
Право на умањење прихода од дивиденде за износ годишње рате продајне цене по 
основу куповине друштвеног и државног капита-ла, односно имовине јавном 
аукцијом  
(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-2214/2008-04 од 8.7.2009. год.) 
 

Законом о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС“, бр. 24/01, 80/02, 135/04, 
62/06, 65/06–исправка, 31/09 и 44/09, у даљем тексту: Закон) уређено је опорезивање 
дохотка физичких лица. Порез на доходак грађана плаћају, у складу са одредбама овог 
закона, физичка лица која остварују доходак.  

Одредбом члана 61а Закона прописано је да се приход од дивиденде умањује, пре 
утврђивања пореске основице, за износ годишње рате продајне цене по основу куповине 
друштвеног и државног капитала, односно имовине јавном аукцијом, у смислу прописа 
којима се уређују услови и поступак промене власништва друштвеног, односно државног 
капитала, уплаћене пре исплате дивиденде, а највише до износа исплаћене дивиденде.  

Како се наводи у конкретном случају, физичко лице, купац капитала, односно 
имовине (уступилац), који иначе продајну цену по основу куповине капитала плаћа у 
годишњим ратама, уступа купљени друштвени капитал правном лицу (пријемник) на 
основу уговора о уступању уговора о продаји капитала под условима прописаним Законом 
о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 38/01 … 123/07) и законом којим се уређују 
облигациони односи, а по претходно прибављеној сагласности Агенције за приватизацију, 
која даје сагласност да том трансакцијом правно лице (пријемник) заузима место првог 
купца капитала и наставља да плаћа пре-остале рате у роковима како је то уговорено са 
првим купцем ка-питала тј. физичким лицем. Даље се наводи да правно лице (при-јемник) 
плаћа физичком лицу (уступиоцу) износ у висини прве годишње рате коју је физичко лице 
платило по основу продајне цене, а преостали део продајне цене правно лице (пријемник) 
би наставило да плаћа у ратама Агенцији за приватизацију.  

Према томе, имајући у виду наведено и одредбе закона којим се уређује 
опорезивање прихода физичких лица, право на умањење прихода од дивиденде, према 
члану 61а Закона, може да оствари само физичко лице уколико су испуњени услови из тог 
члана, тј. уколико је износ годишње рате продајне цене по основу куповине друштвеног и 
државног капитала уплаћен пре исплате дивиденде у тој години, приход од дивиденде 
може се умањити за износ плаћене рате продајне цене, а највише до износа исплаћене 
дивиденде. 

 
 


