ЗАКОН
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА
О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА
Члан 1.
У Закону о порезу на доходак грађана (''Службени гласник РС'',
бр. 24/01, 80/02 и 135/04), у члану 9. став 1. тачка 8) реч: ''изосталу'' замењује се
речју: ''изгубљену''.
У тачки 9) број: ''30.000'' замењује се бројем: ''35.000''.
У тачки 12) број: ''4.500'' замењује се бројем: ''6.000''.
У тачки 13) број: ''4.500'' замењује се бројем: ''5.000''.
У тачки 17) после речи: ''инвалиднина'' додају се речи: ''које се
остварују по основу права из обавезног пензијског и инвалидског осигурања,
односно војног осигурања''.
У тачки 18) речи: ''до износа двоструке просечне месечне зараде
по запосленом исплаћене у Републици према последњем објављеном податку
републичког органа надлежног за послове статистике'' замењују се речима: ''до
износа који је као најнижи утврђен законом којим се уређује рад''.
У тачки 20) речи: ''Одлуком о утврђивању Социјалног програма за
запослене којима престаје радни однос у процесу реструктурирања предузећа и
припреме за приватизацију, стечаја и ликвидације (''Службени гласник РС'', број
12/2002)'' замењују се речима: ''Одлуком о утврђивању Програма за решавање
вишка запослених у процесу рационализације, реструктурирања и припреме за
приватизацију (''Службени гласник РС'', број 64/05)''.
У тачки 22) речи: "и Црне Горе" бришу се.
У тачки 24) речи: '', као и ПДВ надокнаде у складу са законом
којим се уређује порез на додату вредност, које'' замењују се речју: ''који'', а
тачка на крају замењује се тачком и запетом и додају се тач. 25) и 26), које
гласе:
''25) ПДВ надокнаде, у складу са законом којим се уређује порез
на додату вредност, која се исплаћује лицима која су обвезници пореза на
приходе од пољопривреде и шумарства на катастарски приход, сагласно закону
којим се уређује порез на додату вредност;
26) награда ученицима и студентима оствареним за постигнуте
резултате током школовања и образовања, као и освојених на такмичењима у
оквиру образовног система.''
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Члан 2.
После члана 9. додаје се члан 9а, који гласи:
"Члан 9а
Не плаћа се порез на доходак грађана на новчано примање по
основу накнаде из купопродајне цене остварене продајом капитала у поступку
приватизације друштвеног и државног капитала, које се исплаћује физичком
лицу у складу са законом у износу до 200 евра у динарској противвредности за
сваку пуну годину радног стажа у субјекту приватизације."
Члан 3.
После члана 12. додају се наслов и члан 12а, који гласе:
"Усклађивање динарских износа
Члан 12а
Динарски износи из члана 9. став 1. тач. 9), 12) и 13), члана 15а
став 2, члана 18. став 1. тач. 1), 2), 4), 5), 6) и 7), члана 21а, члана 83. став 5.
тачка 1) и члана 101а ст. 1, 3, 4. и 5. овог закона усклађују се годишње стопом
раста цена на мало у календарској години која претходи години у којој се
усклађивање врши, према подацима републичког органа надлежног за послове
статистике.
Усклађене динарске износе из става 1. овог члана објављује
Влада.
Усклађени динарски износи из става 1. овог члана примењују се
од првог дана наредног месеца по објављивању тих износа."
Члан 4.
Члан 14б мења се и гласи:
''Зарадом, у смислу чл. 13. и 14. овог закона, сматрају се и
премије свих видова добровољног осигурања, као и пензијски допринос у
добровољни пензијски фонд, које послодавац плаћа, односно уплаћује за
запослене – осигуранике укључене у добровољно осигурање, односно за
запослене - чланове добровољног пензијског фонда, у складу са законом који
уређује добровољно осигурање, односно добровољне пензијске фондове и
пензијске планове.
Изузетно од става 1. овог члана, зарадом у смислу чл. 13. и 14.
овог закона не сматра се:
1) премија коју послодавац плаћа за све запослене код
колективног осигурања од последица незгоде, укључујући осигурање од
повреда на раду и професионалних обољења и колективног осигурања за
случај тежих болести и хируршких интервенција;
2) премија за добровољно додатно пензијско осигурање,
односно пензијски допринос у добровољни пензијски фонд, које послодавац
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за запослене - чланове добровољног пензијског фонда, до износа који је
ослобођен од плаћања доприноса сагласно закону који уређује обавезно
социјално осигурање.''
Члан 5.
После члана 15. додаје се наслов изнад члана и члан 15а, који
гласе:
''Пореска основица
Члан 15а
Основицу пореза на зараде из чл. 13. до 14б овог закона чини
исплаћена, односно остварена зарада.
Основицу пореза на зараде за запослене у смислу закона који
уређује рад, чини зарада из члана 13. став 1. и чл. 14. до 14б овог закона,
умањена за износ од 5.000 динара месечно.''
Члан 6.
Члан 16. мења се и гласи:
''Зарада из чл. 13. до 14б овог закона опорезује се по стопи од
12%.''
Члан 7.
У члану 18. став 1. тачка 1) број: "1.200" замењује се бројем:
"2.000".
У тачки 2) број: ''1.000'' замењује се бројем: ''1.200''.
У тачки 4) број: ''3.000'' замењује се бројем: ''3.500''.
У тачки 5) број: "15.000" замењује се бројем: "20.000".
У тачки 6) број: ''3.000'' замењује се бројем: ''5.000".
У тачки 6) на крају тачка се замењује тачком и запетом и додаје
тачка 7), која гласи:
''7) јубиларне награде запосленима, у складу са законом који
уређује рад – до 10.000 динара годишње.''
Члан 8.
У члану 21а додаје се став 2, који гласи:
''Не плаћа се порез на зараде на пензијски допринос у
добровољни пензијски фонд који послодавац обуставља и плаћа из зараде
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уређује добровољне пензијске фондове и пензијске планове, укупно највише до
3.000 динара месечно.''
Члан 9.
У наслову изнад члана 21б речи: ''нових радника'' замењују се
речима: ''нових лица и лица са инвалидитетом''.
После члана 21б додаје се нови члан 21в, који гласи:
"Члан 21в
Послодавац који запосли лице које се, у смислу закона којим се
уређује рад, сматра приправником, које је на дан закључења уговора о раду
млађе од 30 година и које је код Националне службе за запошљавање
пријављено као незапослено лице, ослобађа се обавезе плаћања обрачунатог
и обустављеног пореза из зараде новозапосленог лица, за период од три
године од дана заснивања радног односа тог лица.
Послодавац који запосли на неодређено време лице које је на дан
закључења уговора о раду млађе од 30 година и које је пријављено као
незапослено лице код Националне службе за запошљавање најмање три
месеца без прекида пре заснивања радног односа, ослобађа се обавезе
плаћања обрачунатог и обустављеног пореза из зараде новозапосленог лица,
за период од две године од дана заснивања радног односа тог лица.
Новозапосленим лицем, у смислу ст. 1. и 2. овог члана, сматра се
лице са којим је послодавац закључио уговор о раду у складу са законом који
уређује рад и које је пријавио на обавезно социјално осигурање код надлежних
оганизација за обавезно социјално осигурање.
Новозапосленим лицем из става 2. овог члана неће се сматрати
лице које је пре заснивања радног односа било запослено код послодавца који
је оснивач или повезано лице са послодавцем код кога заснива радни однос,
независно од тога да ли је постојао порекид радног односа.
Пореску олакшицу из ст. 1. и 2. овог члана може остварити
послодавац ако се заснивањем радног односа са новозапосленим лицем
повећава број запослених код послодавца у односу на број запослених на дан
1. септембра 2006. године.
Ако у току коришћења пореске олакшице за новозапослена лица,
као и у наредном периоду од три године за лица из става 1. овог члана, односно
две године за лица из става 2. овог члана, после истека олакшице, послодавац
смањи број запослених у односу на број запослених на дан 1. септембра 2006.
године, увећан за новозапослена лица за која остварује пореску олакшицу, губи
право на олакшицу, при чему, у случају када је олакшица остварена за више
новозапослених лица, прво губи олакшицу за оног новозапосленог са којим је
раније засновао радни однос.
Послодавац је дужан да плати порез који би иначе платио да није
користио пореску олакшицу, валоризован применом стопе раста цена на мало
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од дана смањења броја запослених у смислу става 6. овог члана.
Ако новозапосленом лицу престане радни однос у току трајања
пореске олакшице, као и у наредном периоду из става 6. овог члана,
послодавац који уместо њега, у року од највише 15 дана по престанку радног
односа, запосли друго лице, под условом да се не смањује број запослених у
смислу става 6. овог члана, наставља да користи пореску олакшицу по основу
запослења другог новозапосленог лица у обиму права утврђеног за претходно
новозапослено лице. Укупан период коришћења олакшице из овог става
умањује се за време за које је новозапослено лице, коме је престао радни
однос, радило код послодавца.
Ако приправнику из става 1. овог члана престане радни однос у
току трајања олакшице, послодавац наставља да користи олакшицу до истека
рока из става 1. овог члана уколико запосли другог новог приправника.
Ако лицу из става 2. овог члана престане радни однос у току
трајања олакшице, послодавац наставља да користи олакшицу до истека рока
из тог става, уколико запосли друго лице млађе од 30 година.
Пореску олакшицу из овог члана не могу остваривати државни
органи и организације, јавна предузећа, јавне службе и други директни или
индиректни буџетски корисници.
Начин и поступак примене одредаба овог члана ближе уређује
министар финансија.''
Члан 10.
После члана 21в додају се чл. 21г и 21д, који гласе:
''Члан 21г
Послодавац који на неодређено време запосли лице са
инвалидитетом у складу са законом који уређује спречавање дискриминације
лица са инвалидитетом, за које одговарајућом правно-медицински валидном
документацојом докаже инвалидност, ослобађа се обавезе плаћања
обрачунатог и обустављеног пореза из зараде тог лица, за период од три
године од дана заснивања радног односа.
Новозапосленим лицем са инвалидитетом из става 1. овог члана
сматра се лице са којим је послодавац закључио уговор о раду у складу са
законом који уређује рад и које је пријавио на обавезно социјално осигурање
код надлежних оганизација за обавезно социјално осигурање.
Новозапосленим лицем са инвалидитетом из става 1. овог члана
неће се сматрати лице које је пре заснивања радног односа било запослено код
послодавца који је оснивач или повезано лице са послодавцем код кога заснива
радни однос, независно од тога да ли је постојао прекид радног односа.
Пореску олакшицу из овог члана не могу остваривати државни
органи и организације, јавна предузећа, јавне службе и други директни или
индиректни буџетски корисници.
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министар финансија.
Члан 21д
Послодавац који запосли лице које је на дан закључивања
уговора о раду старије од 45 година и које код Националне службе за
запошљавање има статус корисника новчане накнаде за време незапослености
или је код те службе пријављено као незапослено лице најмање шест месеци
без прекида, ослобађа се обавезе плаћања обрачунатог и обустављеног пореза
из зараде тог новозапосленог лица.
Право пореског ослобођења у складу са ставом 1. овог члана
послодавац остварује у периоду од две године од дана заснивања радног
односа запосленог.
Ако запосленом из става 1. овог члана престане радни однос у
току трајања олакшице, као и у наредном периоду од три године после истека
олакшице из става 2. овог члана, послодавац губи право на олакшицу и дужан
је да плати порез који би иначе платио да није користио пореско ослобођење,
валоризован применом стопе раста цена на мало према подацима републичког
органа надлежног за послове статистике, у року од 30 дана од престанка радног
односа запосленог.
Одредба става 3. овога члана не примењује се у случају
престанка радног односа смрћу запосленог или из других разлога независно од
воље запосленог и воље послодавца, у смислу одредаба закона који уређује
рад.
Изузетно од одредбе става 3. овог члана, послодавац наставља
да користи олакшицу за преостало време коришћења олакшице, уколико
запосленом престане радни однос отказом уговора о раду од стране
запосленог, а послодавац уместо њега у року од највише 15 дана од дана
престанка радног односа запосли друго лице из става 1. овог члана.
Пореску олакшицу из овог члана не могу остваривати државни
органи и организације, јавна предузећа, јавне службе и други директни или
индиректни буџетски корисници.
Начин и поступак примене одредаба овог члана уређује министар
надлежан за послове финансија.''
Члан 11.
У члану 31. став 2. речи: ''производњом лозно-воћних и других
садница и калемова,'' бришу се.
Члан 12.
У члану 40. став 2. тачка 4) број: ''2.000.000'' замењује се бројем:
''3.000.000''.
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У члану 61. став 1. тачка 4) тачка на крају замењује се тачком и
запетом и додаје тачка 5), која гласи:
''5) примање члана отвореног инвестиционог фонда по основу
права на сразмерни део прихода од инвестиционе јединице тог фонда.''
Члан 14.
У члану 63. став 2. број: ''4)'' замењује се бројем: ''5)'', а после
речи: ''друштва'' додају се запета и речи: ''као и примање по основу права члана
отвореног инвестиционог фонда на сразмерни део прихода од инвестиционе
јединице''.
Став 3. мења се и гласи:
''Изузетно од става 2. овог члана, опорезиви приход од капитала
по основу дивиденди и удела у добити, односно по основу права на сразмеран
део прихода инвестиционе јединице, из члана 61. став 1. тач. 2) и 5) овог
закона, за резидента Републике чини 50% бруто дивиденди или удела у добити
исплаћених (расподељених) обвезнику, односно прихода од инвестиционе
јединице по основу сразмерног дела.''
Члан 15.
У члану 65. тачка 1) реч: ''штедње'' замењује се речима: ''штедних
и других депозита (орочених или по виђењу)''.
Члан 16.
У члану 72. став 1. тачка 4) тачка на крају замењује се тачком из
запетом и додају тач. 5), 6) и 7), које гласе:
''5) инвестиционе јединице откупљене од стране отвореног
инвестиционог фонда, сагласно закону који уређује инвестиционе фондове;
6) инвестиционе јединице добровољног пензијског фонда;
7) акумулираних средстава по основу програмиране исплате са
рачуна члана добровољног пензијског фонда.''
После става 2. додају се нови ст. 3. и 4, који гласе:
''Капиталним добитком сматра се онај приход који обвезник, као
члан отвореног, затвореног, односно приватног инвестиционог фонда, оствари
као разлику између куповне и откупне цене инвестиционе јединице, акција,
односно удела, сагласно закону који уређује инвестиционе фондове.
Капиталним добитком сматра се онај део разлике између
акумулираних средстава повучених једнократном исплатом, програмираном
исплатом или куповином ануитета из добровољног пензијског фонда и висине
уплаћеног пензијског доприноса.''
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Члан 17.
После члана 72а додаје се члан 72б, који гласи:
''Члан 72б
Пренос рачуна из постојећег у други добровољни пензијски фонд,
који изврши фонд по налогу и за рачун члана добровољног пензијског фонда, у
складу са законом који уређује добровољне пензијске фондове и пензијске
планове, не сматра се капиталним добитком.''
Члан 18.
У члану 73. додају се ст. 4. и 5, који гласе:
''Продајном ценом инвестиционе јединице сматра се откупна цена
инвестиционе јединице која се састоји од нето вредности имовине отвореног
друштва по инвестиционој јединици на дан подношења захтева члана фонда за
откуп инвестиционих јединица, увећане за накнаду за куповину уколико је
друштво за управљање наплаћује, сагласно закону који уређује инвестиционе
фондове.
Код повлачења акумулираних средстава из добровољног
пензијског фонда, продајном ценом се сматра износ исплаћених акумулираних
средстава члану пензијског фонда на име његовог удела у нето имовини
пензијског фонда, сагласно закону који уређује добровољне пензијске фондове
и пензијске планове.''
Члан 19.
У члану 74. после става 1. додају се нови ст. 2. и 3, који гласе:
''Набавна цена инвестиционе јединице састоји се од нето
вредности имовине отвореног фонда по инвестиционој јединици на дан уплате,
увећане за накнаду за куповину уколико је друштво за управљање наплаћује,
сагласно закону који уређује инвестиционе фондове.
Код повлачења акумулираних средстава из добровољног
пензијског фонда, набавном ценом се сматра износ новчаних средстава по
основу пензијских доприноса уплаћених у добровољни пензијски фонд, односно
износ новчаних средстава уплаћених у добровољни пензијски фонд који
одговара проценту средстава повучених програмираном исплатом.''
Досадашњи ст. 2. до 6. постају ст. 4. до 8.
Члан 20.
После члана 79. додаје се члан 79а, који гласи:

-9''Члан 79а
Повлачење акумулираних средстава по основу удела члана у
нето имовини добровољног пензијског фонда која се, по налогу и за рачун
члана фонда улаже у куповину ануитета у друштву за осигурање сагласно
закону који уређује добровољне пензијске фондове и пензијске планове,
ослобађа се пореза на капитални добитак.''
Члан 21.
У члану 83. став 1. речи: ''тих игара'' замењују се речима: ''игара
које се сматрају играма на срећу у смислу закона који уређује игре на срећу''.
У ставу 5. тачка 2) тачка на крају замењује се тачком и запетом и
додаје тачка 3), која гласи:
''3) остварен добитак од игара које се приређују у играчницама
(казинима) и на аутоматима.''
Члан 22.
У члану 87. став 1. реч: ''четвороструког'' замењује се речју:
''троструког''.
У ставу 2. реч: ''десетоструки'' замењује се речју: ''петоструки''.
После става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
''Изузетно од става 2. овог члана, ако обвезник – резидент упућен
у иностранство ради обављања послова за резидентно правно лице из члана
17. овог закона, оствари зараду у иностранству у висини мањој од 60% од
укупно оствареног дохотка у календарској години у којој се утврђује годишњи
порез, примењује се неопорезиви износ из става 1. овог члана.''
У досадашњем ставу 3, који постаје став 4, у тачки 9) речи: "другој
држави чланици, односно " бришу се.
У досадашњем ставу 4, који постаје став 5, речи: "става 3."
замењују се речима: "става 4.".
У досадашњем ставу 5, који постаје став 6, речи: "става 3."
замењују се речима: "става 4.", а речи: "другој држави чланици, односно" бришу
се.
Досадашњи став 6. постаје став 7.
У досадашњем ставу 7, који постаје став 8, речи: "ст. 3. до 6."
замењују се речима: "ст. 4. до 7.".
Члан 23.
У члану 88. став 1. речи: ''став 7.'' замењују се речима: ''став 8.''.
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Члан 24.
Члан 89. мења се и гласи:
''Годишњи порез на доходак грађана плаћа се по стопи:
1) за обвезника из члана 87. став 1. овог закона, који је у
календарској години остварио доходак за опорезивање сагласно члану 87. став
8:
- износ до шестоструке просечне годишње зараде – 10%;
- преко шестоструке просечне годишње зараде - 15%.
2) за обвезника из члана 87. став 2. овог закона, који је у
календарској години остварио доходак за опорезивање сагласно члану 87. став
8:
- износ до осмоструке просечне годишње зараде – 10%;
- преко осмоструке просечне годишње зараде - 15%.''
Члан 25.
У члану 96. став 2. после речи: ''приходе'' додају се запета и речи:
''односно према боравишту обвезника''.
Члан 26.
После члана 101. додаје се члан 101а, који гласи:
''Члан 101а
''Код утврђивања основице пореза на зараде у смислу члана 15а
став 2. овог закона, зарада из става 1. тог члана умањује се за 5.000 динара
месечно у пуном износу за запосленог који ради са пуним радним временом.
За запосленог који ради са непуним радним временом, умањење
из става 1. овог члана је сразмерно радном времену тог запосленог у односу на
пуно радно време.
Кад запослени остварује пуно радно време код два или више
послодаваца, умањење из става 1. овог члана врши сваки послодавац
сразмерно радном времену код послодавца у односу на пуно радно време, с
тим што укупно умањење износи 5.000 динара месечно.
Кад запослени остварује радно време преко пуног радног
времена код два или више послодаваца, умањење из става 1. овог члана,
водећи рачуна о хронолошком редоследу заснивања радног односа, врше они
послодавци код којих, збирно посматрано, запослени остварују пуно радно
време, сразмерно радном времену код послодавца у односу на пуно радно
време, с тим што укупно умањење износи 5.000 динара месечно. При томе,
послодавац код кога је радни однос, према хронолошком редоследу, пресудан
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динара месечно.
Кад запослени остварује непуно радно време код два или више
послодаваца, сваки послодавац врши умањење сразмерно радном времену код
послодавца у односу на укупно радно време, с тим што збир умањења мора
бити мањи од 5.000 динара месечно, односно сразмерно укупном радном
времену запосленог у односу на пуно радно време.''
Начин и поступак обрачунавања пореза на зараде из ст. 1. до 5.
овог члана и достављање података Пореској управи ближе уређује министар
финансија.''
Члан 27.
У члану 107. став 1. речи: "друге државе чланице, односно" бришу
се.
У ставу 4. после речи: ''пребивалишта'' додају се запета и речи:
''односно боравишта''.
Члан 28.
У члану 108а после става 4. додаје се нови став 5, који гласи:
''Правна и физичка лица која обављају делатност из става 2. овог
члана, а која нису исплатиоци прихода по основу извођења естрадних програма
забавне и народне музике и других забавних програма, у случају да ангажују
интерпретаторе и друга ангажована лица из става 1. овог члана, дужна су да у
року од 48 сати од дана фактичког почетка организовања естрадних програма
забавне и народне музике и других забавних програма, поднесу пријаву за упис
у регистар из става 1. овог члана.''
Досадашњи став 5. постаје став 6.
У досадашњем ставу 6, који постаје став 7, речи: ''става 5.''
замењују се речима: ''става 6.''.
Досадашњи ст.7. и 8. постају ст. 8. и 9.
У досадашњем ставу 9, који постаје став 10, речи: ''става 8. ''
замењују се речима: ''става 9.''.
Досадашњи став 10, који постаје став 11, речи: ''става 7.''
замењују се речима: ''става 8.''.
Члан 29.
После члана 108а додају се наслов изнад члана и члан 108б, који
гласе:
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Члан 108б
Пореска управа води Регистар правних и физичких лица,
државних органа и организација, органа и организација јединица територијалне
аутономије и локалне самоуправе и других органа и организација у којима се
исплаћују зараде, односно плате (у даљем тексту: послодавац).
Новоосновани послодавац дужан је да Пореској управи, према
месту свог седишта, поднесе пријаву за упис у регистар из става 1. овог члана,
у року од осам дана од дана уписа у одговарајући регистар код надлежног
органа.
Садржину пријаве из става 2. овог члана, споразумно ближе
уређују министар финансија и министар рада, запошљавања и социјалне
политике.''
Члан 30.
У члану 166. став 1. тачка 1), после речи: "став 6," додају се речи:
"члан 21в став 7, члан 21д став 3,".
У тачки 3) речи у загради: ''ст. 3. и 4'' замењују се речима: ''ст. 3, 4.
и 5''.
У тачки 4) број у загради: ''7'' замењује се бројем: ''8'', а тачка на
крају замењује се тачком и запетом и додаје тачка 4а), која гласи:
''4а) Пореској управи, према месту свог седишта, не поднесе
пријаву за упис у Регистар правних и физичких лица, државних органа и
организација, органа и организација јединица територијалне аутономије и
локалне самоуправе и других органа и организација у којима се исплаћују
зараде, односно плате, у року од осам дана од дана уписа у одговарајући
регистар код надлежног органа (члан 108б став 2).''
Члан 31.
У члану 7. став 1. речи: ", у другој држави чланици" бришу се.
У ставу 3. речи: "у другу државу чланицу или" бришу се.
У члану 12. став 1. речи: "у другој држави чланици, односно" и
речи: "другој држави чланици, односно" на оба места, бришу се.
У ставу 2. речи: "држави чланици, односно" бришу се.
Члан 32.
У члану 20. став 1. тач. 1) и 2) и члану 107а став 1. речи: " и Црне
Горе" у датом падежу бришу се.
У члану 85. став 4. тачка 2) речи: " Србије и Црне Горе," бришу се.
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Послодавац који на дан ступања на снагу овог закона исплаћује
зараду, односно плату, дужан је да Пореској управи према месту свог седишта,
на обрасцу из члана 28. овог закона, поднесе пријаву за упис у регистар из тог
члана, најкасније до 30. новембра 2006. године.
Члан 34.
Новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара казниће се за
прекршај послодавац – правно лице ако у року из члана 30. овог закона не
поднесе пријаву за упис у регистар из тог члана.
За радње из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у
правном лицу новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара.
За радње из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у
државном органу и органу локалне самоуправе новчаном казном од 5.000 до
50.000 динара.
За радње из става 1. овог члана казниће се предузетник
новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара.
Члан 35.
Порез на зараде које су остварене закључно за месец новембар
2006. године, обрачунава се и плаћа у складу са прописима који су важили до
дана почетка примене овог закона.
Послодавци који су до дана почетка примене овог закона
извршили исплату дела зараде за месец децембар 2006. године и платили
порез на зараде, а после почетка примене овог закона врше исплату другог
дела или коначну исплату зараде за тај месец, обрачун и плаћање пореза на
зараде код коначне ислате врше у складу са овим законом.
Члан 36.
Повластицу из чл. 9. и 10. закона може да оствари послодавац
који на дан 1. септембра 2006. године има најмање исти број запослених као и
на дан ступања на снагу овог закона.
Члан 37.
За 2006. и 2007. годину не утврђује се и не плаћа порез на
приходе од пољопривреде и шумарства на катастарски приход.
Члан 38.
На утврђивање и плаћање годишњег пореза на доходак грађана
остварен у 2006. години примењују се одредбе овог закона.
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Прво усклађивање динарских износа, сагласно члану 3. овог
закона, извршиће се у јануару 2008. године.
Изузетно од става 1. овог члана, прво усклађивање динарских
износа из члана 5. и члана 26. овог закона, извршиће се у јануару 2007. године,
за период од првог дана наредног месеца од дана ступања на снагу овог закона
до 31. децембра 2006. године.
Усклађени динарски износи из става 2. овог члана примењују се
од првог дана наредног месеца по објављивању тих износа.
Члан 40.
Прописи за извршавање овог закона донеће се најкасније до 31.
децембра 2006. године.
Члан 41.
Овај закон примењиваће се од 1. јануара 2007. године, осим
члана 1, став 9. у делу који се односи на ПДВ надокнаду, као и одредаба чл. 4.
и 8, који ће се примењивати од дана ступања на снагу овог закона и чл. 2, 9. и
10, који ће се примењивати од 1. септембра 2006. године.
Члан 42.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
''Службеном гласнику Републике Србије''.

