
Порески третман прихода које оствари физичко лице по основу капиталног 
добитка од преноса уз накнаду удела у имовини правног лица у случају кад се 
исплата по основу удела ортака у ортачком друштву врши физичком лицу у случају 
његовог иступања из тог друштва  

(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-441/2009-04 од 12.3.2009. год.)  

Одредбом члана 72. став 1. тачка 4) Закона о порезу на доходак грађана ("Сл. 
гласник РС", бр. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06 и 65/06–испр. и 7/09, у даљем тексту: Закон) 
прописано је да се капиталним добитком сматра приход који обвезник оствари продајом, 
односно другим преносом уз накнаду удела у имовини правних лица. Капитални добитак 
представља разлику између продајне цене права, удела, односно хартија од вредности и 
њихове набавне цене усклађене према одредбама Закона.  

Министарство финансија указује да је одредбом члана 3. Закона о привременом 
изузимању од опорезивања порезом на доходак грађана ("Сл. гласник РС", бр. 5/09) 
прописано да се не утврђује и не плаћа порез на капиталне добитке на приход који је 
остварен по основу преноса уз накнаду хартија од вредности и удела у имовини правних 
лица, од дана ступања на снагу овог закона – 30. јануара 2009. године до 31. децембра 
2009. године, за преносе који су извршени у том периоду.  

То значи да је приход који физичко лице оствари на основу преноса уз накнаду 
удела у имовини правних лица, а који (приход) је остварен у периоду од 30. јануара 2009. 
године до 31. децембра 2009. године по основу преноса који су извршени у том истом 
периоду, изузет од опорезивања.  

Имајући у виду и друге наводе из дописа који се односе на иступање ортака из 
(ортачког) друштва, начин исплате вредности удела у случају иступања ортака, смањење 
вредности капитала ортачког друштва и друга питања која су од значаја за поступање у 
предметном случају у складу са Законом о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 
125/04), ради давања одговора на могућност реализације наведених радњи на описани 
начин потребно је обратити се Министарству економије и регионалног развоја у чијој 
надлежности је давање мишљења о примени тог закона.  

 


