
З А К О Н 
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 и 18/10), у члану 1. став 1. у тачки 6) 
тачка и запета замењују се тачком, а тачка 7) брише се. 

После става 2. додаје се нови став 3, који гласи: 

„Порески обвезник је, у складу са овим законом, и друго правно лице које 
није организовано у смислу ст. 1. и 2. овог члана (у даљем тексту: друго правно 
лице), а које приходе остварује претежно продајом производа на тржишту или 
вршењем услуга уз накнаду. Претежно оствареним приходима од продаје 
производа на тржишту или вршења услуга уз накнаду, у смислу овог закона, 
сматрају се приходи остварени у пореском периоду у износу већем од 80% од 
укупно остварених прихода обвезника, исказаних у финансијским извештајима.”  

Досадашњи став 3, који постаје став 4, мења се и гласи: 

„Порески обвезник је, у складу са овим законом, и друго правно лице које 
се не сматра правним лицем из ст. 1 до 3. овог члана (у даљем тексту: 
недобитна организација), ако остварује приходе продајом производа на 
тржишту или вршењем услуга уз накнаду.” 

Члан 2. 

У члану 6. додаје се став 4, који гласи: 

„Порески обвезник из члана 1. став 3. овог закона, који опорезиву добит 
утврђује на начин из става 2, односно става 3. овог члана, дужан је да такав 
начин утврђивања опорезиве добити примењује најмање десет пореских 
периода, почев од периода у коме је остварио приходе претежно продајом 
производа на тржишту или вршењем услуга уз накнаду, сходно члану 1. став 3. 
овог закона.” 

Члан 3. 

Члан 16. мења се и гласи: 

„Члан 16. 

На терет расхода признаје се отпис вредности појединачних 
потраживања која се у складу са прописима о рачуноводству и ревизији и МРС, 
односно МСФИ исказују као приход, осим потраживања из члана 7а тачка 2) 
овог закона, под условом: 

1) да се несумњиво докаже да су та потраживања претходно била 
укључена у приходе обвезника; 

2) да су та потраживања у књигама пореског обвезника отписана као 
ненаплатива; 

3) да порески обвезник пружи доказе о неуспелој наплати тих 
потраживања судским путем. 

На терет расхода признаје се и отпис вредности појединачних 
потраживања која се у складу са прописима о рачуноводству и ревизији и МРС, 
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односно МСФИ не исказују као приход, осим потраживања из члана 7а тачка 2) 
овог закона, уколико обвезник испуни услове прописане одредбама тач. 2) и 3) 
овог члана. 

Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, на терет расхода признаје се отпис 
вредности појединачних потраживања, под условом да су та потраживања 
обухваћена финансијским реструктурирањем, спроведеним на начин прописан 
законом који уређује споразумно финансијско реструктурирање привредних 
друштава.  

На терет расхода признаје се исправка вредности појединачних 
потраживања из ст. 1. и 2. овог члана, ако је од рока за њихову наплату, 
односно реализацију прошло најмање 60 дана. 

За износ расхода по основу исправке вредности појединачних 
потраживања из става 4. овог члана, који су били признати у пореском билансу, 
увећавају се приходи у пореском билансу у пореском периоду у коме обвезник 
изврши отпис вредности истих потраживања, ако није кумулативно испунио 
услове из става 1, односно става 2. овог члана. 

Сва отписана, исправљена и друга потраживања из ст. 1, 2. и 3. овог 
члана која су призната као расход, а која се касније наплате, у моменту наплате 
улазе у приходе пореског обвезника. ” 

Члан 4. 

У члану 22в додаје се став 2, који гласи: 

„Изузетно од става 1. овог члана, на терет расхода у пореском билансу 
признају се расходи настали по основу обезвређења обвезниковог учешћа у 
капиталу субјекта приватизације у поступку реструктурирања, стеченог 
конверзијом обвезниковог потраживања у учешће у капиталу тог субјекта.” 

Члан 5. 

У члану 29. после става 2. додаје се нови став 3, који гласи: 

„Набавна цена имовине стечене конверзијом обвезниковог потраживања 
у учешће у капиталу субјекта приватизације у поступку реструктурирања, јесте 
најнижа обезвређена вредност те имовине након извршене конверзије, 
утврђена у складу са МРС, односно МСФИ и усвојеним рачуноводственим 
политикама, осим у случају из става 2. овог члана.” 

Досадашњи ст. 3. до 10. постају ст. 4. до 11.  

Члан 6. 

Члан 40. мења се и гласи: 

„Члан 40. 

На приходе које оствари нерезидентно правно лице од резидентног 
правног лица по основу дивиденди и удела у добити у правном лицу, 
укључујући и приход остварен из вишка деобне стечајне масе правног лица у 
стечају, у складу са законом којим се уређује стечајни поступак, односно 
расподелом ликвидационог остатка по ликвидацији привредног друштва, у 
складу са законом којим се уређују привредна друштва, накнада по основу 
ауторског и сродних права и права индустријске својине (у даљем тексту: 
ауторска накнада), камата и накнада по основу закупа непокретности и 
покретних ствари, на територији Републике, обрачунава се и плаћа порез по 
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одбитку по стопи од 20% ако међународним уговором о избегавању двоструког 
опорезивања није друкчије уређено. 

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. 

Порез по одбитку из става 1. овог члана не плаћа се на приходе које 
оствари нерезидентно правно лице од камата по основу дужничких хартија од 
вредности, у складу са законом који уређује тржиште капитала, а чији је 
издавалац 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 пореском 
органу у општини на чијој територији је остварен приход, преко пореског 
пуномоћника одређеног у складу са прописима којима се уређује порески 
поступак и пореска администрација, поднесе пореску пријаву у року од 15 дана 
од дана остваривања прихода из става 4. овог члана, на основу које надлежни 
порески орган доноси решење. 

Садржај пореске пријаве из става 5. овог члана ближе уређује министар 
финансија. 

Порез по одбитку из ст. 1. и 2. овог члана и порез по решењу из става 5. 
овог члана не обрачунава се и не плаћа ако се приход из ст. 1, 2. и 4. овог 
члана исплаћује сталној пословној јединици нерезидентног обвезника из члана 
4. овог закона. ” 

Члан 7.  

У члану 44. став 1. речи: „обвезник из члана 1. став 3. (у даљем тексту: 
недобитна организација) који” замењују се речима: „недобитна организација из 
члана 1. став 4. овог закона која”. 

У ставу 6. речи: „из става 1. овог члана” замењују се речима: „из члана 1. 
став 4. овог закона”. 

Члан 8. 

После члана 46. додаје се члан 46а, који гласи: 

„Члан 46а 

Ослобађа се плаћања пореза на добит правних лица обвезник - 
корисник слободне зоне у складу са законом којим се уређују слободне зоне, за 
добит остварену по основу прихода од обављања производне делатности у 
зони. 

Обвезник из става 1. овог члана, дужан је да обезбеди евиденцију којом 
се обухватају сви подаци о приходима и расходима који се односе на 
обављање производне делатности у зони. 
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Министар финансија ближе уређује начин исказивања прихода и 
расхода из става 2. овог члана.” 

Члан 9. 

У члану 60. став 2. речи: „и припадајуће трошкове” бришу се. 

Члан 10. 

У члану 70а став 1. речи: „став 4.” замењују се речима: „став 5.” 

Члан 11. 

У члану 112. став 1. речи: „од 100.000 до 600.000 динара” замењују се 
речима: „од 100.000 до 1.000.000 динара”. 

У ставу 2. речи: „од 2.500 до 20.000 динара” замењују се речима: „од 
10.000 до 100.000 динара”. 

Члан 12. 

У члану 48. ст. 6. и 8, чл. 50в и 50г реч: „индексиран” замењује се речју: 
„валоризован” а речи: „стопом раста цена на мало” замењују се речима: 
„индексом потрошачких цена”. 

Члан 13. 

Одредбе овог закона примењују се на утврђивање, обрачунавање и 
плаћање пореске обавезе почев за 2012. годину.  

Члан 14. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”, а одредба члана 1. став 1. овог закона 
примењује се од 1. фебруара 2012. године. 


