ЗАКОН
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕСКОМ
ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ
Члан 1.
У Закону о пореском поступку и пореској администрацији
("Службени гласник РС", бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03,
55/04, 61/05, 85/05 - др. закон и 62/06 - др. закон), у члану 1. став 2. речи: "и
економије" бришу се.
Члан 2.
После члана 2. додаје се члан 2а, који гласи:
"Члан 2а
Овај закон примењује се и на порез и споредна пореска давања
које на основу закона наплаћује јединица локалне самоуправе (у даљем тексту:
јединица локалне самоуправе).
Код утврђивања, наплате и контроле пореза и споредних
пореских давања из става 1. овог члана надлежни орган јединице локалне
самоуправе има права и обавезе које по овом закону има Пореска управа, осим
права и обавеза које се односе на:
1) идентификацију и регистрацију пореских обвезника;
2) процену пореске основице методом парификације и методом
унакрсне процене;
3) откривање пореских кривичних дела;
4) решавање у другом степену у пореским и порескопрекршајним
стварима;
5) правну помоћ у пореским стварима;
6) остала права и обавезе Пореске
одредбама чл. 160. и 161. и чл. 164-170. овог закона."
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Члан 3.
У члану 7. став 1. мења се и гласи:
"Службеном тајном у пореском поступку (у даљем тексту:
службена тајна), у смислу овог закона, сматрају се и чувају као службена тајна:
1) сваки документ, информација, податак или друга чињеница о
пореском обвезнику до којих су службена лица и сва друга лица која учествују у
пореском поступку дошла у пореском, порескопрекршајном или судском
поступку;
2) подаци о техничким проналасцима или патентима, као и сви
други подаци о технолошким поступцима које примењује порески обвезник, до
којих су службена лица и сва друга лица која учествују у пореском поступку
дошла у пореском, порескопрекршајном или судском поступку."
После става 1. додају се нови ст. 2. и 3, који гласе:
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јавни интерес Републике, који претежу над интересом за приступ
информацијама од јавног значаја које представљају службену тајну, а због чијег
би одавања могле наступити тешке правне или друге последице по интересе
заштићене овим законом.
Службену тајну дужна су да чувају сва службена лица и друга
лица која учествују у пореском, порескопрекршајном и судском поступку."
Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 4. и 5.
У досадашњем ставу 4, који постаје став 6, у тачки 3) реч:
"прекршајног" замењује се речју: "порескопрекршајног".
Члан 4.
У члану 16. став 5. речи: "и економије" бришу се.
Члан 5.
У члану 25. тачка 8) запета после речи: "Метохија" и речи:
"Републици Црној Гори" бришу се.
Члан 6.
У члану 26. став 1. речи: "предузетницима и правним лицима"
замењују се речима: "предузетницима, правним лицима и сталним пословним
јединицама нерезидентног правног лица".
После става 1. додају се нови ст. 2. и 3, који гласе:
"Не може се доделити ПИБ:
1) правним лицима чији је оснивач правно лице које има доспеле
а неизмирене обавезе по основу јавних прихода;
2) предузетницима, правним лицима и сталним пословним
јединицама нерезидентног правног лица чији су оснивачи истовремено
оснивачи правних лица и сталних пословних јединица нерезидентног правног
лица који имају доспеле а неизмирене обавезе по основу јавних прихода.
Изузетно од става 2. овог члана, Пореска управа доделиће ПИБ
ако су доспеле а неизмирене обавезе по основу јавних прихода до 100.000
динара и уколико ове обавезе буду измирене у року од осам дана од дана
подношења захтева за доделу ПИБ, односно у том року буде пружена
неопозива банкарска гаранција или меница авалирана од стране пословне
банке."
Досадашњи ст. 2-4. постају ст. 4-6.
У досадашњем ставу 5, који постаје став 7, после речи: "пореза"
додају се речи: "и споредних пореских давања".
Досадашњи ст. 6. и 7. постају ст. 8. и 9.
Члан 7.
У члану 27. после става 2. додају се нови ст. 3. и 4, који гласе:
"Под сталном пословном јединицом нерезидентног правног лица
из става 2. тачка 5) овог члана, сматра се стална пословна јединица
нерезидентног правног лица дефинисана одредбама закона који уређује порез
на добит предузећа.
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одредбе овог закона које се односе на правна лица, ако овим законом није
друкчије уређено."
Досадашњи став 3. постаје став 5.
Члан 8.
У члану 28. став 5. речи: "коју одреди директор Пореске управе"
замењују се речима: "надлежној за велике пореске обвезнике".
Члан 9.
У члану 37. став 2. речи: "у Републици Црној Гори и" бришу се.
У ставу 3. речи: "иностранству, у" замењују се речима:
"иностранству или", а речи: "или у Републици Црној Гори" бришу се.
У ставу 4. речи: "инострани прописи," замењују се речима:
"инострани прописи или", а речи: "или Републике Црне Горе" бришу се.
Члан 10.
После члана 37. додаје се члан 37а, који гласи:
"Члан 37а
Велики порески обвезници који врше обраду и унос података у
пословне књиге на рачунару дужни су да на захтев пореског органа обезбеде:
1) извод података из својих електронски вођених пословних
књига и евиденција, у уређеним структурираним компјутерским датотекама, у
стандардном облику који омогућава једноставну даљу електронску обраду
података;
2) приступ и увид у податке у својим електронско вођеним
пословним књигама и евиденцијама;
3) приступ и увид у софтверску и хардверску опрему, као и базу
података који се користе у оквиру система за електронско вођење пословних
књига и евиденција и омогуће тест правилности електронских програма и
електронске обраде података.
Подаци и начин увида у податке из става 1. овог члана морају
бити обезбеђени на један од следећих начина:
1) на електронским медијима;
2) употребом савремених телекомуникацијских услуга;
3) непосредним укључењем пореског органа у систем пореског
обвезника (локални прикључак);
4) посредним укључењем пореског органа у систем пореског
обвезника преко телекомуникацијских веза (даљинско прикључење).
У случајевима из става 2. овог члана, потребно је обезбедити
одговарајући степен заштите, чувања тајности и целовитости података.
Обвезници из става 1. овог члана који електронски обрађују
податке дужни су да:
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чувају у електронској форми и омогуће доступност до њих у електронској
форми;
2) омогуће читљивост оригиналних података;
3) омогуће уредно чување података у законом прописаном
периоду;
4) омогуће приступ до електронско вођених пословних књига и
евиденција, чак и када су чуване у електронском облику код других лица или у
другој држави;
5) чувају податке у одговарајућем облику који омогућава
инспекцијски преглед у разумном времену;
6) обезбеде аутентичност издатих докумената и онога који их је
издао, као и интегритет садржаја издатих докумената.
Велики порески обвезник мора пореском органу, на његов захтев,
дати на располагање документацију из које се види пун опис електронског
система за вођење пословних књига и евиденција. Документација мора
поседовати следеће описе:
1) електронска решења (основа, грађење и деловање);
2) подсистем и датотеку (садржај, структура, односи);
3) функционалне поступке у оквиру електронских решења;
4) контролу која обезбеђује правилно и сигурно деловање
електронских решења;
5) контролу која спречава неовлашћено додавање, промену или
брисање унетих електронских записа.
Свака промена електронских решења (електронских програма
поступака и датотека) мора бити документована по временском настанку
промене, заједно са узроком, врстом, последицом и датумом промене.
Акт за извршавање овог члана донеће министар."
Члан 11.
У члану 38. став 8. речи: "коју одреди директор Пореске управе"
замењују се речима: "из члана 28. став 5. овог закона".
Додаје се став 10, који гласи:
"Изузетно од става 9. овог члана, од 1. марта 2008. године велики
порески обвезници су дужни да пореску пријаву подносе искључиво
електронским путем."
Члан 12.
У члану 40. став 1. речи: "у року из члана 114. став 1. овог
закона", запета после речи: "одмах" и речи: "а најкасније до истека рока
застарелости," бришу се.
Став 3. замењује се новим ст. 3. и 4, који гласе:
"Порески обвезник из става 1. овог члана измењену пореску
пријаву за исти порески период може поднети најкасније у року од 12 месеци од
дана подношења првобитне пореске пријаве.
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једном за исти порески период."
У досадашњем ставу 4, који постаје став 5, речи: "става 3."
замењују се речима: "ст. 1, 3. и 4".
У досадашњем ставу 5, који постаје став 6, речи: "ст. 1. и 3."
замењују се речима: "ст. 1, 3. и 4".
Додаје се став 7, који гласи:
"Изузетно од члана 38. ст. 8. и 9. овог закона, измењена пореска
пријава се не може послати електронским путем."
Члан 13.
У члану 45. став 2. тачка се замењује запетом и додају речи: "као
и упозорење на последице ускраћивања давања информација, односно давања
неистинитих информација."
Члан 14.
У члану 46. став 3. речи: "тачка 2)" бришу се.
Члан 15.
У члану 54. став 3. после речи: "року" додају се речи: "на
прописане уплатне рачуне јавних прихода".
Члан 16.
У члану 55. став 3. мења се и гласи:
"Ако порески обвезник не поднесе пореску пријаву, пореско
решење о утврђивању пореза донеће се на основу података из пословних
књига и евиденција пореског обвезника и чињеничног стања утврђеног у
поступку контроле."
Додаје се став 4, који гласи:
"Ако се у поступку доношења решења из ст. 1-3. овог члана
утврди да подаци из пореске пријаве, пословних књига и евиденција не
одговарају стварном стању, пореско решење о утврђивању пореза донеће се на
основу процене пореске основице, на начин уређен у одредбама чл. 58-60. овог
закона."
Члан 17.
Наднаслов изнад члана 58. и члан 58. мењају се и гласе:
"Методе процене пореске основице
Члан 58.
Процена пореске основице може се утврдити применом једног од
следећих метода:
1) методом парификације;
2) методом унакрсне процене."
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После члана 58. додају се наслов изнад члана и члан 58а, који
гласе:
"Процена пореске основице методом парификације
Члан 58а
Процена пореске основице методом парификације врши се на
један од следећих начина:
1) проценом
на
бази
расположиве
уредне
пословне
документације о пословању у одређеном периоду краћем од периода
опорезивања (дневном, недељном или месечном), тако што се на основу
података о том делу пословања процењује пореска основица за период за који
се утврђује порез;
2) проценом на бази података и чињеница о оствареном промету
(дневном, недељном или месечном) утврђеним увиђајем или контролом, тако
што се на основу тих података и чињеница процењује пореска основица за
период за који се утврђује порез;
3) упоређивањем са подацима других пореских обвезника који
обављају исту или сличну делатност на истој или сличној локацији, под
приближно једнаким условима."
Члан 19.
Члан 59. мења се и гласи:
"Метода унакрсне процене пореске основице користи се за
утврђивање основице пореза на доходак грађана.
Основица пореза из става 1. овог члана утврђује се као разлика
између вредности имовине на крају и на почетку календарске године умањена
за износ пријављеног дохотка и за вредност имовине прибављене средствима
стеченим наслеђем, поклоном или на други законит бестеретан начин, као и за
износ прихода који подлежу опорезивању порезом на доходак грађана а који не
улазе у опорезивање годишњим порезом на доходак грађана, за коју то порески
обвезник, односно друго лице истиче и о томе пружи одговарајуће материјалне
доказе.
Имовину, у смислу става 2. овог члана, чине:
1) непокретности (стан, кућа, пословна зграда и просторије,
гаража, земљиште и др.);
2) акције и удели у правном лицу;
3) опрема за обављање самосталне делатности;
4) моторна возила, пловни објекти и ваздухоплови;
5) штедни улози и готов новац;
6) друга имовинска права.
Вредност имовине на почетку календарске године чини збир
укупне вредности имовине из става 3. овог члана са стањем на дан 1. јануара
календарске године.
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вредности имовине из става 3. овог члана са стањем на дан 31. децембра
календарске године, увећана за вредност имовине која је у календарској години
стечена теретно и отуђена теретно или бестеретно.
Уколико порески обвезник, односно друго лице истиче да су
одређена имовина, односно средства стечена наслеђем, поклоном или на други
законит бестеретан начин, дужни су да о томе пруже одговарајуће материјалне
доказе.
Пореска основица утврђена на начин из ст. 2-6. овог члана јесте
непријављени приход.
Непријављени приход из става 7. овог члана опорезује се као
други приход, у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана, без
признавања нормираних трошкова."
Члан 20.
У члану 60. став 1. речи: "која ће мерила из чл. 58. и 59." замењују
се речима: "које ће методе и начине из чл. 58. и 59."
Члан 21.
У члану 65. став 3. речи: "пореског обвезника или другог лица"
бришу се, а после речи: "пореза" додају се речи: "и споредних пореских
давања".
Члан 22.
У члану 67. став 4. тачка 3) речи: "у поступку приватизације"
бришу се.
Члан 23.
У члану 68. став 1. тачка 1) мења се и гласи:
"1) дуговани износ пореза и споредних пореских давања пореског
дужника пренет на прописани уплатни рачун јавних прихода;".
Тачка 2) брише се.
У тачки 5) реч: "уплаћен" замењује се речју: "пренет".
Став 2. брише се.
У досадашњем ставу 3, који постаје став 2, речи: "код банке"
замењују се речима: "на начин и под условима из члана 67. став 4. тачка 1) овог
закона".
Досадашњи став 4. постаје став 3.
Члан 24.
Наслов изнад члана 69. и члан 69. бришу се.
Члан 25.
У члану 71. став 1. речи: "став 5." замењују се речима: "став 6."
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У наслову изнад члана 72. и члану 72. после речи: "пореза" додају
се речи: "и споредних пореских давања".
Члан 27.
У члану 74. после става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
"У поступку одлучивања о одлагању плаћања пореског дуга из
члана 73. став 3. овог закона, Пореска управа одлучује из којих од предложених
средстава обезбеђења ће се најефикасније наплатити порески дуг."
Досадашњи став 3. постаје став 4.
У досадашњем ставу 4, који постаје став 5, речи: "става 3."
замењују се речима: "става 4."
Досадашњи став 5. постаје став 6.
У досадашњем ставу 6, који постаје став 7, речи: "става 5."
замењују се речима: "става 6."
У досадашњем ставу 7, који постаје став 8, речи: "става 5."
замењују се речима: "става 6."
Члан 28.
У члану 79. став 1. тачка 4) речи: "став 2." замењују се речима:
"ст. 2. и 6."
Члан 29.
У наслову изнад члана 82. реч: "пореза" брише се.
У члану 82. речи: "од принудне наплате" замењују се речима: "од
извршења".
Члан 30.
У члану 84. став 1. после речи: "Наплата пореза" додају се речи:
"и споредних пореских давања".
Члан 31.
У члану 85. ст. 1. и 3. реч: "пореза" брише се.
Члан 32.
У члану 88. став 1. речи: "тач. 3)-5)" замењују се речима: "тачка
1)", а запета после речи: "успостављена" и речи: "осим непокретностима" бришу
се.
Члан 33.
У члану 89. став 4. после речи: "износ" додају се речи: "пореза и
споредних пореских давања".
Члан 34.
Наслов изнад члана 114. и члан 114. мењају се и гласе:
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споредних пореских давања
Члан 114.
Право Пореске управе на утврђивање пореза и споредних
пореских давања застарева за три године од дана када је застарелост почела
да тече.
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."
Члан 35.
После члана 114. додају се чл. 114а-114е, који гласе:
"Застарелост права на повраћај и рефакцију пореза
и повраћај споредних пореских давања
Члан 114а
Право пореског обвезника на повраћај и рефакцију пореза и
повраћај споредних пореских давања застарева за три године од дана када је
застарелост почела да тече.
Застарелост права на повраћај и рефакцију пореза и повраћај
споредних пореских давања почиње да тече од првог дана наредне године од
године у којој је порески обвезник стекао право на повраћај и рефакцију пореза
и повраћај споредних пореских давања.
Застарелост права на наплату пореза
и споредних пореских давања
Члан 114б
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.
Застарелост покретања и вођења порескопрекршајног поступка
Члан 114в
На прекид и застој рока застарелости, као и на рок застарелости
који није прописан овим законом, сходно се примењују одредбе закона којим се
уређује прекршајни поступак.
Право Пореске управе на покретање порескопрекршајног
поступка застарева за три године од дана када је застарелост почела да тече.
Ако порески обвезник не поднесе пореску пријаву, у складу са
законом, као и у случају избегавања плаћања пореза, право на покретање
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застарелост почела да тече.
Застарелост права на покретање порескопрекршајног поступка
почиње да тече од првог дана наредне године од године у којој је учињен
прекршај.
Изузетно од става 4. овог члана, застарелост права на покретање
порескопрекршајног поступка, у случају кад порески обвезник не поднесе
пореску пријаву, у складу са законом, као и у случају избегавања плаћања
пореза, почиње да тече од дана када је прекршај учињен.
Члан 114г
На
питања
застарелости
покретања
и
вођења
порескопрекршајног поступка и застарелости извршења казне и заштитне мере
која нису уређена овим законом, сходно се примењују одредбе закона којим се
уређује прекршајни поступак.
Прекид рока застарелости
Члан 114д
Застарелост се прекида сваком радњом Пореске управе
предузетом против пореског дужника у циљу утврђивања и наплате пореза и
споредних пореских давања.
После прекида застарелост почиње тећи изнова, а време које је
протекло пре прекида не рачуна се у законом одређени рок за застарелост.
Урачунавање времена претходника
Члан 114ђ
У време застарелости рачуна се и време које је протекло у корист
претходника пореског обвезника и другог пореског дужника.
Остале одредбе о застарелости
Члан 114е
Одредбе овог закона о застарелости права на утврђивање и
наплату не примењују се на доприносе за пензијско и инвалидско осигурање."
Члан 36.
У наслову изнад члана 115. после речи: "пореза" додају се речи:
"и споредних пореских давања".
У члану 115. став 1. после речи: "министра," додају се речи: "а
поводом иницијативе министра надлежног за послове економије и регионалног
развоја,".
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После члана 115. додају се наслов изнад члана и члан 115а, који
гласе:
"Подношење захтева за покретање порескопрекршајног поступка
у поступку наплате
Члан 115а
Кад се у поступку наплате пореза и споредних пореских давања
утврди да постоји основана сумња да је учињен порески прекршај, службеник
Пореске управе овлашћен за спровођење редовне наплате, односно порески
извршитељ дужан је да, без одлагања, поднесе захтев за покретање
порескопрекршајног поступка."
Члан 38.
У члану 119. став 3. речи: "члана 40. став 5." замењују се речима:
"члана 40. став 6."
Члан 39.
У члану 123. став 1. мења се и гласи:
"Теренска контрола представља скуп радњи којима Пореска
управа проверава законитост у раду и правилност испуњавања пореских
обавеза од стране пореских обвезника."
Члан 40.
У члану 125. додаје се нови став 1, који гласи:
"Теренска контрола врши се у пословним просторијама пореског
обвезника или на другом месту, у зависности од предмета контроле."
Досадашњи став 1. постаје став 2.
У досадашњем ставу 2, који постаје став 3, речи: "чланом 123.
став 1. овог закона" замењују се речима: "ставом 1. овог члана".
Досадашњи ст. 3-7. постају ст. 4-8.
Члан 41.
У члану 130. став 1. тачка 1) реч: "плаћеног" замењује се речју:
"обрачунатог".
Члан 42.
У члану 134. став 4. речи: "става 2." замењују се речима: "става
1."
После става 4. додаје се нови став 5, који гласи:
"Поступак са стварима из ст. 1-4. овог члана ближе уређује
министар."
У досадашњем ставу 5, који постаје став 6, речи: "става 2."
замењују се речима: "става 3."
У досадашњем ставу 6, који постаје став 7, реч: "процењене" на
оба места замењује се речју: "утврђене".
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Додају се ст. 11, 12. и 13, који гласе:
"Изузетно од става 6. овог члана, Влада може одузете ствари из
става 1. овог члана уступити без накнаде државним органима, хуманитарним
организацијама и другим корисницима хуманитарне помоћи, установама
културе, као и у друге оправдане сврхе.
Одузете ствари из става 1. овог члана које се не могу продати,
односно употребити због здравствених, ветеринарских, фитосанитарних,
сигурносних и других прописаних разлога или услед већег оштећења,
уништавају се у складу са прописима.
Трошкове уништавања сноси порески обвезник од кога су одузете
ствари, а ако је он непознат или недоступан, трошкове уништавања сноси
Пореска управа."
Члан 43.
У наслову изнад члана 134а после речи: "поступка" додају се
речи: "у поступку пореске контроле".
У члану 134а речи: "инспектор канцеларијске, односно теренске"
замењују се речима: "порески инспектор у поступку канцеларијске, односно
теренске", а реч: "прекршајног" замењује се речју: "порескопрекршајног".
Члан 44.
У члану 135. став 5. мења се и гласи:
"Овлашћења из ст. 3. и 4. овог члана Пореска полиција предузима
самостално, а уколико се приликом спровођења тих овлашћења основано
очекује отпор, на захтев Пореске полиције, Министарство унутрашњих послова
пружиће помоћ ради омогућавања спровођења извршења тих овлашћења. Са
Министарством унутрашњих послова Пореска полиција остварује и друге
облике сарадње."
Члан 45.
У члану 158. додаје се став 2, који гласи:
"Лица из става 1. овог члана дужна су да на захтев Пореске
управе доставе податке којима располажу вршећи послове из своје
надлежности, а који су од значаја за утврђивање пореске обавезе."
Члан 46.
Наслов изнад члана 159. брише се, а члан 159. мења се и гласи:
"Јединица локалне самоуправе дужна је да Пореској управи
достави податке о порезима и споредним пореским давањима које наплаћује
који су од значаја за обављање послова из надлежности Пореске управе
прописаних овим законом.
Врсту података, начин и поступак достављања података из става
1. овог члана споразумно ће ближе уредити министар и министар надлежан за
послове државне управе и локалне самоуправе."
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У члану 160. тачка 6) речи: "и другостепени" бришу се, а реч:
"прекршајни" замењује се речју: "порескопрекршајни".
После тачке 6) додаје се тачка 6а), која гласи:
"6а) води другостепени порескопрекршајни поступак;".
У тачки 7) после речи: "поступку" додају се речи: "од стране
организационих јединица Пореске управе;".
После тачке 7) додаје се тачка 7а), која гласи:
"7а) одлучује о жалбама изјављеним против решења донетих у
пореском поступку од стране надлежних органа јединица локалне самоуправе;".
У тачки 9) после речи: "развија" додају се речи: "и одржава".
После тачке 11) додаје се тачка 11а), која гласи:
"11а) врши надзор над применом закона и других прописа од
стране њених организационих јединица;".
Члан 48.
У наслову изнад члана 165. речи: "пореском прекршајном"
замењују се речју: "порескопрекршајном".
У члану 165. став 3. брише се.
Члан 49.
У члану 173. став 2. број: "1.000.000" замењује се бројем:
"1.500.000".
У ставу 3. број: "3.000.000" замењује се бројем: "7.500.000".
Члан 50.
У члану 173а став 1. после речи: "пореза" реч: "и" замењује се
речју: "или", а број: "100.000" замењује се бројем: "150.000".
У ставу 2. број: "3.000.000" замењује се бројем: "7.500.000".
Члан 51.
После назива Главе друге "ПОРЕСКИ ПРЕКРШАЈИ" додају се
наслов изнад члана и члан 176б, који гласи:
"Појам
Члан 176б
Порески прекршаји су прекршаји прописани овим законом и
другим пореским прописима."
Члан 52.
Наслов изнад члана 177. и члан 177. мењају се и гласе:
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предузетника
Неподношење пореске пријаве, необрачунавање и неплаћање пореза

Члан 177.
Порески обвезник – правно лице или предузетник који не поднесе
пореску пријаву прописану пореским законом, не обрачуна и не плати порез у
законом прописаном року, казниће се за прекршај новчаном казном у висини од
15% до 20% износа пореза утврђеног у поступку пореске контроле.
Порески обвезник – правно лице или предузетник који не поднесе
пореску пријаву из става 1. овог члана, а обрачуна али не плати порез у
законом прописаном року, казниће се за прекршај новчаном казном у висини од
10% до 15% износа пореза утврђеног у пореској контроли.
Порески обвезник – правно лице или предузетник који поднесе
пореску пријаву из става 1. овог члана, а обрачуна али не плати порез у
законом прописаном року, казниће се за прекршај новчаном казном у висини од
5% до 10% износа пореза утврђеног у пореској контроли.
Порески обвезник – правно лице или предузетник који не поднесе
пореску пријаву из става 1. овог члана, али обрачуна и плати порез у законом
прописаном року, казниће се за прекршај новчаном казном у висини од 1% до
5% износа пореза утврђеног у пореској контроли.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се правно лице
новчаном казном најмање у износу од 25.000 динара, а предузетник најмање у
износу од 12.500 динара.
За прекршај из става 2. овог члана, казниће се правно лице
новчаном казном најмање у износу од 20.000 динара, а предузетник најмање у
износу од 10.000 динара.
За прекршај из става 3. овог члана, казниће се правно лице
новчаном казном најмање у износу од 15.000 динара, а предузетник најмање у
износу од 7.500 динара.
За прекршај из става 4. овог члана, казниће се правно лице
новчаном казном најмање у износу од 10.000 динара, а предузетник најмање у
износу од 5.000 динара.
За прекршаје из овог члана казниће се одговорно лице у правном
лицу новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара."
Члан 53.
Члан 178. мења се и гласи:
"Ако је износ пореза утврђен у пореској пријави мањи од износа
који је требало утврдити у складу са законом, порески обвезник – правно лице
или предузетник казниће се за прекршај новчаном казном у висини од 1%
разлике ова два износа.
Ако разлика из става 1. овог члана износи од 5% до 25% износа
који је требало да буде утврђен у пореској пријави, порески обвезник – правно
лице или предузетник казниће се новчаном казном у висини од 5% те разлике.
Ако разлика из става 1. овог члана износи од 25% до 50% износа
који је требало да буде утврђен у пореској пријави, порески обвезник – правно
лице или предузетник казниће се новчаном казном у висини од 15% те разлике.
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требало да буде утврђен у пореској пријави, порески обвезник – правно лице
или предузетник казниће се новчаном казном у висини од 25% те разлике.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се правно лице
новчаном казном најмање у износу од 5.000 динара, а предузетник најмање у
износу од 2.500 динара.
За прекршај из става 2. овог члана казниће се правно лице
новчаном казном најмање у износу од 10.000 динара, а предузетник најмање у
износу од 5.000 динара.
За прекршај из става 3. овог члана казниће се правно лице
новчаном казном најмање у износу од 20.000 динара, а предузетник најмање у
износу од 10.000 динара.
За прекршај из става 4. овог члана казниће се правно лице
новчаном казном најмање у износу од 30.000 динара, а предузетник најмање у
износу од 15.000 динара.
За прекршаје из овог члана казниће се одговорно лице у правном
лицу новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара."
Члан 54.
После члана 178. додају се наслов изнад члана и члан 178а, који
гласе:
"Давање нетачних података у пореској пријави
Члан 178а
Порески обвезник – правно лице или предузетник који у пореској
пријави да нетачне податке што је за последицу имало или могло да има
утврђивање мањег износа пореза, казниће се за прекршај новчаном казном у
висини од 1% разлике износа пореза који је утврђен или требао да буде
утврђен у складу са законом и износа пореза који је утврђен или требао да буде
утврђен према подацима из пореске пријаве.
Ако разлика из става 1. овог члана износи од 5% до 25%, порески
обвезник – правно лице или предузетник казниће се новчаном казном у висини
од 5% те разлике.
Ако разлика из става 1. овог члана износи од 25% до 50%,
порески обвезник – правно лице или предузетник казниће се новчаном казном у
висини од 15% те разлике.
Ако је разлика из става 1. овог члана већа од 50%, порески
обвезник – правно лице или предузетник казниће се новчаном казном у висини
од 25% те разлике.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се правно лице
новчаном казном најмање у износу од 5.000 динара, а предузетник најмање у
износу од 2.500 динара.
За прекршај из става 2. овог члана казниће се правно лице
новчаном казном најмање у износу од 10.000 динара, а предузетник најмање у
износу од 5.000 динара.
За прекршај из става 3. овог члана казниће се правно лице
новчаном казном најмање у износу од 20.000 динара, а предузетник најмање у
износу од 10.000 динара.
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новчаном казном најмање у износу од 30.000 динара, а предузетник најмање у
износу од 15.000 динара.
За прекршаје из овог члана казниће се одговорно лице у правном
лицу новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара."
Члан 55.
Наслов изнад члана 179. мења се и гласи:
"2) Остали порески прекршаји правних лица и предузетника".
У члану 179. став 1. тачка 2) речи: "у иностранству, Аутономној
покрајини Косово и Метохија" замењују се речима: "у иностранству или
Аутономној покрајини Косово и Метохија", а речи: "или у Републици Црној Гори"
бришу се.
После тачке 2) додају се тач. 2а и 2б, које гласе:
"2а) на захтев Пореске управе не обезбеде извод података из
својих електронски вођених пословних књига и евиденција, приступ и увид у
податке у својим електронско вођеним пословним књигама и евиденцијама,
приступ и увид у софтверску и хардверску опрему, као и базу података који се
користе у оквиру система за електронско вођење пословних књига и евиденција
(члан 37а став 1.);
2б) пореску пријаву не подносе електронским путем (члан 38. став
10.);".
У тачки 8) речи: "став 4." замењују се речима: "став 5".
У ставу 4. тачка 2) запета после речи: "Метохија" и речи:
"Републици Црној Гори" бришу се.
У ставу 7. тачка 2) речи: "ст. 3. и 4" замењују се речима: "ст. 4. и
5".
У тачки 5) речи: "ст. 1. и 2" замењују се речима: "ст. 2. и 3".
Члан 56.
У члану 180. тачка 4) запета после речи: "Метохија" и речи:
"Републици Црној Гори" бришу се.
У тачки 5) речи: "став 3" замењују се речима: "став 4".
У тачки 15) речи: "ст. 1. и 2" замењују се речима: "ст. 2. и 3".
У тачки 16) речи: "став 4" замењују се речима: "став 5".
Члан 57.
У члану 181. тачка 2а) речи: "став 5" замењују се речима: "став 6".
Тачка 5) брише се.
После тачке 11) додаје се тачка 11а), која гласи:
"11а) јединици локалне самуоправе, ако Пореској управи не
достави податке о порезима и споредним пореским давањима које наплаћује
јединица локалне самоуправе, а који су од значаја за обављање послова из
надлежности Пореске управе (члан159);".
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У члану 186. став 2. тачка 4) реч: "пловила" замењује се речима:
"пловни објекти".
Додају се ст. 10-13, који гласе:
"Пореска управа утврдиће јединствену пореску основицу
унакрсном проценом за период од 1. јануара 2003. до 31. децембра 2005.
године физичким лицима и предузетницима из овог члана.
Јединствена пореска основица из става 10. овог члана утврђује се
као разлика између вредности имовине на дан 31. децембра 2005. године и на
дан 1. јануара 2003. године умањена за износ пријављеног дохотка и за
вредност имовине прибављене средствима стеченим наслеђем, поклоном или
на други законит бестеретан начин, за коју то порески обвезник, односно друго
лице истиче и о томе пружи одговарајуће материјалне доказе.
Вредност имовине на дан 1. јануара 2003. године чини збир
укупне вредности имовине из члана 59. став 3. овог закона са стањем на дан 1.
јануара 2003. године.
Вредност имовине на дан 31. децембра 2005. године чини збир
укупне вредности имовине из члана 59. став 3. овог закона са стањем на дан
31. децембра 2005. године, увећана за вредност имовине која је у периоду од 1.
јануара 2003. до 31. децембра 2005. године стечена теретно и отуђена теретно
или бестеретно."
Члан 59.
После члана 186. додаје се члан 186а, који гласи:
"Члан 186а
Пореска управа утврдиће јединствену пореску основицу
унакрсном проценом за период од 1. јануара 2003. до 31. децембра 2005.
године и физичким лицима и предузетницима чија укупна вредност имовине на
дан 31. децембра 2005. године прелази 20.000.000 динара, сагласно члану 59. и
члану 186. ст. 11-13. овог закона."
Члан 60.
Непокретности у својини Републике Србије дате на коришћење
јединицама локалне самоуправе, а које фактички користи Пореска управа,
наставиће да користи Пореска управа, до доношења прописа о средствима у
својини јединица локалне самоуправе, осим непокретности из члана 61. Закона
о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 62/06).
Члан 61.
Одредбе члана 2. овог закона, сагласно члану 60. Закона о
финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 62/06),
примењују се од 1. јануара 2007. године.
Поступке утврђивања, наплате и контроле пореза и споредних
пореских давања које по одредбама закона из става 1. овог члана наплаћују
јединице локалне самоуправе, започете од Пореске управе, а који нису
правоснажно окончани до 1. јануара 2007. године, окончаће надлежни орган
јединице локалне самоуправе.
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Одредбе члана 47. овог закона, у делу који се односи на
надлежност Пореске управе за вођење другостепеног порескопрекршајног
поступка, престају да важе даном почетка рада другостепеног прекршајног суда
у складу са Законом о прекршајима ("Службени гласник РС", број 101/05).
Члан 63.
Прописи из чл. 10. и 46. овог закона донеће се у року од шест
месеци од дана ступања на снагу овог закона.
Члан 64.
Пореска управа је надлежна да решава и о жалбама изјављеним
против решења донетих у пореском поступку од стране надлежних органа
јединица локалне самоуправе које су Пореској управи поднете од 1. јануара
2007. године до дана ступања на снагу овог закона.
Члан 65.
Одредбе члана 10. овог закона, у погледу обавеза великих
пореских обвезника, примењиваће се од 1. јануара 2009. године.
Члан 66.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
"Службеном гласнику Републике Србије".

