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, 62/06-др. закон, 61/07, 20/09, 72/09-др. закон, 53/10, 101/11,
2/12-исправка и 93/12), у члану 1. став 2. тачка 1) мења се и гласи:
„1) издавања и одузимања овлашћења за обављање мењачких послова,
контроле мењачких послова, као и контроле девизног пословања;”.
Члан 2.
У члану 2а став 2. после речи: „пореских давања из става 1. овог члана,”
додају се речи: „покретања, вођења и изрицања казни у првостепеном
прекршајном поступку у вези са јавним приходима из става 1. овог члана,”.
Тачка 4а) брише се.
У тачки 6) речи: „5а), 6),” бришу се.
Члан 3.
У члану 7. став 7. речи: „web сајту” замењују се речима „интернет
страни”.
Члан 4.
У члану 11. став 1. мења се и гласи:
„Пореска управа у оквиру послова државне управе, води првостепени и
другостепени порески поступак, јединствени регистар пореских обвезника и
пореско рачуноводство, процењује тржишну вредност непокретности
искључиво у поступку утврђивања основице пореза који је прописан пореским
законом чије је утврђивање, наплата и контрола у надлежности Пореске управе,
открива пореска кривична дела и прекршаје и њихове извршиоце, покреће,
води и изриче казне у првостепеном прекршајном поступку за јавне приходе
које наплаћује Пореска управа, а који нису у искључивој надлежности
прекршајног суда, покреће, води и изриче казне за прекршаје из области
мењачког пословања и других послова сходно закону којим је уређено девизно
пословање, као и за прекршаје из области игара на срећу (у даљем тексту:
порески прекршајни поступак), подноси захтеве за покретање пореског
прекршајног поступка који су у искључивој надлежности прекршајног суда и
обавља друге послове одређене овим законом.”
Додају се ст. 3. и 4, који гласе:
„У циљу обезбеђења јединственог спровођења прописа из надлежности
министарства надлежног за послове финансија, акти (објашњења, мишљења,
инструкције, упутства и сл.) о примени тих прописа које даје министар надлежан
за послове финансија, односно лице које он овласти, обавезујући су за
поступање Пореске управе.
Акти из става 3. овог члана објављују се на интернет странама
министарства надлежног за послове финансија и Пореске управе.”
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У називу члана 15. речи: „ортачке радње” замењују се речју:
„предузетника”.
У члану 15. став 1. речи: „ортачке радње” замењују се речју:
„предузетника”.
Став 2. мења се и гласи:
„Ако предузетник нема пословођу, односно ако није постављен
привремени старалац на заоставштини, пореске обавезе из става 1. овог члана
испуњава предузетник, односно наследници као солидарни порески дужници.”
Члан 6.
У члану 23. став 2. запета и речи: „осим по основу доприноса за
обавезно социјално осигурање,” бришу се.
Став 3. брише се.
Члан 7.
У члану 29. после става 3. додаје се нови став 4, који гласи:
„Обавештења из ст. 1. до 3. овог члана достављају се у електронском
облику или омогућавањем директног приступа бази података.”
Досадашњи став 4. постаје став 5.
Додају се ст. 6. и 7, који гласе:
„Орган, организација или друго лице надлежно за упис у прописани
регистар лица која обављају одређену делатност не може брисати лице из
прописаног регистра без доказа о престанку пореских обавеза који издаје
надлежни порески орган, не старијег од пет дана у моменту подношења захтева
за брисање из прописаног регистра.
У погледу заштите података о личности Пореска управа дужна је да
поступа на исти начин као и орган који јој је те податке доставио.”
Члан 8.
Члан 30а мења се и гласи:
„Члан 30а
Банка ће дозволити исплату зарада, односно накнада зарада, само ако
налог којим се банци налаже исплата зараде, накнада зарада, као и плаћање
пореза по одбитку садржи позив на број одобрења за плаћање укупне обавезе
по том основу, који додељује Пореска управа, на начин из члана 41. овог
закона.”
Члан 9.
Члан 36. мења се и гласи:
„Члан 36.
Порески акти у писаном облику достављају се поштом или лично.
Ако се достављање пореског акта врши лично, порески акт сматра се
достављеним даном пријема пореског акта од стране пореског обвезника или
овлашћеног лица, што се потврђује његовим потписом.
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сматра се достављеним по истеку рока од 15 дана од дана предаје пореског
акта пошти на достављање.
Одредбе ст. 1-3. овог члана сходно се примењују и на достављање
другим учесницима у пореском поступку.”
Члан 10.
У члану 38. став 3. мења се и гласи:
„Порески обвезник, порески пуномоћник или друго лице које је порески
обвезник овластио за подношење пореске пријаве, законски заступник и
заступник по службеној дужности дужан је да потпише пореску пријаву, осим
ако је друкчије уређено пореским прописом.”
Ст. 4. и 5. бришу се.
Досадашњи ст. 6. и 7. постају ст. 4. и 5.
У досадашњем ставу 8, који постаје став 6, речи: „става 7.” замењују се
речима: „става 5.”.
У досадашњем ставу 9, који постаје став 7, речи: „електронским путем”
замењују се речима: „у електронском облику”.
У досадашњем ставу 10, који постаје став 8, речи: „става 9.” замењују се
речима: „става 7.”, а речи: „електронским путем” замењују се речима: „у
електронском облику, ако овим законом није друкчије уређено”.
У досадашњем ставу 11, који постаје став 9, речи: „електронским путем”
замењују се речима: „у електронском облику”, а после речи: „предузетници”
додају се запета и речи: „ако овим законом није друкчије уређено”.
Члан 11.
У члану 40. став 1. речи: „измењену пореску пријаву, у којој су грешка
или пропуст отклоњени” замењују се речима: „пореску пријаву у којој су грешка
или пропуст отклоњени (у даљем тексту: измењена пореска пријава)”.
Став 3. мења се и гласи:
„Поднету пореску пријаву порески обвезник може да измени највише два
пута подношењем измењене пореске пријаве.”
Став 6. мења се и гласи:
„Министар ближе уређује начин и поступак подношења измењене
пореске пријаве у електронском облику.”
Члан 12.
Члан 41. мења се и гласи:
„Члан 41.
Пореска пријава за порезе који се плаћају по одбитку (у даљем тексту:
порез по одбитку) је извештај који порески обвезник, односно порески платац,
подноси Пореској управи (у даљем тексту: појединачна пореска пријава).
Појединачна пореска пријава садржи:
1) збирне податке о обрачунатом порезу по одбитку од стране једног
пореског плаца за све примаоце прихода;
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једног пореског плаца за сваког примаоца прихода.
Појединачна пореска пријава подноси се пре сваке исплате прихода на
који се обрачунава и плаћа порез по одбитку, као и пре сваког плаћања
доприноса за обавезно социјално осигурање када се ти доприноси плаћају без
исплате зараде у складу са законом којим се уређују доприноси за обавезно
социјално осигурање.
Појединачна пореска пријава и измењена појединачнa порескa пријавa
подносе се искључиво у електронском облику.
Ако појединачна пореска пријава садржи недостатке у погледу
формалне исправности и математичке тачности, Пореска управа у
електронском облику обавештава подносиоца појединачне пореске пријаве о
тим недостацима.
Поновно достављање појединачне пореске пријаве са отклоњеним
недостацима из става 5. овог члана, не сматра се подношењем измењене
пореске пријаве.
Појединачна пореска пријава сматра се поднетом када Пореска управа
потврди формалну исправност и математичку тачност исказаних података,
додели број пријаве, број одобрења за плаћање укупног износа обавезе по том
основу и у електронском облику достави те информације подносиоцу
појединачне пореске пријаве.
Појединачну пореску пријаву по службеној дужности подноси Пореска
управа уместо пореског обвезника, односно пореског плаца, у случају када
порески обвезник, односно порески платац пропусти да је поднесе у року
прописаном законом којим се уређују доприноси за обавезно социјално
осигурање.
На захтев Пореске управе Централни регистар обавезног социјалног
осигурања (у даљем тексту: Централни регистар), у електронском облику
доставља Пореској управи податке потребне за утврђивање обавезе и
подношење појединачне пореске пријаве по службеној дужности из става 8.
овог члана, у року од три дана од дана достављања захтева.
Порески платац из става 1. овог члана дужан је да лицу за које је платио
порез по одбитку изда потврду која садржи податке о плаћеном порезу по
одбитку најкасније до 31. јануара године која следи години у којој је плаћен
порез по одбитку.
Пореска управа је дужна да Централном регистру у електронском облику
доставља појединачне податке о обрачунатим, односно плаћеним доприносима
за обавезно социјално осигурање од стране једног пореског плаца за сваког
примаоца прихода, као и збирне податке по исплатиоцима, на месечном нивоу,
до краја текућег месеца за претходни месец за који је извршен обрачун,
односно исплата.
Акт за извршавање овог члана донеће министар.”
Члан 13.
После члана 41. додаје се члан 41а, који гласи:

Preuzeto sa sajta www.infuse.co.rs

-5„Члан 41а
Ако је другим прописом предвиђено подношење извештаја са подацима
о порезу по одбитку уређено на друкчији начин, примењују се одредбе овог
закона.”
Члан 14.
У члану 42. став 1. речи: „од посебног значаја за фискални интерес
Републике” замењују се речима: „од значаја за утврђивање пореске обавезе
подносиоца те пријаве”.
После става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
„Подацима из става 1. овог члана сматрају се нарочито подаци о
имовини у вредности већој од 35.000.000 динара, о статусним променама,
пословним активностима и новчаним трансакцијама лица које подноси
информативну пореску пријаву.”
У досадашњем ставу 2, који постаје став 3, речи: „става 1.” замењују се
речима: „става 2.”.
Члан 15.
У члану 65. после става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
„Изузетно од става 1. овог члана, порез по одбитку доспева за плаћање
на дан који је у појединачној пореској пријави наведен као датум плаћања ако је
тај дан ранији од рока прописаног законом.”
Досадашњи став 2. постаје став 3.
У досадашњем ставу 3, који постаје став 4. речи: „ст. 4-6.” замењују се
речима: „ст. 8-11.”
Члан 16.
У члану 75. став 1. после речи: „споредних пореских давања” додају се
запета и речи: „осим камате,”.
У ставу 2. после речи: „споредних пореских давања” додају се запета и
речи: „осим камате,”.
После става 2. додају се нови ст. 3-6, који гласе:
„Камата се обрачунава за календарски број дана периода доцње у
измирењу обавеза у односу на календарски број дана у години (365, односно
366 дана) декурзивним начином обрачуна, без приписа камате главници
истеком обрачунског периода.
Камата се у смислу става 3. овог члана обрачунава за све календарске
дане у обрачунском периоду.
Под обрачунским периодом подразумева се период од првог дана
доцње, односно промене износа дуга и/или промене стопе из става 1. овог
члана и/или истека сваке календарске године у периоду доцње за који се врши
обрачун.
Укупан износ камате представља збир обрачунате камате за поједине
обрачунске периоде из става 5. овог члана.”
Досадашњи став 3. постаје став 7.
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пореских давања” додају се запета и речи: „осим камате,”.
Досадашњи ст. 5-7. постају ст. 9-11.
Члан 17.
У члану 101. став 2. речи: „ст. 3. и 6.” замењују се речима „ст. 4. и 7.”.
Члан 18.
У члану 104. став 2. реченица: „Уколико на неком усменом јавном
надметању нема најмање два понуђача, усмено јавно надметање се поново
оглашава у року од осам дана од дана за који је било оглашено усмено јавно
надметање на коме није било најмање два понуђача.” брише се.
После става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
„Ако се на оглашено усменo јавнo надметање за продају ствари из става
1. овог члана јави само један понуђач, покретне ствари могу се продати том
понуђачу непосредном погодбом.”
Досадашњи ст. 3-6. постају ст. 4-7.
У досадашњем ставу 7, који постаје став 8, после речи: „огласити
продају ствари на” додају се речи: „интернет страни и”.
Досадашњи став 8. постаје став 9.
У досадашњем ставу 9, који постаје став 10, речи: „става 8.” замењују се
речима: „става 9.”.
У досадашњем ставу 10, који постаје став 11, речи: „од 75%” замењују се
речима: „од 60%”.
Досадашњи став 11. постаје став 12.
У досадашњем ставу 12, који постаје став 13, речи: „од 50%” замењују се
речима: „од 30%”.
Досадашњи ст. 13. и 14, који постају ст. 14. и 15, мењају се и гласе:
„Ако покретна ствар не буде продата ни на другом усменом јавном
надметању у року од три месеца од дана доношења закључка о одређивању
продаје путем усменог јавног надметања, Пореска управа ће констатовати да
продаја није успела и донеће закључак да се наставља са продајом
непосредном погодбом, а продајна цена је предмет договора између Пореске
управе и купца и за њу се не тражи сагласност пореског обвезника.
Продаја ствари путем непосредне погодбе понавља се све до продаје
покретне ствари, односно до истека рока од шест месеци од доношења
закључка из става 14. овог члана.”
Досадашњи став 15. брише се.
У ставу 18. речи: „става 13.” замењују се речима: „става 15.”.
После става 19. додаје се нови став 20, који гласи:
„За материјалне и правне недостатке покретне ствари који настану на
покретној ствари након доставе решења из става 18. овог члана и извршене
записничке примопредаје ствари надлежном органу за евиденцију покретних
ствари у државној својини, као и за штету која настане услед истих, одговара
надлежни орган за евиденцију покретних ствари у државној својини.”
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Члан 19.
У члану 110. после става 11. додаје се нови став 12, који гласи:
„За материјалне и правне недостатке непокретности који настану на
непокретности након доставе решења из става 6. овог члана и извршене
записничке примопредаје непокретности ослобођене од лица и ствари
надлежном органу за евиденцију непокретности у државној својини, као и за
штету која настане услед истих, одговара надлежни орган за евиденцију
непокретности у државној својини.”
Досадашњи став 12. постаје став 13.
Члан 20.
Члан 114е мења се и гласи:
„Члан 114е
Одредбе овог закона о застарелости права на утврђивање, наплату и
повраћај примењују се и на све јавне приходе за које је застарелост прописана
другим пореским законом на друкчији начин.”.
Члан 21.
У члану 115. став 4. речи: „ст. 2. и 3.” замењују се речима: „став 2.”.
Члан 22.
У члану 122. додаје се став 5, који гласи:
„У решењу из става 4. овог члана којим се порез по одбитку утврђује
збирно на нивоу исплатиоца прихода, Пореска управа налаже пореском
обвезнику и да поднесе појединачну пореску пријаву у којој отклања утврђене
неправилности.”
Члан 23.
У члану 129. додаје се став 3, који гласи:
„У решењу из става 1. овог члана којим се порез по одбитку утврђује
збирно на нивоу исплатиоца прихода, Пореска управа налаже пореском
обвезнику и да поднесе појединачну пореску пријаву у којој отклања утврђене
неправилности.”
Члан 24.
У члану 129б додају се ст. 2. и 3, који гласе:
„Порески инспектор може решењем привремено одузети опрему којом
обвезник обавља нерегистровану, односно непријављену делатност, а коју
затекне у поступку контроле.
Привремено одузета опрема из става 2. овог члана, може се оставити на
чување лицу од кога је привремено одузета до истека рока из члана 129а став
4. овог закона, уколико се процени да би трошкови одузимања и чувања били
несразмерно велики у односу на пореску обавезу.”
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У члану 129в став 1. речи: „став 3.” замењују се речима: „став 4.”.
Члан 26.
У члану 134. став 1. речи: „утврди вредност одузетих ствари и да их”
замењују се речима: „одузете ствари по врсти и количини”.
У ставу 2. после речи: „утврђује се” замењују се речима: „утврђује
комисија”, а после речи: „у моменту одузимања” додају се запета и речи: „у року
од пет дана од дана одузимања”.
У ставу 3. речи: „став 3.” замењују се речима: „став 4.”.
Ст. 4. и 5. бришу се.
У досадашњем ставу 6, који постаје став 4, речи: „одузете цигарете и
алкохолна пића без контролне акцизне маркице” замењују се речима: „одузети
акцизни производи, изузев деривата нафте, папирне тубе за цигарете, филтери
за цигарете, папир за цигарете, машинице за пуњење папирних туба за
цигарете, као и друге машинице за увијање резаног дувана”.
После става 4. додаје се нови став 5, који гласи:
„Пре јавне продаје из става 4. овог члана, Пореска управа поново врши
утврђивање вредности одузетих ствари у случају када је протекло више од
годину дана од дана одузимања ствари.”
Досадашњи став 7, који постаје став 6, мења се и гласи:
„Јавна продаја одузетих ствари из става 4. овог члана врши се у складу
са одредбама овог закона које уређују јавну продају покретних ствари у
поступку принудне наплате.”
У досадашњем ставу 8, који постаје став 7, речи: „става 6.” замењују се
речима: „става 4.”.
Досадашњи ст. 9. и 10. постају ст. 8. и 9.
У досадашњем ставу 11, који постаје став 10, речи: „Изузетно од става 6.
овог члана, Влада може одузете ствари из става 1. овог члана” замењују се
речима: „Изузетно, Влада може ствари из става 1. овог члана, осим ствари које
се комисијски уништавају у смислу става 4. овог члана,”.
Досадашњи став 12. постаје став 11.
У досадашњем ставу 13, који постаје став 12, после речи: „трошкове” на
оба места, додају се речи: „превоза и”.
Додаје се нови став 13, који гласи:
„Акт за извршавање овог члана донеће министар.”
Члан 27.
Члан 159. мења се и гласи:
„Члан 159.
Јединица локалне самоуправе дужна је да у року од пет дана по истеку
календарског месеца достави Пореској управи у електронском облику базе
података о обвезницима пореза на имовину, као и податке из пореских пријава
који су од значаја за утврђивање пореза на имовину.”
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У члану 159а став 1. после речи: „на посебном обрасцу” додају се речи:
„или овереном преводу потврде на обрасцу који прописује надлежни орган
државе са којом је закључен уговор о избегавању двоструког опорезивања”.
Члан 29.
У члану 160. тачка 1а) речи: „и других послова, који су, сходно Закону о
девизном пословању („Службени гласник РС”, бр. 62/06 и 31/11) у надлежности
Девизног инспектората,” бришу се.
Тачка 13в) мења се и гласи:
„13в) врши контролу мењачког и девизног пословања, у складу са
прописима којим је уређено девизно пословање, као и контролу
спољнотрговинског пословања и спречавања прања новца и финансирања
тероризма, у складу са законом;”.
Тачка 13г) брише се.
Члан 30.
После члана 163. додају се назив члана и члан 163а, који гласе:
„Ванбилансно пореско рачуноводство
Члан 163а
У ванбилансном пореском
неплаћене пореске обавезе:

рачуноводству

Пореска

управа

води

1) пореских обвезника који су сагласно другим прописима брисани из
прописаног регистра, осим ако је за испуњење тих обавеза одговорно друго
лице;
2) за које је наступила апсолутна застарелост у складу са овим законом.
Неплаћене пореске обавезе из става 1. тачка 2) овог члана воде се у
укупном износу по пореском обвезнику.
Пореска управа по службеној дужности неплаћене обавезе из става 1.
овог члана преноси из пореског рачуноводства у ванбилансно пореско
рачуноводство по сазнању о брисању из прописаног регистра, односно
протеком рока застарелости у складу са овим законом.
Садржину, поступак и начин вођења ванбилансног пореског
рачуноводства ближе уређује министар актом из члана 163. став 2. овог
закона.”
Члан 31.
У члану 167а став 2. речи: „и замењује га ако је одсутан или спречен”
бришу се.
После става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
„Основна плата заменика директора одређује се множењем
коефицијента 7,11, који је утврђен за III групу положаја – у коју се сврстава и
положај заменика директора Пореске управе, са основицом за обрачун и
исплату плате, која се за државне службенике и намештенике утврђује за сваку
буџетску годину законом којим се уређује буџет Републике Србије, а накнаде и
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уређују плате државних службеника и намештеника.”
Досадашњи став 3, који постаје став 4, мења се и гласи:
„Заменика директора поставља Влада, на период од пет година, на
предлог министра, према закону којим се уређује положај државних
службеника.”
Члан 32.
У члану 169о став 1. после речи: „превремено стећи” додаје се реч:
„непосредно”.
Члан 33.
У члану 169п став 5. после речи: „намештеника” додају се речи: „и
одредбама овог закона”.
После става 6. додају се нови ст. 7. и 8, који гласе:
„Плата утврђена по одредбама ст. 1-6. овог члана, може се кориговати
тако да износ плате пореских службеника и намештеника у Пореској управи не
буде мањи од плате лица запосленог у надлежном органу подручне јединице
локалне самоуправе на истим пословима.
Плата утврђена по одредбама ст. 1-7. овог члана, може се кориговати
сходно радном учинку пореског службеника и намештеника, а критеријуме,
начин и поступак кориговања прописује министар.”
Досадашњи став 7. постаје став 9.
Члан 34.
Назив члана 169т мења се и гласи:
„Признања, награде и умањења, односно увећања плата”.
У члану 169т став 1. после речи: „пореском службенику” додају се речи:
„и намештенику”.
У ставу 2. речи: „додељују се” замењују се речима: „могу се додељивати
квартално и”.
После става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
„За недовољно, односно изузетно постигнуте резултате рада у
обављању послова Пореске управе, пореском службенику и намештенику може
се умањити, односно увећати основна плата највише за 30%.”
У досадашњем ставу 3, који постаје став 4, после речи: „признања”
додају се запета и речи: „критеријуме за утврђивање висине, као”, а после речи:
„награда” додају се запета и речи: „односно умањења и увећања плата”.
Члан 35.
У члану 176. став 1. после речи: „Ко” додаје се реч: „неовлашћено”, а
речи: „нису посебно обележени прописаним контролним акцизним маркицама, у
складу са законом” замењују се речима: „се у складу са законом сматрају
акцизним производима”.
У ставу 5. после речи: „Производи који” додају се речи: „се у складу са
законом сматрају акцизним производима а који су неовлашћено стављени у
промет, као и производи који”.
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У члану 177. став 1. после речи: „пореским законом,” додају се речи:
„укључујући и појединачну пореску пријаву,”.
У ставу 6. број: „100.000” замењује се бројем: „500.000”, а број: „12.500”
замењује се бројем: „30.000”.
У ставу 7. број: „100.000” замењује се бројем: „500.000”, а број: „10.000”
замењује се бројем: „20.000”.
У ставу 8. број: „100.000” замењује се бројем: „500.000”, а број: „10.000”
замењује се бројем: „20.000”.
У ставу 9. број: „100.000” замењује се бројем: „500.000”, а број: „10.000”
замењује се бројем: „20.000”.
У ставу 10. број: „100.000” замењује се бројем: „500.000”, а број: „12.500”
замењује се бројем: „30.000”.
У ставу 11. речи: „5.000 до 50.000” замењују се речима: „10.000 до
100.000”.
Члан 37.
У члану 178. став 5. број: „100.000” замењује се бројем: „500.000”, а број:
„10.000” замењује се бројем: „20.000”.
У ставу 6. број: „100.000” замењује се бројем: „500.000”, а број: „10.000”
замењује се бројем: „20.000”.
У ставу 7. број: „100.000” замењује се бројем: „500.000”, а број: „10.000”
замењује се бројем: „20.000”.
У ставу 8. број: „100.000” замењује се бројем: „500.000”, а број: „15.000”
замењује се бројем: „30.000”.
У ставу 9. речи: „5.000 до 50.000” замењују се речима: „10.000 до
100.000”.
Члан 38.
У члану 178а став 5. број: „100.000” замењује се бројем: „500.000”, а број:
„10.000” замењује се бројем: „20.000”.
У ставу 6. број: „100.000” замењује се бројем: „500.000”, а број: „10.000”
замењује се бројем: „20.000”.
У ставу 7. број: „100.000” замењује се бројем: „500.000”, а број: „10.000”
замењује се бројем: „20.000”.
У ставу 8. број: „100.000” замењује се бројем: „500.000”, а број: „15.000”
замењује се бројем: „30.000”.
У ставу 9. речи: „5.000 до 50.000” замењују се речима: „10.000 до
100.000”.
Члан 39.
После члана 178а додају се назив члана и члан 178б, који гласе:
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Члан 178б
Порески обвезник - правно лице, односно предузетник који Пореској
управи не поднесе информативну пореску пријаву, казниће се за прекршај
новчаном казном у висини од 3% укупног прихода оствареног за претходну
пословну годину.”
Члан 40.
У члану 179. став 1. број: „600.000” замењује се бројем: „1.000.000”.
У тачки 2б) речи: „електронским путем (члан 38. став 10)” замењују се
речима: „у електронском облику (члан 38. став 8)”.
У тачки 2в) речи: „електронским путем (члан 38. став 11)” замењују се
речима: „у електронском облику (члан 38. став 9)”.
Тачка 3) мења се и гласи:
„3) у појединачној пореској пријави наведе нетачне податке (члан 41);”.
После тачке 3) додаје се тачка 3а), која гласи:
„3а) у информативној пореској пријави не наведе потпуне податке (члан
42);”.
У ставу 2. речи: „5.000 до 30.000” замењују се речима: „10.000 до 50.000”.
У ставу 3. број: „300.000” замењује се бројем: „400.000”.
У ставу 4. број: „300.000” замењује се бројем: „500.000”.
У ставу 5. број: „15.000” замењује се бројем: „30.000”.
У ставу 6. број: „150.000” замењује се бројем: „200.000”.
У ставу 7. број: „150.000” замењује се бројем: „300.000”.
У тачки 3) речи: „став 6” замењују се речима: „став 4”.
У ставу 8. број: „7.000” замењује се бројем: „10.000”.
У ставу 9. број: „75.000” замењује се бројем: „100.000”.
Став 10. мења се и гласи:
„Новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара казниће се за
прекршај орган, организација или друго лице надлежно за упис у прописани
регистар лица која обављају одређену делатност ако изврши брисање лица без
доказа о престанку пореских обавеза који издаје надлежни порески орган (члан
29. став 6).”
Додаје се нови став 11, који гласи:
„Новчаном казном oд 100.000 до 1.000.000 динара казниће се за
прекршај банка која дозволи исплату зарада, односно накнада зарада ако налог
којим се банци налаже исплата зараде, накнада зарада, као и плаћање пореза
по одбитку не садржи позив на број одобрења за плаћање укупне обавезе по
том основу који је доделила Пореска управа на начин из члана 41. овог закона
(члан 30а).”
У досадашњем ставу 11, који постаје став 12, број: „600.000” замењује се
бројем: „1.000.000”.
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У члану 180. став 1. број: „50.000” замењује се бројем: „100.000”.
У тачки 6) речи: „ члан 38. ст. 2, 3. и 5. и члан 40. став 1” замењују се
речима: „члан 38. ст. 2. и 3, члан 40. став 1. и члан 41”.
Члан 42.
После члана 180. додају се назив члана и члан 180а, који гласе:
„Неподношење информативне пореске пријаве
Члан 180а
Порески обвезник - физичко лице које Пореској управи не поднесе
информативну пореску пријаву или у њој не наведе сву своју имовину, казниће
се за прекршај новчаном казном у висини од 3% тржишне вредности
непријављене имовине.”
Члан 43.
У члану 181. став 1. број: „50.000” замењује се бројем: „100.000”.
После тачке 2в) додаје се тачка 2г), која гласи:
„2г) органу, организацији или другом лицу надлежном за упис у
прописани регистар лица која обављају одређену делатност, ако изврши
брисање лица без доказа о престанку пореских обавеза који издаје надлежни
порески орган (члан 29. став 6);”.
Тачка 3а) мења се и гласи:
„3а) банци која дозволи исплату зарада, односно накнада зарада, а
налог којим се банци налаже исплата зараде, накнада зарада, као и плаћање
пореза по одбитку не садржи позив на број одобрења за плаћање укупне
обавезе по том основу који је доделила Пореска управа на начин из члана 41.
овог закона (члан 30а);”.
У тачки 4) речи: „став 3” замењују се речима: „став 4”.
Тачка 11а) мења се и гласи:
„11а) јединици локалне самоуправе, ако у року од пет дана по истеку
календарског месеца не достави Пореској управи у електронском облику базе
података о обвезницима пореза на имовину, као и податке из пореских пријава
који су од значаја за утврђивање пореза на имовину (члан 159);”.
Члан 44.
У члану 182. став 1. речи: „5.000 до 50.000” замењују се речима: „10.000
до 100.000”.
Члан 45.
Одредбе члана 4. став 2. овог закона примењиваће се на акте донете
након ступања на снагу овог закона.
Члан 46.
Прописи из чл. 11, 26, 30, 33. и 34. овог закона донеће се у року од шест
месеци од дана ступања на снагу овог закона, а пропис из члана 12. овог закона
донеће се у року од три месеца од дана ступања на снагу овог закона.
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Збирна и појединачна пореска пријава за порез по одбитку који доспева
за плаћање закључно са 31. децембром 2013. године подносе се у складу са
чланом 41. Закона 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, 62/06-др. закон, 61/07, 20/09, 72/09-др. закон, 53/10, 101/11,
2/12-исправка и 93/12).
Члан 48.
Одредбе чл. 8, 12. и 13, члана 15. став 1, чл. 22. и 23, члана 36. став 1,
члана 40. ст. 4. и 16, члана 41. став 2. и члана 43. став 3. овог закона,
примењиваће се од 1. јануара 2014. године.
Изузетно од става 1. овог члана у делу који се односи на почетак
примене члана 12. овог закона, порески обвезник који обезбеди техничке
услове може подносити Пореској управи појединачну пореску пријаву за порезе
по одбитку у електронском облику почев од 1. октобра 2013. године.
Поступак и начин подношења појединачне пореске пријаве почев од 1.
октобра 2013. године може уредити министар надлежан за послове финансија.
Члан 49.
Одредба члана 7. став 1. овог закона, која се односи на достављање
обавештења, односно омогућавање директног приступа бази података,
примењиваће се од 1. јануара 2014. године.
Орган који води евиденције о месту пребивалишта, дужан је да Пореској
управи достави базу података у електронском облику на основу евидентираних
података са стањем на дан почетка примене члана 7. став 1. овог закона, а
најкасније до 31. јануара 2014. године.
Изузетно од става 1. овог члана, орган који обезбеди техничке услове
може Пореској управи достављати обавештења у електронском облику,
односно омогућити директан приступ бази података почев од 1. октобра 2013.
године.
Члан 50.
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
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