
Порески третман преноса уз накнаду удела у друштву са ограниченом 
одговорношћу који је извршен пре 30. јануара 2009. године  

 
(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-01-01084/2009-04 од 14.5.2009. год.)  
 
Пренос уз накнаду удела у правном лицу био је предмет опорезивања порезом на 

пренос апсолутних права према одредбама Закона о порезима на имовину („Сл. гласник 
РС“, бр. 26/01, 45/02–СУС, 80/02, 80/02–др. закон, 135/04 и 61/07, у даљем тексту: Закон), 
до ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину („Сл. 
гласник РС“, бр. 5/09, у даљем тексту: Закон о изменама и допунама Закона) – 30. јануара 
2009. године.  

Сходно одредби члана 24. Закона о изменама и допунама Закона, порез на пренос 
апсолутних права, за пренос хартија од вредности и удела у правном лицу по основу 
уговора или другог акта закљученог до дана ступања на снагу тог закона, односно по 
основу одлуке суда која је постала правоснажна до дана ступања на снагу тог закона, 
утврдиће се и платити применом Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС“, бр. 
26/01, 45/02–СУС, 80/02, 80/02–др. закон, 135/04 и 61/07, у даљем тексту: Закон).  

Преносом уз накнаду, у смислу Закона, не сматра се пренос апсолутног права на 
који се плаћа порез на додату вредност, у складу са законом којим се уређује порез на 
додату вредност (члан 24а Закона).  

Према одредби члана 25. став 2. тачка 5) Закона о порезу на додату вредност („Сл. 
гласник РС“, бр. 84/04 ... и 61/05), ПДВ се не плаћа на промет удела, хартија од вредности, 
поштанских вредносница, таксених и других важећих вредносница по њиховој утиснутој 
вредности у Републици.  

Дакле, код преноса уз накнаду удела у правном лицу – друштву са ограниченом 
одговорношћу, који је извршен до 30. јануара 2009. године, као дана ступања на снагу 
Закона о изменама и допунама Закона, порез на пренос апсолутних права се плаћа, осим у 
случајевима за које је Законом прописано пореско ослобођење.  

Према одредби члана 25. Закона, обвезник пореза на пренос апсолутних права је 
продавац, односно преносилац права из чл. 23. и 24. Закона.  

Лице–нерезидент Републике Србије обвезник је пореза на пренос апсолутних права 
из члана 23. тач. 2) и 3) Закона само за пренос остварен на територији Републике Србије 
(члан 26. став 2. Закона).  

Према одредби члана 30. тачка 1) Закона, која се примењивала до ступања на снагу 
Закона о изменама и допунама Закона, стопа пореза на пренос удела у правном лицу 
износила је 0,3%.  

Чињенично стање од утицаја на постојање и висину пореске обавезе на пренос 
апсолутних права, на основу пружених доказа, у сваком конкретном случају утврђује 
надлежни порески орган. 


