Како се утврђује основица пореза на поклон и који је рок за доношење решења
о утврђивању пореза на поклон по основу преноса удела који је извршен без накнаде
– на основу закљученог уговор о преносу удела и иступању из друштава са
ограниченом одговорношћу који је закључен 8.10.2008. године и оверен у суду 9. 10.
2008. године?
(Мишљење Министарства финансија, бр. 430-03-00017/2009-04 од 12.2.2009. год.)
Према одредби члана 16. став 2. Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС“,
бр. 26/01 … и 5/09, у даљем тексту: Закон), основица пореза на поклон је тржишна
вредност на поклон примљене имовине, на дан настанка пореске обавезе, коју утврђује
надлежна организациона јединица Пореске управе (у даљем тексту: порески орган).
С обзиром да се пореске чињенице утврђују према њиховој економској суштини
(члан 9. став 1. Закон о пореском поступку и пореској администрацији – „Сл. гласник РС“,
бр. 80/02 … 61/07), у сваком конкретном случају утврђивања пореза надлежни порески
орган цени чињенично стање, између осталог, од утицаја на постојање и врсту пореске
обавезе.
Министарство финансија напомиње да је, одредбом члана 5. став 1. Закона о
изменама и допунама Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС“, бр. 5/09, у даљем
тексту: Закон о изменама и допунама), који је у примени од 30. јануара 2009. године,
пренос без накнаде удела у правном лицу и хартија од вредности изузет из предмета
опорезивања порезом на наслеђе и поклон. Међутим, за пренос хартија од вредности и
удела у правном лицу по основу уговора или другог акта закљученог до дана ступања на
снагу тог закона, односно по основу одлуке суда која је постала правоснажна до дана
ступања на снагу тог закона, порез на наслеђе и поклон утврдиће се и платити применом
Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС“, бр. 26/01, 45/02–СУС, 80/02, 80/02–др.
закон, 135/04 и 61/07) – члан 24. Закона о изменама и допунама.
Према одредби члана 17. ст. 2. и 5. Закона, пореска обавеза на поклон настаје даном
закључења уговора о поклону, а ако уговор није закључен у писменој форми – даном
пријема поклона. Ако уговор о поклону није пријављен у смислу чл. 35 и 37. Закона, или
је пријављен неблаговремено, сматраће се да је пореска обавеза настала даном сазнања
надлежног пореског органа за поклон ствари, права или новца или признавање права која
су предмет опорезивања према члану 14. Закона.
Надлежан порески орган у сваком конкретном случају, по спроведеном поступку и
сагледавању чињеничног стања од значаја за опорезивање, решењем одлучује да ли
појединачна пореска обавеза постоји и, ако постоји – одређује пореског обвезника,
пореску основицу и износ пореске обавезе.

