВАРА ЗВАЊЕ
МЛАЂЕГ ПОРЕСКОГ ИНСПЕКТОРА.
ЧЛАН 98.
ОВАЈ ЗАКОН СТУПА НА СНАГУ ОСМОГ ДАНА ОД
ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”.
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ИЗЈАВA 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 ПОРЕСКОМ
ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ
DRAFT LAW ON AMENDMENTS AND SUPLEMENTS TO LAW ON TAX
PROCEDURE AND TAX ADMINISTRATION
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) Одредбe Споразума којe се односе на нормативну садржину прописа
Чл. 37, 72, 73. и 100. Споразума
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама Споразума
Примењује се рок из члана 72. Споразума, као општи рок за усклађивање
прописа, као и остали рокови предвиђени у одредбама тачке 3а) ове изјаве.
в) Оцена испуњености обавезе које произилазе из наведене одредбе
Споразума
Испуњава у потпуности.
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза које
произилазе из наведене одредбе Споразума
/
д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина Европске
уније
/
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
конкуренцији, опорезивању и усклађивању прописа - Усклађено
б) Навођење секундарних извора права Европске уније и оцене усклађености
са њима
Секундарни извори права Европске уније погледу пореског поступка и пореске
администрације нису релевантни за нормативну уређеност Предлога закона.
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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.
У складу са роковима из Споразума
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).
Не постоје одговарајући прописи Европске уније са којима је потребно
обезбедити усклађеност у погледу предложене материје обухваћене овим
законом.
6. Да ли су претходно наведени извори права Европске уније преведени на
српски језик?
/
7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик Европске уније?
/
8. Сарадња са Европском унијом и учешће консултаната у изради прописа и
њихово мишљење о усклађености?
У изради Предлога закона нису учествовали консултанти.

