
Када застарева обавеза плаћања пореза на пренос апсолутних права – на 
пренос по уговору о купопродаји овереном 1. јануара 2004. године за који надлежном 
пореском органу није поднета пореска пријава?  

(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-00527/2009-04 од 3.3.2009. год.)  

Према одредби члана 23. став 1. тачка 1), а у вези са чланом 2. став 1. тачка 1) и 
чланом 24а став 1. Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС“, бр. 26/01 ... и 5/09, у 
даљем тексту: Закон), порез на пренос апсолутних права плаћа се код преноса права сво-
јине на непокретности уз накнаду на који се не плаћа порез на додату вредност.  

Пореска обавеза настаје даном закључења уговора о преносу апсолутних права, 
односно о давању грађевинског земљишта у закуп из члана 23. став 2. Закона (члан 29. 
став 1. Закона).  

Ако уговор о преносу апсолутног права или одлука суда, односно решење 
надлежног управног органа нису пријављени, или су пријављени неблаговремено, 
сматраће се да је пореска обавеза настала даном сазнања надлежног пореског органа за 
пренос (члан 29. став 8. Закона).  

Према одредби члана 114. ст. 2. и 3. Закона о пореском поступку и пореској 
администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/02 ... и 61/07, у даљем тексту: ЗПППА), ако 
порески обвезник не поднесе пореску пријаву, у складу са законом, као и у случају 
избегавања плаћања пореза и споредних пореских давања, право на утврђивање пореза и 
споредних пореских давања застарева за пет година од дана када је застарелост почела да 
тече. Застарелост права на утврђивање пореза и споредних пореских давања почиње да 
тече од првог дана наредне године од године у којој је требало утврдити порез, односно 
споредно пореско давање.  

Према томе, када уговор о преносу апсолутног права закључен 2004. године није 
пријављен надлежном пореском органу, сматраће се да је пореска обавеза настала даном 
сазнања надлежног пореског органа за пренос.  

У том случају, застарелост права на утврђивање пореза на пренос апсолутних права 
почиње да тече од првог дана наредне године од године у којој је надлежни порески орган 
сазнао за пренос и требао утврдити порез, а право застарева за пет година од дана када је 
застарелост почела да тече.  

Право Пореске управе на наплату пореза и споредних пореских давања застарева за 
пет година од дана када је застарелост почела да тече. Застарелост права на наплату 
пореза и споредних пореских давања почиње да тече од првог дана наредне године од 
године у којој је обавеза пореског дужника доспела за плаћање (члан 114б ЗПППА).  

Порез на пренос апсолутних права плаћа се у року од 15 дана од дана достављања 
решења о утврђивању пореске обавезе (члан 40. Закона).  

Министарство финанасија напомиње да се, сходно одредби члана 114д ЗПППА, 
застарелост прекида сваком радњом Пореске управе предузетом против пореског дужника 
у циљу утврђивања и наплате пореза и споредних пореских давања, те да после прекида 



застарелост почиње тећи изнова, а време које је протекло пре прекида не рачуна се у 
законом одређени рок за застарелост.  

 


