ЗАКОН
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
ПОРЕЗУ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА
Члан 1.
У Закону о порезу на добит правних лица („Службени гласник РС”, бр.
25/01, 80/02, 80/02-др. закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12 и 47/13), члан
48. брише се.
Члан 2.
Члан 50и мења се и гласи:
„Члан 50и
Право на порески подстицај код улагања из члана 50а овог закона, не
остварује се за набавку опреме већ коришћене у Републици.
Порески подстицај из става 1. овог члана не може се пренети на друго
правно лице, које није стекло право на коришћење тог подстицаја у смислу овог
закона, ни у случају када друго правно лице учествује у статусној промени са
обвезником који користи наведени порески подстицај.
Право на порески подстицај из става 1. овог члана не остварује се за
основна средства, и то за: ваздухоплове и пловне објекте који се не користе за
обављање делатности; путничке аутомобиле, осим аутомобила за такси
превоз, rent-a-car, обуку возача и специјалних путничких аутомобила са
уграђеним уређајима за болеснике; намештај, осим намештаја за опремање
хотела, мотела, ресторана, омладинских, дечијих и радничких одмаралишта;
тепихе; уметничка дела ликовне и примењене уметности и украсне предмете за
уређење простора; мобилне телефоне; клима уређаје; опрему за видео надзор;
огласна средства, као и алат и инвентар са калкулативним отписом.”
Члан 3.
Порески обвезник који је до 31. децембра 2013. године остварио право
на порески подстицај из члана 48. Закона о порезу на добит правних лица
(„Службени гласник РС”, бр. 25/01, 80/02, 80/02-др. закон, 43/03, 84/04, 18/10,
101/11, 119/12 и 47/13) и исказао податке у пореском билансу и пореској пријави
за 2013. годину, може то право да користи до истека рока и на начин прописан
тим законом.
Члан 4.
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”, а примењиваће се од 1. јануара 2014.
године.

