
ЗАКОН
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ 

НА ФИНАНСИЈСКЕ ТРАНСАКЦИЈЕ
  (“Службени гласник РС”, број 43/2004)

Члан 1.

У Закону о порезу на финансијске трансакције ("Службени гласник РС",
бр. 26/01, 35/02 и 43/03), у члану 2. став 2. мења се и гласи: 

"Рачунима из става 1.  овог члана сматрају се динарски рачуни отворени
код  Народне  банке  Србије,  Управе  за  јавна  плаћања,  банака  и  Централног
регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, у складу са законом којим се
уређује платни промет.".

Члан 2.

У члану 7. став 1. тачка 2) подтачка (6) речи: "Народне банке Југославије"
замењују се речима: "Народне банке Србије".

Подтач. (7) и (8) мењају се и гласе:
"(7)  по  основу  одобравања  средстава  кредита  банака  и  других

финансијских  организација  правним  и  физичким  лицима  и  враћања  кредита
банкама и другим финансијским организацијама од стране правних и физичких
лица;

(8) по основу трајних и репо трансакција које  се односе на купопродају
хартија  од  вредности  које  емитује  Република  Србија,  односно  Народна  банка
Србије;".

У подтач. (9) и (10) речи: "Народне банке Југославије" замењују се речима:
"Народне банке Србије".

После подтачке (11) додају се подтач. (12) и (13), које гласе:
"(12) за  уплате обавеза  по основу тарифа Централног  регистра,  депоа и

клиринга хартија од вредности;
(13) по основу секундарне трговине хартијама од вредности;".

Члан 3. 

У члану 9.  тачка  1)  речи:  "Народна банка Југославије"  у датом падежу,
замењују се речима: "Народна банка Србије" у одговарајућем падежу.

У тачки 2)  после  речи:  "грађана" додају се речи:  "и нерезидената,  осим
нерезидената из члана 3. овог закона". 

Члан 4. 



У  члану  14.  тачка  на  крају  замењује  се  запетом  и  додају  речи:  "а
примењиваће се до 31. децембра 2004. године.".

Члан 5.

Плаћање  пореза  за  финансијске  трансакције  извршене  од  15.  до  31.
децембра  2004.  године  извршиће  се  до  5.  јануара  2005.  године,  подношењем
једног налога за плаћање пореза на финансијске трансакције.

Обвезници  пореза  дужни  су  да,  до  10.  јануара  2005.  године,  поднесу
надлежној  организационој  јединици  Пореске  управе  пореску  пријаву  о
финансијским  трансакцијама  извршеним  у  децембру  2004.  године  и  о
обрачунатом и плаћеном порезу на те трансакције. 

Пријава  из  става  2.  овог  члана  подноси  се  на  начин  прописан
Правилником о облику и садржини пореске пријаве о извршеним финансијским
трансакцијама и о обрачунатом и плаћеном порезу на финансијске  трансакције
("Службени гласник РС", бр. 53/03 и 56/03).

Члан 6.

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