ЗАКОН
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
ПОРЕЗУ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА
Члан 1.
У Закону о порезу на добит правних лица („Службени гласник РС”, бр.
25/01, 80/02, 80/02-др. закон, 43/03, 84/04, 18/10 и 101/11), после члана 3. додаје
се члан 3а, који гласи:
„Члан 3а
За потребе примене одредби овог закона, јурисдикцијом са
преференцијалним пореским системом сматра се територија са пореским
суверенитетом на којој се примењује законодавство које пружа могућности за
значајно мање пореско оптерећење добити правних лица, било свих правних
лица или оних која испуњавају посебне услове, као и дивиденди које она
расподељују својим оснивачима у поређењу са оним предвиђеним одредбама
овог закона и закона који уређује опорезивање дохотка грађана, односно за
онемогућавање или отежавање утврђивања стварних власника правних лица
од стране пореских органа Републике Србије и онемогућавање или отежавање
утврђивања оних пореских чињеница које би биле од значаја за утврђивање
пореских обавеза према прописима Републике Србије (у даљем тексту:
јурисдикција са преференцијалним пореским системом).
Нерезидентним правним лицем из јурисдикције са преференцијалним
пореским системом сматра се нерезидентно правно лице које:
1) је основано на територији јурисдикције са преференцијалним
пореским системом, или
2) има регистровано седиште на
преференцијалним пореским системом, или
3) има
седиште
управе
на
преференцијалним пореским системом, или
4) има место стварне управе
преференцијалним пореским системом.
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Став 2. овог члана се не примењује у случају да се нерезидентно правно
лице може сматрати резидентом друге државе уговорнице за потребе примене
међународног уговора о избегавању двоструког опорезивања између те државе
и Републике Србије.
За потребе примене става 1. овог члана министар финансија утврђује
листу јурисдикција са преференцијалним пореским системом.”
Члан 2.
У члану 7а тачка 2) мења се и гласи:
„2) исправке вредности појединачних потраживања од лица коме се
истовремено дугује, до износа обавезе према том лицу;”.
Тачка 4) мења се и гласи:
„4) поклони чији је прималац повезано лице из члана 59. овог закона;”.
У тачки 5а) после речи: „поступка и других” додаје се реч: „прекршајних”.
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„7) затезне камате између повезаних лица;”.
Члан 3.
У члану 10. став 2. мења се и гласи:
„Стална средства из става 1. овог члана обухватају материјална
средства чији је век трајања дужи од једне године и која се сагласно прописима
којима се уређује рачуноводство и ревизија и МРС, односно МСФИ, у
пословним књигама обвезника признају као стална средства, осим природних
богатстава која се не троше, као и нематеријална средства, осим goodwill-a.”
Члан 4.
После члана 10. додаје се члан 10а, који гласи:
„Члан 10а
У случају да је стално средство на које се примењују одредбе члана 10.
овог закона набављено из трансакције са повезаним лицем из члана 59. овог
закона, основицу за његову амортизацију чини мањи од следећа два износа:
1)
закона,

трансферна набавна цена сталног средства у смислу члана 59. овог

2) набавна цена сталног средства утврђена применом принципа „ван
дохвата руке” у смислу чл. 60. и 61. овог закона.”
Члан 5.
У члану 15. став 1. после речи: „намене,” додају се речи: „као и давања
учињена установама социјалне заштите основаним у складу са законом који
уређује социјалну заштиту,”.
У ставу 6. проценат: „5%” замењује се процентом: „10%”.
Члан 6.
У члану 16. став 1. тачка 3) мења се и гласи:
„3) да порески обвезник пружи доказе о утужењу дужника или пријави
потраживања у ликвидационом или стечајном поступку над дужником.”
После става 3. додају се нови ст. 4. и 5. који гласе:
„На терет расхода признаје се отпис вредности појединачних
потраживања за која су испуњени услови из става 1. тач. 1) и 2), односно става
2. овог члана, под условом да су трошкови утужења појединачног дужника већи
од укупног износа потраживања од тог дужника.
Под трошковима утужења у смислу става 4. овог члана сматрају се таксе
и други јавни приходи који се плаћају за подношење тужбе у складу са законом
којим се уређују судске таксе.”
У досадашњем ставу 5. који постаје став 7. речи: „из става 4.” замењују
се речима: „из става 6.”.
Досадашњи став 6, који постаје став 8, мења се и гласи:
„Сва отписана, исправљена и друга потраживања из ст. 1, 2, 3. и 6. овог
члана која су призната као расход, а која се касније наплате или за која
поверилац повуче тужбу, односно пријаву потраживања, у моменту наплате или
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обвезника.”
После досадашњег става 6, који постаје став 8, додаје се став 9, који
гласи:
„Сва отписана, исправљена и друга потраживања из ст. 1, 2, 3. и 7. овог
члана која нису призната као расход, а која се касније наплате, у моменту
наплате не улазе у приходе пореског обвезника.”
Члан 7.
У члану 22а став 1. после речи: „по ванбилансним ставкама” додају се
речи: „у износу обрачунатом на нивоу банке”.
Члан 8.
У члану 22в став 1. речи: „набавне цене имовине утврђене у складу са
овим законом” замењују се речима: „нето садашње вредности имовине
утврђене у складу са МРС, односно МСФИ”.
Члан 9.
Члан 24. брише се.
Члан 10.
У члану 25. став 1. после речи: „удела у добити” додају се запета и речи:
„укључујући и дивиденду из члана 35. овог закона,”.
После става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
„Приход који резидентни обвезник оствари од камата по основу
дужничких хартија од вредности чији је издавалац, у складу са законом,
Република, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе или Народна
банка Србије, не улази у пореску основицу.”
У досадашњем ставу 2, који постаје став 3, речи: „става 1.” замењују се
речима: „ст. 1. и 2.”.
Члан 11.
У члану 27. став 1. тачка 1) после речи: „непокретности” додају се речи:
„које је користио као основно средство за обављање делатности”.
У тачки 2) после речи: „права индустријске својине” додају се речи: „која
је користио за обављање делатности”.
У тачки 3) после речи: „хартија од вредности,” додају се речи: „које у
складу са МРС, односно МСФИ представљају дугорочне финансијске
пласмане,”.
Члан 12.
У члану 28. став 1. мења се и гласи:
„За сврху одређивања капиталног добитка, у смислу овог закона,
продајном ценом се сматра уговорена цена, односно, у случају продаје
повезаном лицу из члана 59. овог закона, тржишна цена ако је уговорена цена
нижа од тржишне.”
У ставу 3. речи: „утврђена на начин из става 1. овог члана,” бришу се.
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У члану 30. став 3. речи: „става 1.” замењују се речима: „става 2.”.
Члан 14.
У члану 31. став 2. после речи: „имовину” додају се речи: „из члана 27.
овог закона”.
Члан 15.
Члан 35. мења се и гласи:
„Члан 35.
Имовина која преостане после подмирења поверилаца (ликвидациони
остатак) изнад вредности уложеног капитала, сматра се дивидендом коју
остварују чланови привредног друштва у ликвидацији.
За потребе утврђивања износа дивиденде коју по основу става 1. овог
члана остварују чланови привредног друштва у ликвидацији, вредност
ликвидационог остатка је једнака тржишној вредности имовине која се преноси
члановима привредног друштва у ликвидацији после подмирења поверилаца.
Министар финансија ближе уређује начин и поступак утврђивања
вредности ликвидационог остатака из става 2. овог члана.”
Члан 16.
Члан 36. брише се.
Члан 17.
У члану 39. став 2. проценат: „10%” замењује се процентом: „15%”.
Члан 18.
Члан 40. мења се и гласи:
„Члан 40.
Уколико међународним уговором о избегавању двоструког опорезивања
није друкчије уређено, порез по одбитку по стопи од 20% обрачунава се и плаћа
на приходе које оствари нерезидентно правно лице од резидентног правног
лица по основу:
1) дивиденди и удела у добити у правном лицу, укључујући и
дивиденду из члана 35. овог закона;
2) накнада по основу ауторског и сродних права и права индустријске
својине (у даљем тексту: ауторска накнада);
3)

камата;

4) накнада по основу закупа непокретности и покретних ствари на
територији Републике.
Порез по одбитку из става 1. овог члана обрачунава се и плаћа и на
приходе нерезидентног правног лица по основу извођења естрадног, забавног,
уметничког, спортског или сличног програма у Републици, који нису
опорезовани као доходак физичког лица (извођача, музичара, спортисте и сл.),
у складу са прописима којима се уређује опорезивање дохотка грађана.
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правно лице из јурисдикције са преференцијалним пореским системом по
основу ауторских накнада, камата, накнада по основу закупа непокретности и
покретних ствари као и накнада по основу услуга, без обзира на место њиховог
пружања или коришћења, обрачунава се и плаћа порез по одбитку по стопи од
25%.
Порез по одбитку из ст. 1. и 3. овог члана не плаћа се на приходе које
оствари нерезидентно правно лице, односно нерезидентно правно лице из
јурисдикције са преференцијалним пореским системом, од камата по основу
дужничких хартија од вредности чији је издавалац, у складу са законом,
Република, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе или Народна
банка Србије.
На приходе које оствари нерезидентно правно лице од резидентног
правног лица, другог нерезидентног правног лица, физичког лица,
нерезидентног или резидентног или од отвореног инвестиционог фонда, на
територији Републике, по основу капиталних добитака насталих у складу са
одредбама чл. 27. до 29. овог закона, обрачунава се и плаћа порез по стопи од
20% ако међународним уговором о избегавању двоструког опорезивања није
друкчије уређено.
Нерезидентно правно лице - прималац прихода, дужан је да надлежном
пореском органу, у општини на чијој територији се налази непокретност,
односно привредно друштво у којем нерезидентно правно лице има удео или
хартије од вредности који су предмет продаје, преко пореског пуномоћника
одређеног у складу са прописима којима се уређује порески поступак и пореска
администрација, поднесе пореску пријаву у року од 30 дана од дана
остваривања прихода из става 5. овог члана, на основу које надлежни порески
орган доноси решење.
Садржај пореске пријаве из става 6. овог члана ближе уређује министар
финансија.
Порез по одбитку из ст. 1. и 2. овог члана и порез по решењу из става 6.
овог члана не обрачунава се и не плаћа ако се приход из ст. 1, 2. и 5. овог
члана исплаћује сталној пословној јединици нерезидентног обвезника из члана
4. овог закона.
Уколико резидентно правно лице исплаћује приходе сталној пословној
јединици нерезидентног правног лица из јурисдикције са преференцијалним
пореским системом, оно је дужно да обрачуна и уплати порез по одбитку у
складу са одредбама става 1. тачка 1) и става 3. овог члана.
У случају примене става 9. овог члана приходи на које се примењују
одредбе става 1. тачка 1) и става 3. овог члана као и расходи са њима повезани
не узимају се у обзир за потребе утврђивања пореске основице сталне
пословне јединице нерезидентног правног лица из јурисдикције са
преференцијалним пореским системом.”
Члан 19.
У члану 40а став 5. речи: „став 3.” замењују се речима: „став 5.”.
Додају се ст. 6. и 7, који гласе:
„Ако исплатилац прихода у моменту исплате прихода нерезиденту не
располаже потврдом из става 2. овог члана, дужан је да приликом исплате
прихода примени одредбе овог закона.
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потврду из става 2. овог члана, разлика између износа плаћеног пореза из
става 6. овог члана и износа пореза за који би постојала обавеза плаћања да је
обвезник у моменту исплате прихода располагао потврдом из става 2. овог
члана, сматра се више плаћеним порезом.”
Члан 20.
У члану 41. став 1. речи: „развоја малих предузећа, концесионих
улагања,” бришу се.
Члан 21.
Члан 45. брише се.
Члан 22.
Члан 46а брише се.
Члан 23.
Члан 47. брише се.
Члан 24.
У члану 48. став 1. проценат: „50%” замењује се процентом: „33%”.
У ставу 3. проценат: „50%” замењује се процентом: „33%”.
У ставу 4. проценат: „50%” замењује се процентом: „33%”.
У ставу 5. после речи: „простора” додају се речи: „мобилни телефони,
клима уређаји, опрема за видео надзор, огласна средства”.
Члан 25.
Члан 48а брише се.
Члан 26.
У члану 50а став 1. речи: „више од 800 милиона динара” замењују се
речима: „више од једне милијарде динара” а речи: „најмање 100 лица” замењују
се речима: „најмање 200 лица”.
У ставу 5. речи: „100 додатно запослених” замењују се речима: „200
додатно запослених”.
Члан 27.
Члан 50б брише се.
Члан 28.
У члану 50в речи: „из чл. 50а и 50б” замењују се речима: „из члана 50а” а
речи: „и члана 50б став 1. тачка 3) овог закона, или смањи проценат утврђен у
члану 50б став 1. тачка 4)” бришу се.
Члан 29.
У члану 50г речи: „из чл. 50а и 50б” замењују се речима: „из члана 50а”
речи: „и члана 50б став 1.” бришу се а речи: „у чл. 50а и 50б” замењују се
речима: „у члану 50а”.
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У члану 50ђ речи: „из чл. 50а и 50б” замењују се речима: „из члана 50а”
на оба места.
Члан 31.
У члану 50е став 1. речи: „из чл. 50а, 50б и 50ђ” замењују се речима: „из
чл. 50а и 50ђ”.
Члан 32.
У члану 50ж речи: „из чл. 50а и 50б” замењују се речима: „из члана 50а”.
Члан 33.
У члану 50з речи: „из чл. 50а и 50б” замењују се речима: „из члана 50а”.
Члан 34.
У члану 50и став 1. речи: „из чл. 48. и 48а” замењују се речима: „из члана
48.” а речи: „из чл. 50а и 50б” замењују се речима: „из члана 50а”.
У ставу 3. речи: „из чл. 50а и 50б” замењују се речима: „из члана 50а”.
Члан 35.
У члану 52. после става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
„Обавеза из става 2. овог члана постоји само у случају примене пореског
кредита из става 1. овог члана.”
У досадашњем ставу 3, који постаје став 4, речи: „на добит, односно на
дивиденду” замењују се речима: „на приходе од дивиденди из нерезидентне
филијале у износу увећаном за порез који је његова нерезидентна филијала
платила у другој држави на добит из које су исплаћене дивиденде”.
У досадашњем ставу 4, који постаје став 5, речи: „из става 3.” замењују
се речима: „из става 4.”.
Члан 36.
У члану 53. став 1. проценат: „25%” замењује се процентом: „10%”.
У ставу 3. проценат: „25%” замењује се процентом: „10%”.
Члан 37.
Члан 53а мења се и гласи:
„Члан 53а
Резидентни обвезник који из друге државе оствари приходе од камата,
ауторских накнада, накнада по основу закупа непокретности и покретних
ствари, као и од дивиденди које не испуњавају услове да би се на њих
примениле одредбе члана 52. овог закона, на које је плаћен порез по одбитку у
тој другој држави, може умањити обрачунати порез на добит правних лица у
Републици за износ пореза по одбитку плаћеног у тој другој држави.
Уколико резидентни обвезник користи право на порески кредит из става
1. овог члана, приходи од камата, ауторских накнада, накнада по основу закупа
непокретности и покретних ствари, као и од дивиденди које не испуњавају
услове да би се на њих примениле одредбе члана 52. овог закона, остварени у
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овог члана, укључују се у приходе резидентног правног лица у износу увећаном
за плаћени порез по одбитку на камате, ауторске накнаде, накнадe по основу
закупа непокретности и покретних ствари, као и дивиденде које не испуњавају
услове да би се на њих примениле одредбе члана 52. овог закона.
Порески кредит из става 1. овог члана може се користити за умањење
обрачунатог пореза резидентног правног лица у износу плаћеног пореза у
другој држави, а највише до износа који би се добио применом пореске стопе из
члана 39. став 2. овог закона на основицу која одговара износу од 40%
остварених прихода из става 1. овог члана на које је у другој држави плаћен
порез по одбитку и који се сходно ставу 2. овог члана укључује у приходе
резидентног обвезника.”
Члан 38.
У члану 54. додаје се став 2, који гласи:
„Министар финансија ће ближе уредити поступак остваривања права на
отклањање двоструког опорезивања предвиђених међународним уговорима о
избегавању двоструког опорезивања.”
Члан 39.
У члану 59. ст. 3. и 4. мењају се и гласе:
„У случају посредног или непосредног поседовања најмање 25% акција
или удела сматра се да постоји могућност контроле над обвезником.
Могућност значајнијег утицаја на пословне одлуке постоји, поред случаја
предвиђеног у ставу 3. овог члана и када лице посредно или непосредно
поседује најмање 25% гласова у обвезниковим органима управљања.”
После става 5. додају се ст. 6. и 7, који гласе:
„Лицима повезаним са обвезником сматрају се брачни или ванбрачни
друг, потомци, усвојеници и потомци усвојеника, родитељи, усвојиоци, браћа и
сестре и њихови потомци, дедови и бабе и њихови потомци, као и браћа и
сестре и родитељи брачног или ванбрачног друга, лица које је са обвезником
повезано на начин предвиђен у ст. 3. и 4. овог члана.
Изузетно од ст. 2. до 6. овог члана, лицем повезаним са обвезником
сматра се и свако нерезидентно правно лице из јурисдикције са
преференцијалним пореским системом.”
Члан 40.
Члан 60. мења се и гласи:
„Члан 60.
Обвезник је дужан да трансакције из члана 59. став 1. овог закона
посебно прикаже у свом пореском билансу.
У свом пореском билансу обвезник је, у смислу става 1. овог члана,
дужан да посебно прикаже камату по основу депозита, зајма, односно кредита,
до нивоа прописаног одредбама члана 62. овог закона.
Обвезник је дужан да уз порески биланс приложи документацију у оквиру
које и на начин који пропише министар финансија, заједно са трансакцијама из
члана 59. став 1. овог закона и ст. 1. и 2. овог члана, посебно приказује
вредност истих трансакција по ценама које би се оствариле на тржишту таквих
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дохвата руке”).
У смислу става 3. овог члана, за потребе приказивања вредности
трансакције са повезаним лицем по трансферној цени и њене вредности по
цени утврђеној по принципу „ван дохвата руке” дозвољена је, када је то
примерено околоностима случаја, примена обједињеног приступа за већи број
појединачних трансакција, односно разложеног приступа у случају сложених
трансакција, где је једном трансакцијом обухваћен већи број појединачних
трансакција.
У случају да се обвезникова трансферна цена по основу трансакције са
појединачним повезаним лицем разликује од цене те трансакције утврђене
применом принципа „ван дохвата руке”, он је дужан да у пореску основицу
укључи:
1) износ позитивне разлике између прихода по основу трансакције по
цени утврђеној применом принципа „ван дохвата руке” и прихода по основу те
трансакције по трансферној цени, или
2) износ позитивне разлике између расхода по основу те трансакције
по трансферној цени и расхода по основу те трансакције по цени утврђеној
применом принципа „ван дохвата руке”.
У случају када је код одређивања цене трансакције по принципу „ван
дохвата руке” утврђен њен распон, сматра се да се трансферна цена те
трансакције не разликује од њене цене по принципу „ван дохвата руке” уколико
се вредност трансферне цене налази у оквиру тог распона.
У случају када је код цене трансакције по приниципу „ван дохвата руке”
утврђен њен распон, а вредност трансферне цене трансакције је изван тог
распона, цена по принципу „ван дохвата руке” за потребе примене става 5. овог
члана је једнака средишњој вредности утврђеног распона.
Министар финансија може предвидети случајеве у којима је дозвољено
умањење износа који се у складу са ставом 5. овог члана укључује у пореску
основицу по основу трансакције између пореског обвезника и одређеног
повезаног лица, с тим да то умањење не може довести до умањења пореске
основице обвезника испод износа који би био утврђен по основу њене
трансферне цене.
Обвезник може умањити пореску основицу по основу трансакција са
повезаним лицима само у случају примене одговарајућих одредби
међународних уговора о избегавању двоструког опорезивања.
Обавезе из ст. 1. до 9. овог члана односе се и на трансакције између
сталне пословне јединице из члана 4. овог закона и њене нерезидентне
централе.”
Члан 41.
Члан 61. мења се и гласи:
„Члан 61.
Код утврђивања цене трансакције по принципу „ван дохвата руке”,
користе се следеће методе:
1)

метода упоредиве цене на тржишту;

2) метода цене коштања увећане за уобичајену зараду (метода
трошкова увећаних за бруто маржу);
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метода препродајне цене;

4)

метода трансакционе нето марже;

5)

метода поделе добити;

6) било која друга метода којом је могуће утврдити цену трансакције по
принципу „ван дохвата руке”, под условом да примена метода претходно
наведених у овом ставу није могућа или да је та друга метода примеренија
околностима случаја од метода претходно наведених у овом ставу.
Приликом утврђивања цене трансакције по принципу „ван дохвата руке”
користи се она метода која највише одговара околностима случаја, при чему је
могуће користити и комбинацију више метода када је то потребно.
За потребе утврђивања износа камате која би се по принципу „ван
дохвата руке” обрачунавала на зајмове, односно кредите између повезаних
лица, министар финансија може прописати износе каматних стопа за које ће се
сматрати да су у складу са принципом „ван дохвата руке”.
Порески обвезник има право да уместо износа каматне стопе из става 1.
овог члана за потребе утврђивања износа каматне стопе која би се по принципу
„ван дохвата руке” обрачунавала на зајам односно кредит са повезаним
лицима, примени општа правила о утврђивању цене трансакције по принципу
„ван дохвата руке” из чл. 60. и 61. ст. 1. и 2. овог закона.
Порески обвезник који се одлучи да искористи право предвиђено у ставу
4. овог члана, дужан је да општа правила о утврђивању цене трансакције по
принципу „ван дохвата руке” из чл. 60. и 61. ст. 1. и 2. овог закона примени на
све зајмове, односно кредите са повезаним лицима.
Уколико порески обвезник одлучи да искористи право предвиђено у
ставу 4. овог члана, пореска управа, за потребе утврђивања износа камате која
би се по принципу „ван дохвата руке” обрачунавала на зајмове, односно
кредите између тог обвезника и са њима повезаних лица није везана износима
каматних стопа из става 3. овог члана.”
Члан 42.
После члана 61. додаје се члан 61а, који гласи:
„Члан 61а
„Министар финансија ће, ослањајући се на изворе везане за
опорезивање трансакција између повезаних лица Организације за економску
сарадњу и развој (ОЕЦД), као и других међународних организација, ближе
уредити примену одредби члана 10а и чл. 59. до 61. овог закона.”
Члан 43.
У члану 62. став 1. после речи: „банци” додају се речи: „и привредном
друштву које обавља делатност финансијског лизинга у складу са прописима
који уређују финансијски лизинг (у даљем тексту: давалац финансијског
лизинга)”.
У ставу 2. после речи: „банке” додају се речи: „и даваоце финансијског
лизинга”.
Члан 44.
У члану 63. став 2. речи: „и оне финансијске извештаје које је дужан да
поднесе надлежном органу у складу са прописима којима се уређује
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готовине, извештај о променама на капиталу и др.), другу” бришу се.
Став 3. мења се и гласи:
„Пореска пријава подноси се у року од 180 дана од дана истека периода
за који се утврђује пореска обавеза, осим у случају статусних промена,
ликвидације или стечаја пореског обвезника, када се подноси у року од 15 дана
од дана истека рока прописаног за подношење финансијских извештаја.”
Члан 45.
Члан 65. брише се.
Члан 46.
У члану 67. став 1. мења се и гласи:
„Порески обвезник током године порез на добит плаћа у виду месечних
аконтација, чију висину утврђује на основу опорезиве добити која не садржи
капиталне добитке и губитке, а која је исказана у пореској пријави за претходну
годину, односно претходни порески период, и у којој се исказују и подаци од
значаја за утврђивање висине аконтације у текућој години.”
Члан 47.
У члану 70а став 1. речи: „став 5.” замењују се речима: „став 6.”.
Члан 48.
У члану 71. став 1. речи: „ст. 1. и 2.” замењују се речима: „ст. 1, 2. и 3.”.
Члан 49.
У члану 111. став 5. после речи: „новчане казне” додају се запета и речи:
„као и трошкове пореско-прекршајног поступка.”.
Члан 50.
У члану 112. став 1. речи: „од 100.000 до 1.000.000” замењују се речима:
„од 100.000 до 2.000.000”.
У тачки 3) речи: „у складу са принципом "ван дохвата руке" (члан 60)”
замењује се речима: „по трансферним ценама (члан 60. ст. 1. и 2.)”.
У тачки 5) речи: „(чл. 34, 63, 65. и 70.)” замењују се речима: „(чл. 34, 63. и
70.)”.
У тачки 9) тачка на крају замењује се тачком и запетом.
Додаје се тачка 10) која гласи:
„10) ако пропусти да приложи или допуни документацију из члана 60.
став 3. овог закона у року који му је остављен опоменом из члана 112а овог
закона.”
Члан 51.
После члана 112. додаје се члан 112а, који гласи:
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У случају да порески обвезник пропусти да приложи уз порески биланс
документацију из члана 60. став 3. овог закона, односно приложи је у
непотпуном облику, надлежни порески орган ће му издати опомену и наложити
да то учини или да је допуни у року који не може бити краћи од 30 нити дужи од
90 дана од дана достављања опомене.”
Члан 52.
У члану 2. став 2. и члану 3. став 2. реч: „седиште” замењује се речју:
„место”.
Члан 53.
Порески обвезник који је до 31. децембра 2012. године остварио право
на пореске подстицаје из чл. 45, 48а, 50а и 50б Закона о порезу на добит
правних лица („Службени гласник РС”, бр. 25/01, 80/02, 80/02-др. закон, 43/03,
84/04, 18/10 и 101/11) и исказао податке у пореском билансу и пореској пријави
за 2012. годину, може то право да користи до истека рока и на начин прописан
тим законом.
Члан 54.
Порески обвезник који до 31. децембра 2012. године није испунио услове
за остваривање права на порески подстицај из члана 50а Закона о порезу на
добит правних лица („Службени гласник РС”, бр. 25/01, 80/02, 80/02-др. закон,
43/03, 84/04, 18/10 и 101/11), наведени порески подстицај користи под условима
утврђеним прописима који важе од 1. јануара 2013. године.
Члан 55.
Прописе из чл. 1, 15, 38. и 42. овог закона, министар финансија донеће
најкасније у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона.
Члан 56.
Одредбе овог закона примењују се на утврђивање, обрачунавање и
плаћање пореске обавезе почев за 2013. годину, а одредбе чл. 1, 6, 7, 15, 18,
19, 22, 47. и 48. овог закона примењују се од наредног дана од дана ступања на
снагу овог закона.
Аконтацију пореза на добит правних лица за 2013. годину, која се
утврђује у пореској пријави за 2012. годину, обвезник утврђује и плаћа
применом стопе из члана 17. овог закона.
До почетка плаћања месечне аконтације у складу са ставом 2. овог
члана, обвезник плаћа аконтацију, почев за јануар 2013. године до почетка
плаћања аконтације утврђене у пореској пријави за 2012. годину, у висини која
одговара износу аконтације обрачунате за месец децембар 2012. године,
увећаном за 50%.
Члан 57.
Обвезник који порез утврђује за порески период различит од
календарске године дужан је да аконтацију за јануар 2013. године и сваки
наредни месец 2013. године до истека пореског периода у 2013. години увећа
за 50%.
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години, обвезник из става 1. овог члана порески биланс подноси у складу са
одредбама овог закона, а коначну пореску обавезу обрачунава примењујући
пореску стопу која представља пондерисани просек пореских стопа од 10% и
15%.
Пондерисана просечна пореска стопа из става 2. овог члана обрачунава
се тако што се износ добијен множењем броја 10 и броја месеци пореског
периода током календарске 2012. године сабере са износом добијеним
множењем броја 15 и броја месеци пореског периода током календарске 2013.
године, тако добијени износ подели са 12 и дода ознака %.
Члан 58.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.

