
З А К О Н
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, 23/03, 70/03 и 55/04), у члану 10. став 2. мења се и гласи:

"У  порескоправном  односу  из  става  1.  овог  члана,  физичко,  односно
правно лице има право:

1) на повраћај више или погрешно наплаћеног пореза, односно споредних
пореских  давања,  као  и  на  повраћај  пореза  када  је  то  другим  пореским  законом
предвиђено;

2) на пореску рефакцију;

3) да  користи  порески  кредит  у  односу  на  пореску  обавезу,  односно
обавезу по основу споредних пореских давања."

После става 2. додају се нови ст. 3. и 4, који гласе:

"Ако  се  лице  из  става  2.  овог  члана  определи  за  повраћај  више  или
погрешно наплаћеног пореза, односно споредних пореских давања, као и за рефакцију
пореза,  Пореска  управа  има  обавезу  да  по  захтеву  донесе  решење  без  одлагања,  а
најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева.

Порески кредит је износ за који се умањујe пореска обавеза."

Досадашњи став 3. постаје став 5.

Члан 2.

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

"1) пореском обвезнику чије се седиште не налази у месту и на адреси
наведеној у пријави за регистрацију прописаној актом из члана 27. став 3. овог закона
или  у  евиденционој  пријави  за  ПДВ,  која  је  уређена  прописима  о  порезу  на  додату
вредност;".

После става 3. додаје се нови став 4. који гласи:

"Против закључка из става 3. овог члана жалба није дозвољена."

Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 5. и 6.

У досадашњем ставу 5, који постаје став 6, број: "4." замењује се бројем:
"5.".

Члан 3.
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У  члану  26.  став  4.  тачка  на  крају  брише  се  и  додају  се  речи:  "и
организацији  надлежној  за  принудну  наплату  из  новчаних  средстава  на  рачуну
обвезника.".

Члан 4.

У члану 29. став 1. мења се и гласи:

"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 стечajним
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  другa промена  од  значаја  за
утврђивање пореза."

Члан 5.

У члану 40. став 5. мења се и гласи:

"Изузетно од ст. 1.  и 3. овог члана, порески обвезник не може поднети
измењену  пореску  пријаву  од  почетка  до  правоснажног  окончања  поступка  пореске
контроле за контролисани порески период."

Члан 6.

У члану 65. став 2. број: "30" замењује се бројем: "15".

Члан 7.

У члану 66. став 2. тачка на крају замењује се запетом и додају се речи: "а
постаје извршно даном достављања пореском обвезнику."

Члан 8.

У  члану  71.  став  1.  после  речи:  "односно  споредно  пореско  давање,"
додају се речи: "осим у случају из члана 74. став 5. тачка 1) овог закона," реч: "десет"
замењује  се  речју:  "пет",  а  тачка  на  крају  замењује  се  запетом и  додају  се  речи:  "са
обрачунатом  каматом  од  дана  издавања  опомене  до  дана  уплате  доспелог  пореза,
односно споредних пореских давања."

После става 1. додаје се нови став 2, који гласи:

"Опомена из става 1. 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."

Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4.

Члан 9.

У члану 73. додаје се став 7, који гласи:

"Изузетно,  ако  подносилац захтева за одлагање плаћања пореског  дуга,
који  не  испуњава  услове  из  ст.  1.  и  2.  овог  члана,  као  средство  обезбеђења  наплате
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понуди меницу авалирану од стране пословне банке, на износ који не може бити мањи од
висине пореског дуга чије се плаћање одлаже, министар или лице које он овласти, може
одлучити да се пореском обвезнику одобри одлагање плаћања пореског дуга на начин из
става 4. овог члана."

Члан 10.

У члану 74. став 2. тачка на крају замењује се тачком и запетом и додаје
тачка 6), која гласи:

"6) меница авалирана од стране пословне банке."

Додају се ст. 6. и 7, који гласе:

"Ако се доспели, а неплаћени порески дуг у случају из става 5. 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.

Порески  обвезник  за  кога  је  Пореска  управа  по  службеној  дужности
поништила споразум, односно укинула решење из става 5.  овог члана,  нема  право да
поново поднесе захтев за одлагање плаћања тог пореског дуга."

Члан 11.

У члану 77. став 2. мења се и гласи:

"У решењу из става 1. 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."

У ставу 3. речи: "наредног дана од дана" замењују се речју: "даном".

Члан 12.

У члану 87. став 6. мења се и гласи:

"Решење  из  става  1.  овог  члана  постаје  извршно  даном  достављања
пореском обвезнику."

Члан 13.

После члана 87. додају се наслов изнад члана и члан 87а, који гласе:

"Привремена мера обезбеђења пореског потраживања у принудној
наплати из новчаних средстава пореског обвезника

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.
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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 постаје извршно даном достављања пореском обвезнику.

Решење  из  става  2.  овог члана  доставља се  организацији  надлежној  за
принудну наплату заједно са извршним решењем 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, а које се односe 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 14.

У  члану  89.  став  1.  речи:  ",  а  уз  судско  решење  и  у  стан  пореског
обвезника" бришу се.

После става 1. додају се нови ст. 2. и 3, који гласе:

"Ако порески извршитељ треба да уђе у стан или другу просторију ради
вршења пописа, процене и заплене покретних ствари које се налазе у стану или другој
просторији или пописа и процене стана или друге просторије које су предмет обезбеђења
наплате  пореске  обавезе  или  принудне  наплате  пореске  обавезе  у  поступку
установљавања  привремене  мере  обезбеђења  наплате  пореза,  заложног  права  или  у
поступку принудне наплате пореске обавезе, а њихов држалац не дозвољава улазак у стан
или  друге  просторије,  Пореска  управа  подноси  захтев  надлежном  суду  за  доношење
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решења којим се пореском извршитељу дозвољава улазак у стан или друге просторије
против  воље  њиховог  држаоца,  ради  извршења  радњи  у  поступку  установљавања
привремене мере обезбеђења наплате пореске обавезе, заложног права и других радњи у
поступку  принудне  наплате  пореске  обавезе  у  складу  са  овим законом.  Уз  захтев  се
прилаже извршно решење Пореске управе из чл. 66, 77. и 87. овог закона.

Суд  је  дужан  да  решење  по  захтеву  из  става  2.  овог  члана  донесе
најкасније у року од 15 дана од дана пријема уредног захтева."

Досадашњи ст. 2. до 7. постају ст. 4. до 9.

Додаје се став 10, који гласи:

"У случају из става 9. овог члана, полиција је дужна да пружи затражену
помоћ у најкраћем року од пријема позива."

Члан 15.

У  члану  90.  став  3.  речи:  "а  уз  судско  решење  и  у  стан  пореског
обвезника", замењују се речима: "а на основу судског решења из члана 89. став 2. овог
закона и у стан пореског обвезника или члана породице са којим порески обвезник живи
у домаћинству".

Члан 16.

У члану 95. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи:

"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."

Досадашњи ст. 2. до 5. постају ст. 3. до 6.

Члан 17.

У члану 99. додаје се став 2, који гласи:

"Ако су покретне ствари пописане у поступку установљавања заложеног
права  у  складу  са  овим  законом,  поступак  принудне  наплате  почиње  проценом
пописаних покретних ствари."

Члан 18.

У члану 101. став 2. тачка на крају замењује се запетом и додају се речи:
"о чему се саставља записник."

Став 3. мења се и гласи:

"Изузетно,  ако  постоје  основи  сумње да ће порески обвезник угрозити
принудну  наплату  пореза  тако  што  ће  сакрити,  отуђити,  уништити  или  учинити
неупотребљивом пописану покретну ствар,  укључујући и пописану покретну ствар  на
којој је, у складу са законом, установљено заложено право Републике, пре или у поступку
принудне наплате, ствар ће се одузети у моменту пописа."

Став 5. мења се и гласи:
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"У случају из става 3. овог члана, саставља се записник о попису, процени
и заплени покретних ствари."

Члан 19.

У члану 104. став 1. тачка на крају замењује се запетом и додају се речи:
"о чему се доноси закључак."

Став 2. мења се и гласи:

"Усменим јавним надметањем,  у смислу овог закона,  сматра се  усмено
јавно надметање на коме учествују најмање два понуђача. Уколико на неком усменом
јавном  надметању  нема  најмање  два  понуђача,  усмено  јавно  надметање  се  поново
оглашава у року од осам дана од дана за који је било оглашено усмено јавно надметање
на коме није било најмање два понуђача."

У ставу 5. број: "15" замењује се речју: "осам".

У ставу 6. после речи: "на огласној табли" ставља се тачка, а речи до краја
става се бришу. После тачке додају се речи: "Оглашавање продаје ствари врши се и у
дневном листу који се продаје на територији целе Републике, ако је процењена вредност
покретних  ствари  које  се  продају  путем усменог  јавног  надметања  већа  од  1.000.000
динара."

Став 14. мења се и гласи:

"Покретне ствари се могу продати на првом усменом јавном надметању за
износ који је мањи од 75% од утврђене почетне вредности, односно по цени нижој од
50% утврђене почетне вредности, на другом усменом јавном надметању, ако се са тим
писмено сагласи порески обвезник."

У  ставу  15.  после  речи:  "ће"  додају  се  речи:  "купцу,  после  извршене
уплате износа за који му је покретна ствар продата,".

У ставу 17. после речи: "погодбе" додају се речи: "у року из става 12. овог
члана".

Члан 20.

У члану 106. после става 4. додаје се нови став 5. који гласи:

"У случају из става 4. овог члана, полиција је дужна да пружи затражену
помоћ у најкраћем року од пријема позива."

У досадашњем ставу 5, који постаје став 6, после речи: "непокретности"
додају се речи: "из става 1. овог члана".

Члан 21.

У члану 107. став 1. речи: "из члана 106. став 1. овог закона" бришу се.

Члан 22.

У члану 108.  став 1. речи:  "дана доношења"  замењују се речима: "дана
коначности".
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Члан 23.

У члану 109. став 10. мења се и гласи:

"Непокретност се може продати на првом усменом јавном надметању за
износ мањи од 75% од утврђене почетне вредности, односно по цени нижој од 50% од
утврђене  почетне  вредности,  на  другом  усменом  јавном  надметању,  ако  се  са  тим
писмено сагласи порески обвезник."

Члан 24.

У члану 111. став 2. брише се тачка на крају и додају речи: "и не може
бити понуђач у поступку продаје те непокретности, у периоду од шест месеци.".

После става 2. додају се нови ст. 3. до 5, који гласе:

"У  случају  из  става  2.  овог  члана,  Пореска  управа  позива  другог
најповољнијег понуђача, ако понуђена цена није нижа од цене прописане овим законом,
да се  изјасни да  ли купује  непокретност  за  понуђени износ.  Ако други најповољнији
понуђач писмено пристане да купи непокретност за понуђену цену, доноси се решење о
продаји непокретности том понуђачу.

Ако  купац  из  става  3.  овог  члана  не  уплати  износ,  за  који  му  је
непокретност продата у остављеном року, продаја  се решењем оглашава неважећом, а
купац губи право на повраћај положеног депозита ако му није враћен и не може бити
понуђач у поступку продаје те непокретности у периоду од шест месеци.

У  случају  из  става  4.  овог  члана  Пореска  управа  наставља  поступак
продаје  непокретности у року од осам дана од дана доношења решења  о оглашавању
продаје неважећом, на начин и под условима који су важили за усмено јавно надметање
које се понавља."

Досадашњи ст. 3. до 7. постају ст. 6. до 10.

Члан 25.

У члану 112. став 1. тачка на крају замењује се запетом и додају се речи:
"односно предузетник.".

Члан 26.

У члану 128. став 4. тачка на крају замењује се запетом и додају се речи:
"осим на донето усмено решење из члана 133. став 2. овог закона.".

Члан 27.

У члану 131. број: "30" замењује се бројем: "60".

Додаје се став 2, који гласи:
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"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."

Члан 28.

У члану 133. после става 3. додаје се нови став 4, који гласи:

"У случају из става 2. овог члана, порески инспектор је дужан да у року од
три дана од дана издавања усменог решења, донесе решење у писменом облику и достави
га пореском обвезнику."

Досадашњи став 4. постаје став 5.

Члан 29.

У члану 134.  став 1. после речи: "дужан је"  додају  се речи:  "да утврди
вредност одузетих ствари и", а после речи: "министра" ставља се тачка и речи до краја
става се бришу.

После става 1. додаје се нови став 2, који гласи:

"Вредност ствари из става 1. овог члана утврђује се у висини набавне цене
одузете ствари, односно цене коштања тих или сличних ствари у моменту одузимања."

Досадашњи ст. 2. до 4. постају ст. 3. до 5.

Досадашњи став 5, који постаје став 6, мења се и гласи:

"Јавна  продаја  одузетих  ствари  из  става  4.  овог  члана  врши  се  путем
усменог јавног надметања на коме се одузете ствари не могу продати по цени нижој од
80% од њихове процењене вредности, а кварљива роба по цени нижој од 50% од њихове
процењене вредности."

После досадашњег става 5, који постаје став 6, додају се ст. 7. и 8, који
гласе:

"Влада уређује поступак са одузетим стварима из овог члана за случај кад
се одузете ствари не продају на поновљеним усменим јавним надметањима, под условом
из става 6. овог члана, у року од три месеца од правоснажности решења из члана 133.
став 1. овог закона, односно по окончању поступка покренутог у складу са одредбама
члана 138. овог закона.

Купац одузетих ствари не може бити порески обвезник, лице запослено у
Пореској управи и са њима повезана лица."

Досадашњи став 6. постаје став 9.

Члан 30.

У члану 135. ст. 2, 3. и 4. мењају се и гласе:
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"Пореска  кривична  дела  су  кривична  дела  утврђена  овим  и  другим
законом, која као могућу последицу имају потпуно или делимично избегавање плаћања
пореза,  сачињавање  или  подношење  фалсификованог  документа  од  значаја  за
опорезивање,  угрожавање  наплате  пореза  и  пореске  контроле,  недозвољен  промет
акцизних производа и друге назаконите радње које су у вези са избегавањем и помагањем
у избегавању плаћања пореза.

Ради откривања пореских кривичних дела и њихових извршилаца Пореска
полиција  у  предкривичном  поступку  поступа  као  орган  унутрашњих  послова  и
овлашћена  је  да,  у  складу  са  законом,  предузима  све  потражене  радње,  изузев
ограничења кретања.

Пореска  полиција,  у  складу  са  одредбама  закона  којим  се  уређује
кривични поступак,  може позивати и саслушавати осумњиченог  укључујући и његово
принудно  довођење,  пре  покретања  кривичног  поступка  извршити  претресање  стана,
пословних  или  других  просторија,  превозних  средстава  и  лица  када  постоје  основи
сумње да је извршено пореско кривично дело и извршити принудно одузимање предмета
који  могу  послужити  као  доказ  у  кривичном  поступку  за  пореска  кривична  дела.
Претресање стана и других просторија може се вршити само на основу одлуке суда и уз
присуство два сведока."

После става 4. додају се ст. 5. и 6, који гласе:

"Мере из става 4. овог члана Пореска полиција предузима у сарадњи са
органом унутрашњих послова, као и мере из става 3. овог члана када се оне предузимају
принудним путем.

Облик и начин остваривања сарадње из става 5. овог члана споразумно ће
својим актом ближе уредити министар финансија и министар унутрашњих послова."

Члан 31.

У члану 169. став 9. после речи: "Инспектору Пореске полиције" додају се
запета  и  речи:  "пореском  инспектору  и  пореском  извршитељу",  а  после  речи:
"инспектора  Пореске  полиције,"  додају  се  речи:  "пореског  инспектора  и  пореског
извршитеља,".

У  ставу  10.  после  речи:  "Пореске  полиције"  додају  се  запета  и  речи:
"порески инспектор и порески извршитељ".

Додаје се став 11, који гласи:

"Промене психофизичког или општег здравственог стања из става 9. овог
члана  утврђује  надлежна  комисија  организације  обавезног  социјалног  осигурања,  на
предлог директора Пореске управе или лица које он овласти."

Члан 32.

У члану  170.  став  2.  после  речи:  "награђивање  запослених,"  додају  се
речи: "као и за финансирање свих осталих апропријација утврђених буџетом Републике
за текућу годину,", а у тачки 1) проценат: "1%" замењује се процентом: "5%".

После тачке 2) тачка се замењује тачком и запетом и додају се тач. 3) и 4),
које гласе:

"3)посебна  једнократна  такса на принудну наплату пореза из члана 83.
став 1. овог закона;
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4) целокупни  износ  трошкова  поступка  принудне  наплате  пореза  и
споредних пореских давања и трошкова порескопрекршајног поступка за рефундацију
ових трошкова који у пореском поступку претходно падају на терет средстава Пореске
управе."

Члан 33.

После члана 173. додају се наслов изнад члана и члан 173а, који гласе:

"Неосновано исказивање износа за повраћај пореза и порески кредит

Члан 173а

Ко у намери да оствари право на неоснован повраћај  пореза и порески
кредит, поднесе пореску пријаву неистинитог садржаја, у којој искаже износ за повраћај
већи од 100.000 динара казниће се затвором од шест месеци до пет година и новчаном
казном.

Ако је  исказани  износ за  повраћај  и  порески кредит већи од  3.000.000
динара учинилац ће се казнити затвором од једне до десет година и новчаном казном.

Предузетнику и одговорном лицу у пореском обвезнику за кривично дело
из  ст.  1.  и  2.  овог  члана  изриче  се  и  мера  безбедности  забране  вршења  самосталне
делатности, позива, делатности или дужности од једне до пет година."

Члан 34.

Члан 175. мења се и гласи:

"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  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 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 35.

У члану 181. став 1. тачка 1) мења се и гласи:

"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.);".

После тачке 2а) додају се тач. 2б) и 2в), које гласе:

"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);
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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);".

Члан 36.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику Републике Србије".


