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ПРЕДГОВОР
Књига „Утврђивање и наплата јавних прихода”, је уџбеник по коме се
изучава ова област у Београдској пословној школи. Овај уџбеник је истовремено
комплементаран са материјом која се такође изучава, а која третира
порески и царински систем и политику. На тај начин ће студенти стећи
целовито знање из области јавних прихода.
Да би се постигао основни циљ у изучавању ове комплексне области
јавних прихода, њиховог утврђивања и наплате, било је неопходно извршити
селекцију најважнијих елемената комплексног пореског поступка и
поступања пореске администрације, како би се извршила наплата и
контрола наплате јавних прихода. Ови поступци су важни за сваки облик
јавних прихода, али они имају и своје специфичности.
Пошто фискални систем обухвата пет основних облика јавних
прихода (порези, царине, таксе, накнаде и доприноси), сваки од њих је посебно
третиран са свим специфичностима. Ове специфичности су посебно
наглашене, а посебно онда када третирају однос пореског обвезника и
државе.
У посебном делу је обрађено поступање пореске администрације у
поступку наплате јавних прихода. Да би пореска администрација могла да
извршава послове утврђивања и наплате јавних прихода, она користи
разноврсне обрасце, који су овде дати у прилогу.
У Београду, септембра 2011.

Аутори

Увод
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УВОД
Битан предуслов ефикасне и успешне фискалне политике је поред других фактора и у тврђивање (разрез) и наплата јавних прихода. Утврђивање и
наплату јавних прихода чини низ послова, радњи и правила које се предузимају ради примене пореских и других прописа. У фискалној терминологији
су наведени као скуп послова, радњи и правила, што се назива порески поступак, а често је у употреби и назив пореска, односно фискална процедура.
Отуда и постоје мишљења, па чак и докази да у порески систем, односно у
елементе пореза, као саставни део треба укључити и порески поступак, поред предмета опорезивања, пореског обвезника, пореске основице, пореске
стопе и пореских ослобођења и олакшица. Поред овога, као део пореског поступка, многи ау тори сматрају и послове контроле и наплате јавних прихода.
У поступку у тврђивања и наплате јавних прихода, потребно је да буду
примењене норме при у тврђивању, контроли и наплати јавних прихода. Ове
норме се морају поштовати при у тврђивању, контроли и наплати јавних прихода. Ове норме морају бити поштоване како од пореских обвезника, тако и
од државних органа, који су укључени у поступке у тврђивања, контроле и
наплате јавних прихода.
Јавни приходи су у тврђени законима, којима се уређују сви елементи
пореско-правних односа (пореско законодавства). У сваком од пореских закона којим се уређује јавни приход, одређен је и сваки елемент тог јавног прихода, полазећи од предмета опорезивања, пореског обвезника, пореске
основице, пореске стопе, као и ослобођења и олакшица.
Пореско законодавство обу хвата такође и норме које се односе на мере
које представљају овлашћења пореске администрације при у тврђивању, контроли и наплати јавних прихода. Поред ових мера материјалног пореског
права, ово пореско законодавство садржи и одредбе формалног пореског
права, којима се уређују поступци конкретне примене материјалног права.
Овде се ради и о обавештавању пореских обвезника о висини пореске обавезе, када и како треба да испуне своју пореску обавезу, како и коју евиденцију
треба да воде, шта треба да предају надлежном пореском органу пре него
што порески орган изда решење о висини пореза. У пореском законодавству
су одређени и начин плаћања пореских обавеза (аконтационо, по одбитку од
сваког прихода који се опорезује, по решењу пореског органа), врсти наплате
која може бити редовна и принудна, и решавање по жалбама пореских
обвезника, вођење управног спора како би се обезбедила судска заштита учесника у пореском поступку.
Код у тврђивања и наплате јавних прихода, најпре је битно како су приходи уређени, почев од система јавних прихода, односа јавних прихода пре-
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ма јавним расходима и издашности јавних прихода за финансирање државних функција. Порески поступак и пореска администрација су основне
претпоставке за у тврђивање и накнаду јавних прихода. Овде је свакако битан и порески обвезник, који је одређен законима, а мора бити регистрован
код пореског органа.
Пореска администрација – Пореска управа и локална самоуправа су
надлежне да у тврђују и наплаћују јавне приходе. Да би се овај посао извршио, неопходна је одговарајућа оганизација Пореске управе, као и
организације надлежних органа у локалној самоуправи. Поред овога, за у тврђивање и наплату јавних прихода, битно је и пореско књиговодство, пореско-информациони систем, као и едукација пореских обвезника.
Утврђивање и наплата јавних прихода подразумева све поступке и процедуре које се морају спровести за сваки појединачни облик јавног прихода,
што је у тврђено у фискалном систему. Пошто фискални систем у Србији чини пет основних облика јавних прихода (порези, царине, таксе, накнаде и
доприноси), неопходно је за сваки од ових облика јавних прихода дати основне елементе у тврђивања и наплате јавних прихода.
Да би пореска администрација могла да поступа на јединствен начин на
читавој територији Република Србије, потребно је у подзаконским актима
(уредбе, правилници, решења, одлуке и др.) у тврдити пореску документацију,
као основ за у тврђивање обавеза по основу у тврђивања и наплате јавних прихода. Битни део пореског поступка представља и порески календар, који уређује рокове за подношење пореске документације, као и рокове за плаћање
сваког појединачног прихода. За вођење јединствене евиденције, прописани
су и одговарајући обрасци за сваки од облика јавних прихода, које су дужни
да попуњавају и достављају порески обвезници. Исто тако, су прописани и
обрасци, односно решења које води, односно испоставља порески или други
надлежни орган.
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ПРВИ ДЕО
ЈА ВНИ ПР И ХОДИ
1. Основи система јавних прихода
1.1. Појам и значај јавних прихода
Јавни приходи су средства која држава прикупља од привреде, запослених и становништва да би финансирала различите врсте јавних потреба,
односно државне расходе. Ови приходи су део новостворене вредности,
односно део бру то друштвеног производа и најчешће се убирају из извора
који се обнављају и увећавају (добит, доходак грађана и др.). Скоро сви јавни
приходи у савременим државама се прикупљају у новцу и служе за покриће
државних расхода, односно за извршавање државних функција.
За финансирање државних и других функција, држава мора да обезбеди довољан обим јавних прихода, како би извршила јавне расходе који обезбеђују извршавање обавеза државе по основу извршавања државних и других функција. Држава као формална и принудна заједница, снагом ау торитета, односно принудом (силом) прикупља јавне приходе, које на основу формалних докумената државе (буџет, финансијски план, фонд и сл.), трансформише у јавне расходе, којима се обезбеђује финансирање джавних и других
функција. Отуда све савремене државе, које се финансирају на основу буџетског система, настоје да уравнотеже јавне приходе и јавне расходе, а да истовремено јавни приходи буду што нижи, односно да укупно захватање буде
што ниже, када се тај однос мери према друштвеном бру то производу.
Пошто се укупни јавни приход, као синоним укупне јавне потрошње,
у савременим условима, ставља у однос према бру то друштвеном производу,
узима се истовремено и као мера за високу, нормалну и ниску јавну потрошњу у једној држави. Према искуственим стандардима, који сада важе, сматра се да јавна потрошња не би смела да пређе 35% бру то друштвеног производа. Међу тим, у многим државама, па и развијенијим, ова потрошња прелази ову границу, па чак достиже и половину бру то друштвеног производа,
чиме се угрожава макро-расподела новостворене вредности, што смањује
могућности за проширену репродукцију. И Република Србија је међу државама које имају неповољне односе у расподели бру то друштвеног производа,
јер je јавна потрошња у 2007. години учествoвала са 38,3% у бру то друштвеном производу, што у наредном периоду треба да се побољша.
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Основни извори јавних прихода су углавном: порези, царине, таксе,
накнаде, доприноси и други јавни приходи. Поред ових јавних прихода, постоје и локални приходи, који припадају територијалној ау тономији (покрајине), односно локалној самоуправи (градови и општине).
Сваки од облика јавних прихода представља целину, односно систем
који је уређен нормативним актима (закони и подзаконска акта), чија регулација је прописана, почев од у тврђивања, наплате, до контроле. Исто тако и
локални приходи имају своју нормативу и контролисани су или са државног
нивоа, или нивоа локалне власти.
Да би држава могла да извршава своје обавезе у области државних и
других обавеза, неопходни су јој јавни приходи. На основу дефинисаног система јавних прихода, где су порези најиздашнији, држава наплаћује све приходе и усмерава их преко својих формалних нормативних докумената у буџет, финансијске планове организација обавезног социјалног осигурања и
фондове, како би извршила обавезе према корисницима. Скоро на исти начин, локалне приходе локална самоуправа усмерава у буџете, како би извршили обавезе по основу локалних обавеза.
1.2. Врсте јавних прихода
Врсте фискалних прихода
Порези
Порези су најзначајнији инструмент јавних прихода, а држава преко
пореза, снагом принуде, „узима” новчана средства од пореских обвезника.
Тако порезе сматрају државним приходом у виду наметну те обавезе, коју држава одређује и снагом ау торитета узима од свих лица која јој стоје под пореском влашћу (становништво, привреда и др.). Приход од пореза служи за
покриће државних потреба (јавни расходи), а висина пореза се одређује према пореској снази сваког пореског обвезника.
У теорији јавних финансија, порезима се даје посебан значај јер су они
битни као главни извор јавних прихода, а истовремено представљају најсложенију институцију јавних финансија. За порезе се везују проблеми политичке, економске, социјалне и правне природе јер се преко пореза „свима одузима”, а „многи од пореза живе”.
Пошто су порези најважнији облик прикупљања јавних прихода, а истовремено су и најважнији фискални облик, њихове основне карактеристике су:

Принуда је једна од основних карактеристика пореза, јер порез није
добровољно давање државе, већ порески обвезници плаћају због принуде
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државе и санкција које држава примењује на оне пореске обвезнике који
не плаћају пореске обавезе;

За плаћени порез, порески обвезник не добија противуслугу од јавноправних органа. Значи, да код пореза, новчано давање постоји без добијања
противуслуге;

Порези су по правилу намењени јавним расходима од општег интереса.
Та веза између пореза и постизања колективне користи је принцип који је основ пореских закона, па се чак уноси и у устав;

У свим модерним државама, порез се исказује и плаћа у новчаном изразу.
Битно одређење код пореза је манифестација пореске способности,
што у основи представља порески однос између пореске власти и пореског
обвезника, који је дужан да својим финансијским средствима допринесе финансирању јавних потреба. Међу тим, пореска способност је комплексан резултат свих директних и индиректних користи које порески обвезници добијају из својих економских, социјалних и политичких веза са државом. Уколико
појединац – порески обвезник има већу корист од државе и њених активности у разним областима, у толико је пореска способност већа.
Сви субјекти у држави, а посебно порески обвезници, увек постављају
питање оправдања пореза. Овом питању посебну пажњу посвећује и теорија
јавних финансија. Право питање, које се поставља је „зашто се плаћа порез”?
У теорији оправдања пореза се полази од интереса, осигурања и еквиваленције, где су порези цена коју становници једне државе прихватају да плате,
а да за узврат добију користи и услуге од државе. У савременим државама,
порези су обавеза становника који су чланови те политичке заједнице, па су
дужни да јој пруже новчану подршку. Извршавање националне дужности
има сваки појединац у границама својих могућности (средстава), што би био
удео у расходима државе, једно је од оправдања пореза.
Пореска способност је у директној вези са границама пореза, односно
границама опорезивања. Граница опорезивања је одређена оном висином пореза, која треба (кроз јавне расходе) да обезбеди максимални раст националног дохотка. Ако висина пореског оптерећења, коју је прописало представничко тело, не доведе до повећања, него дође до смањења националног дохотка, тада се ради о пореском оптерећењу које није у сразмери са јавним и приватним интересима. Тада су порези прешли дозвољену границу и тада се
морају предузети одговарајуће мере, како би се овај проблем решио. У основи, порез представља инструмент секундарне расподеле, односно прерасподеле националног дохотка, где укупна јавна потрошња чини од 30% до 50% националног дохотка у чему порези чине највећи део јавних прихода.
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Царине
У теорији јавних финансија, царине су фискални јавни приход и третирају се као „порези из расхода”. Тако су царине новчана давања обвезника
(субјекта) без посебне накнаде, а заснована су на основу фискалног ау торитета државе. Ако би царине сврставали у порезе, онда би царине припадале
групи посредних, реалних и аналитичких пореза, јер су то порези на потрошњу, који су наплаћени на државној граници.
Царине су дажбина која се наплаћује када роба улази на територију државе, односно када излази са територије државе, или када се роба превози
преко територије државе. Тако постоје три вида царина, чија наплата зависи
од начина поступања са робом. Постоје, увозне, извозне и транзитне царине.
У царинском систему су најважније увозне царине и држава их користи
да би заштитила своје тржиште, а истовремено да би наплатила јавни приход,
којим може да стимулише домаћу производњу. У основи постоје два основна
типа царина, финансијске и економске. Ова подела царина је везана за циљеве
које држава жели да постигне са царинама. Приход буџета је једини циљ код
финансијских царина, док је код економских царина основни циљ заштита,
односно унапређење одређене привредне гране (пољопривреда, индустрија и
др). Пошто држава уводи царине за робу страног порекла, на тај начин држава контролише увоз, а истовремено штити домаћу производњу.
И код царина постоји терминологија која означава царинског обвезника, царинску основицу, царинску стопу и царинске повластице.
Царински обвезник је лице (физичко или право), које је власник робе
која се царини. Обвезник плаћања царине може постати и неко друго лице у
току царињења робе (лице на које се преноси право из превозне исправе, возач и др.).
Царинска основица је вредност робе која чини основ за обрачун царине. На основицу се примењује царинска стопа из царинске тарифе. Вредност
царинске робе (са дозвољеним одбицима), чини царинску основицу. Једно од
битних обележја царинске робе је царинска вредност. Царинска вредност робе мора да буде у тврђена према што једноставнијим критеријумима, који не
могу бити у супротности са трговачком праксом.
Царинска стопа је саставни део царинске тарифе и по правилу се исказује у процентима. Када се царинска стопа примени на царинску основицу,
добија се износ царине, који треба да плати порески обвезник. Постоји више
врста царинских стопа, које се везују за време или државу, тако да су у пракси познате као јединствене царинске стопе, сезонске царинске стопе и преференцијалне царинске стопе.
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Царинска тарифа је систематизовани преглед роба на које се плаћа царина и одговарајућих царинских стопа. У царинској тарифи су робе сређене
по царинској номенклатури, тако да заинтересовани у спољнотрговинском
промету могу унапред да добију информације о царинским стопама и висини царине. По правилу, царинска тарифа садржи тарифни број, тарифну
ознаку, именовање робе и царинску стопу.
Царинска повластица је посебна врста олакшице код плаћања царине.
Ова повластица важи за одређену робу и њену намену – употребу, или пак за
одређена лица (шефови и чланови страних дипломатских и конзуларних
представништава и др.).
Таксе
Под таксама се у теорији јавних финансија подразумевају они јавни
приходи, који су у основи противнакнада држави за учињене услуге државних органа и организација. Такса се плаћа за поједине врсте услуга које пружају државни органи. Отуда се плаћање таксе односи само на тзв. „нематеријалне услуге”, док услуге из области привреде не могу бити предмет плаћања
таксе. Тако се таксе на услуге односе на административне, судске, царинске и
др. органе.
И поред тога што таксе у основи имају одређену противуслугу, може се
ипак поставити питање, зашто се наплаћује такса, а не порез. Када се говори
о јавним услугама, њих треба разликовати по томе да ли имају општи карактер, односно да ли јавни интерес доминира. У другом случају, код појединих
услуга појављује се посебна заинтересованост, корист појединца, који захтева одређену радњу, односно чињење јавноправног органа. Тако ће цену праве
јавне услуге која има општи карактер, платити читава заједница, преко пореза, док ће цену друге јавне услуге платити у целини или делимично корисник
те специјалне услуге. „Значи, таксе бисмо могли дефинисати као новачну накнаду појединца за специјалну (дељиву) услугу коју му на његов захтев чини државни орган или законом одређена установа. Другим речима, таксе се
наплаћују не да покрију опште расходе друштвено-политичке заједнице, него
да служе измирењу трошкова или дела трошкова проузрокованих радњом
јавних органа приликом пружања конкретних услуга заинтересованој страни, односно појединцу”.1)
Таксе су у теорији и пракси мењале свој значај у финансирању јавних
расхода. Тако су таксе у средњем веку заједно са државном имовином имале
значају улогу у финансирању државе. Модерне државе све више напуштају
1)

Јован Ловчевић: Институције јавних финансија – пето издање, издавач, НИУ „Службени лист СРЈ”,
Београд, 1993., стр. 63.
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таксе и користе разноврсне врсте пореза за финансирање државних расхода.
Основни разлози за овакав став и приступ су :

таксе нису еластичне, јер се не могу по потреби повећавати, или смањивати;

таксе немају за основу економску основу привреде и становништва;

таксе нису ни тако издашне, као порези, па се и мање користе у финансирању јавних расхода.
Као и код пореза, тако и код такса постоје таксена начела. Таксе се такође устројавају по одређеним правилима целисходности, где свој циљ,
оправдање и интерес налазе они који их плаћају, као и они који их наплаћују.
Основна таксена начела полазе од следећих поставки, и то:

таксена тарифа треба да буде генерално утврђена и да једино зависи
од врсте и величине услуге;

за исту услугу, таксена тарифа треба да буде иста за сваког појединца, без обзира на његове економске могућности;

према висини, такса мора да укључи и социјални оквир, тако да се
такса може смањивати, или да се примени ослобађање од плаћања
таксе;

такса се може наплаћивати према величини и квалитету услуга, па
тарифни ставови могу бити фиксни, пропорционални и прогресивни;

такса не сме да буде компликована и да омогућава арбитрирање органа
(судска такса не би смела да буде дата само у једном тарифном ставу
– висина таксе може да зависи од вредности имовине, или да то буде
решено на други начин).
Утврђивање висине таксе је битан теоријски и практични проблем. У
одређивању висине таксе се мора поћи од критеријума корисности и поделе
таксе. Пошто је држава монополиста код у тврђивања висине такса, мора се
довити рачуна да такса буде одмерена и умерена. Висина таксе ће код појединих облика таксе имати битан у тицај на обим коришћења јавних услуга, тако
да се код одређивања висине таксе мора узети у обзир следеће:

у случају да је таксена тарифа сувише ниска, тражња јавне услуге биће
увећана, а финансијски ефекти неће покрити цену услуге, тако да ће
остали чланови колективитета сносити већи терет;

обрнуто, ако је таксена тарифа виша, тражња ће бити смањена, па ће
опет део расхода бити пребачен на остале чланове колективитета;

пошто се такса плаћа за конкретну услугу, то она не сме да пређе један
максимум, што представља укупан износ расхода за службу која обезбеђује услугу.
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У зависности од врсте, извора и намене, може се извршити класификација такса. Класификација такса се може извршити на више начина, а у науци
је најприхватљивија деоба такса на:

опште и специјалне;

појединачне и паушалне;

чиновничке и фискалне;

сталне и променљиве.
Опште и специјалне таксе се деле на оне таксе које имају општи карактер и везују се за исту услугу, без обзира на орган који их наплаћује (такса
на решење). Специјалне таксе су везане за одговарајући орган који их наплаћује (судске, комуналне и др.).
Појединачне и паушалне – Појединачне таксе се наплаћују за појединачни акт јавног органа, док се паушалне таксе наплаћују за читав низ услуга.
Чиновничке и фискалне – Чиновничке таксе остају потпуно или делимично чиновницима као награда за њихов рад. Фискалне таксе су приход
државног буџета и немају наменски карактер, већ као и сви други јавни приходи улазе у буџет.
Сталне и променљиве – Сталне таксе се не мењају, већ остају увек у
истом износу, без обзира на вредност или обим посла. Таксе које се крећу у
унапред у тврђеном оквиру према вредности посла су променљиве таксе (менична такса, такса за оверу уговора о промету непокретности, висина таксе
се везује за вредност непокретности и др.).
Систем такса зависи и од органа који их у тврђује, тако да се таксе могу
класификовати на:

административне таксе;

судске таксе;

комуналне таксе;

посебне таксе органа.
Ако се за критеријум узме врста власти која уводи таксу, односно коме
припадају приходи, таксе се могу класификовати на:

савезне таксе;

републичке таксе;

покрајинске (провинцијске) таксе;

локалне таксе.
У складу са теоријским поставкама и потребама Републике Србије у тврђен је систем такса, који одговара основним поставкама из фискалне реформе.
На основу овога у Републици Србији, као државне таксе су у тврђене:
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административне таксе;
судске таксе;
боравишне таксе;
комуналне таксе.
Поред такса које прописује држава – Република Србија, законом је дозвољено и увођење локалне комуналне таксе и општинске административне
таксе. Локалне комуналне таксе могу уводити градови и општине за:

коришћење простора на јавним површинама;

држање средстава за игру (билијар, томбола и сл.);

приређивање музичког програма у угоститељским објектима;

истицање фирме;

коришћење витрина ради излагања робе ван пословне просторије;

коришћење рекламних паноа;

коришћење простора за паркирање;

коришћење слободних простора за камповање;

одржавање и коришћење пловних постројења и пловних направа на води;

држање и коришћење чамаца и сплавова на води;

држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката на води;

коришћење обале у пословне сврхе;

држање моторних, осим пољопривредних возила и машина;

држање кућних животиња;

изградњу грађевинских објеката.
Скупштина гра да, односно општина може у тврђивати лока лне комуна лне таксе у различитој висини по деловима свога подручја. У зависности
од врсте, таксе се у тврђу ју у годишњем или дневном износу, односно сразмерно времену коришћења права, предме та или услуга. Висина, олакшице,
рокови и начин плаћања лока лне комуна лне таксе у тврђу ју се актом о увођењу таксе.
Накнаде
Приходи од накнада су у основи нова врста јавних прихода, чије увођење треба да реши одређене економске, а не фискалне циљеве. Отуда су приходи од накнада класична врста парафискалних прихода, јер нису у режиму
фискалних прихода, тако да по правилу, нису ни приход државног буџета.
Тако су накнаде као парафискални приход, практично дажбински приход са
посебним карактеристикама.
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Иако су накнаде, по правилу, ванбуџетски јавни приход, оне су уствари
фискалитет јер је плаћање обавезно, зајемчено принудом, као код сваке јавне
дажбине (јавних прихода). „То је споредни фискалитет – парафискалитет”
који постоји уз фискалитет државе, који црпи средства из истих економских
снага и оставља исте економске ефекте у друштву као и државни порески систем. Може му бити чак у извесном смислу и конкурентан; значи може му и
сметати.2)
И поред тога што се парафискални приходи користе као јавни приходи, ови приходи нису још довољно систематизовани, тако да нису примили
дефинитивне форме, па ни јавно регулисање. Углавном, приходи од накнаде
као парафискални приходи, теже да буду фискални приходи, па се понекад
тако и идентификују.
Накнада као јавни приход се у нашим условима плаћа за коришћење
добара од општег интереса. Ова накнада се може уводити на два нивоа, републичка и локална накнада. За коришћење неког добра од општег интереса
у тврђује се тзв. „цена” као накнада коју плаћа корисник. Овде се не ради о
цени која се не одређује на тржишту, већ о административној цени коју снагом ау торитета одређује држава, државни орган, орган локалне самоуправе
или организација којој су поверена јавна овлашћења. У зависности од врсте
накнаде и нивоа, накнада се дели на:
I. Накнаду за коришћење добара од општег интереса (републички ниво)
1. Накнада за коришћење вода;
2. Накнада за коришћење шума;
3. Накнада за коришћење пољопривредног земљишта;
4. Накнада за коришћење путева;
5. Накнада за коришћење рудног блага;
6. Накнада за коришћење лековитог фактора.
1. Накнада за коришћење вода
Посебним законом о водама је прописано да се плаћа:

накнада за наводњавање;

накнада за одводњавање;

накнада за коришћење воде;

накнада за заштиту вода;

накнада за извађени материјал из водотока;
2)

Јован Ловчевић: Институције јавних финансија – пето издање, издавач, НИУ „Службени лист СРЈ”,
Београд, 1993., стр. 69.
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накнада за коришћење водопривредних водотока и за вршење других
услуга.
2. Накнада за коришћење шума
Накнаде за коришћење шума су прописане законом и плаћају се:

накнаде за посечено дрво;

накнада за коришћење шумске испаше;

накнада за коришћење шума и шумског земљишта издатог у закуп.
3. Накнада за коришћење пољопривредног земљишта
Накнаду за пољопривредно земљиште плаћа инвеститор (једнократно), који трајно или привремено пољопривредно земљиште приводи другој
намени. Накнада се у тврђује за:

земљиште од I до IV класе;

петоструки катастарски приход и земљиште од V до VIII класе;

стоструки катастарски приход.
У тачно одређеним случајевима, врши се ослобађање од плаћања ове
накнаде.
4. Накнада за коришћење пу тева
За коришћење пу тева је прописан већи број накнада. Неке од ових накнада се плаћају као годишња накнада за друмска моторна возила, тракторе
и прикључна возила (накнада се плаћа када се возило региструје, односно
када се регистрација продужава). Поред ове, остале накнаде су :

накнада за коришћење пута –аутопута;

накнада за ванредни превоз терета;

накнада за постављање натписа у габариту пута;

посебна накнада за употребу пута, његовог дела или путног објекта;

накнада за закуп одређених делова земљишног појаса и другог земљишта које припада јавном путу;

накнада за коришћење пољопривредног или другог земљишта које припада јавном путу;

накнада за изградњу и коришћење комерцијалних објеката на које је
омогућен приступ са пута ван насељеног места.
5. Накнада за коришћење рудног блага
Накнаду за коришћење минералних сировина плаћају правна лица која користе рудно благо. Висина накнаде за коришћење минералних сировина
зависи од:
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врсте минералних сировина;
квалитета минералних сировина;
количине експлоатационих резерви;
тржишне цене корисних компоненти садржаних у минералној сировини;
очекиване добити од експропријације;
намене коришћења минералне сировине.
Средства од накнаде за коришћење минералних сировина, деле се у сразмери 80:20 између Републике и општине на чијој територији се врши
експлоатација, односно накнада припада општини која је претрпела штету
од последица експлоатације сировина.
6. Накнада за коришћење природног лековитог фактора
Корисник природног лековитог фактора у бањама плаћа накнаду за
коришћење природног лековитог фактора.
Доприноси
За финансирање јавних расхода, доприноси су поред пореза, такса и
накнада важан инструмент за прикупљање јавних прихода. И поред тога што
се, по правилу, доприноси сврставају у фискалне приходе, које држава одређује и усмерава их, они су слични па и различити од пореза и такса. Ако би
требало да се направи груба разлика, онда би ови фискални инструменти
имали следеће сличности – разлике:

порези се заснивају на пореској способности и општости;

таксе почивају на принципу граничне корисности;

доприноси се заснивају на економској користи обвезника.
Тако код доприноса и такса постоји лични однос и економски интерес
обвезника, чега нема код пореза. Пошто се доприноси, по правилу, сврставају у фискалне приходе, то они представљају обавезно давање. „Укратко, доприноси се наслањају на порезе овим карактеристикама: принуда, општост
услуге, нетражење услуге од корисника. Њихова сложеност са такама је у личној користи од услуге и њеној мерљивости, на основу које јавна правна тела
одређују висину доприноса као партиципацију у трошковима”.3)
И поред тога што су доприноси, по правилу, фискални приход, у теорији се доприноси третирају и као парафискални приход. Парафискалност је
у основи „споредни фискалитет”, који постоји уз фискалитет државе, тако
да, по правилу, није буџетски приход, а плаћање је обавезно, зајемчено при3)

Јован Ловчевић: Институције јавних финансија – пето издање, издавач, НИУ „Службени лист СРЈ”,
Београд, 1993., стр. 67.
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нудом. Отуда парафискални приходи нису до сада потпуно дефинисани, нити систематизовани, али њих карактерише следеће:

парафискални приходи нису приход државе;

обвезници плаћања нису сви појединци, већ само друштвене групе повезане заједничким економским или социјалним интересом;

парафискални приходи су увек дестинирани приходи, који су намењени
за финансирање програма социјалног или економског карактера;

парафискални приходи, по правилу, нису у директној надлежности
државног фискалног органа.
Сврставање доприноса у фискалне или парафискалне приходе, постаје
битно онда када фискални орган треба да предложи увођење одређеног јавног прихода (доприноса), или да то препусти другом органу (органу који нема фискалне надлежности). Тако постоји читава лепеза доприноса, чија намена је различита, а међу њима је сигурно најзначајнији допринос за социјално
осигурање (обавезни и добровољни). Допринос за обавезно социјално осигурање је уведен у Републици Србији 1992. године, после фискалне реформе.
Овај допринос обу хвата пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и осигурање за случај незапослености.
Осигурање као институција, па и социјално осигурање је условљено
постојањем ризика колективитета и солидарности. Ове основне карактеристике социјалног осигурања могу се применити и код других врста осигурања (осигурања имовине, осигурање возила, осигурање живота и др.). Да би
се објаснио овај систем социјалног осигурања, мора се поћи од следећег:

система обавезности свих учесника (обавеза је сваког запосленог, незапосленог, послодавца и земљорадника да буде социјално осигуран);

висина накнаде и права зависе од плаћеног доприноса корисника, али је
овде укључен и систем солидарности код обавезног осигурања;

накнада или права се остварују истеком одређеног рока (пензионисање), или условљеним догађајем (инва лидност, болест, незапосленост
и др.);

накнаде по основу социјалног осигурања се остварују аутоматски у зависности од могућих права и апсолутно не зависе од имовинског стања
корисника.
За разлику од система обавезног социјалног осигурања, постоји институција добровољног социјалног осигурања, која почива на тржишним основама, која мора да поштује све немилосрдне принципе тржишне економије.
Међу тим, и у оваквим условима неопходно је укључивање и интервенција
државе, како би се отклонили недостаци тржишта у понуди одговарајућег
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социјалног осигурања. За овакав став и однос постоји неколико основних
разлога, и то:

постојање обавезног социјалног осигурања, као система солидарности
и колективитета већине учесника;

селекција учесника на оне који могу да плате сваки ризик и оних које
мора да штити држава преко обавезног социјалног осигурања;

морално деградирање система солидарности (ко може да плати оствариће накнаду, односно право);

економија одлучивања о правима која „живот значе”, што је у директној супротности са поимањем солидарности у виталним правима учесника осигурања;

на овај начин се врши прерасподела националног дохотка у корист
повлашћених учесника;

овај систем социјалног осигурања може да буде основ за прибављање
додатних јавних прихода.
Систем обавезног социјалног осигурања који се примењује у Републици Србији не искључује могућност и добровољног социјалног осигурања.
Међу тим, да би се увео и систем добровољног социјалног осигурања, неопходни су одређени услови, који би сада значили поделу постојећег система на
два независна подсистема. Да би се ово и спровело неопходне су одређене
припреме, које би се спроводиле контролисано, како би се гарантовала сигурност учесника и корисника добровољног социјалног осигурања. Први резултати добровољног осигурања у области здравственог осигурања би се могли
сагледати на основу искуства овог осигурања у претходних неколико година
у области приватног осигурања.

Доприноси за обавезно социјално осигурање4)
Систем обавезног социјалног осигурања који се примењује у Републици Србији, регулисан је прописима тако да постоји обавеза плаћања доприноса исплатиоца зарада, односно плата и накнада, код сваке исплате. Допринос за социјално осигурање обрачунава и уплаћује послодавац, а физичка
лица која у складу са законом самостално обављају делатност, као и земљорадници, доприносе плаћају на основу решења надлежног пореског органа. За
обвезнике доприноса који доприносе плаћају по решењу, надлежни порески
орган у тврђује аконтацију доприноса по поступку и у роковима који се примењују код у тврђивања аконтационог пореза.
4)

Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање, „Службени гласник Републике Србије”, број
84/2004, 61/2005, 62/2006.
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Систем доприноса за обавезно осигурање је тако конституисан да допринос плаћа и осигураник и послодавац, па су тако и стопе одређене. На
основу овога постоје три категорије обвезника доприноса, и то:
–
осигураници;
–
послодавци;
–
други обвезници доприноса.
Осигураници су запослени и друга лица, која у складу са прописима о
радним односима, остварују зараду, односно плату, односно накнаду. Истовремено су осигураници и физичка лица, која у складу са законом обављају
одређену делатност као основно занимање (предузетници). У осигуранике се
сврставају правна и физичка лица која имају запослене (послодавци).
Основицу доприноса на социјално осигурање за запослене и послодавце чине зараде, односно плате, друга лична примања и накнаде које су сврстане у лична примања у бру то износу. Тако се ове основице доприноса могу
сврстати у три групе, и то:
–
основице доприноса које плаћају обвезници доприноса;
–
основице доприноса које плаћају други обвезници.
Стопе доприноса су у тврђене тако да се допринос плаћа за сваки од
три облика осигурања, а плаћа обвезник доприноса, тако да збирна стопа
износи 35,8%.
Стопе доприноса које плаћају други обвезници (предузетници, земљорадници, незапослени, запослени на неплаћеном одсуству, запослени до трећине радног времена, запослени са бенефицираним стажом, пензионери и
примаоци накнада, ау тори и др.), такође су регулисане прописима.
Утврђивање и наплата доприноса за социјално осигурање је регулисана тако да се примењују одредбе Закона којим се уређује опорезивање дохотка грађана. У примени ових одредби изузете су одредбе које се односе на
пореска ослобођења и олакшице. То практично значи да доприносе за социјално осигурање плаћају сви исплатиоци и обвезници на све облике личних
примања и накнада у трену тку исплате.
Парафискални приходи
У теорији се редовни јавни приходи деле на фискалне и нефискалне
приходе. У фискалне приходе се убрајају и парафискални приходи. Парафискалитет се у финансијској науци појавио тек пред Други светски рат, иако је
ова категорија прихода била још раније у финансијској пракси многих савремених држава. Рачуна се да ови приходи све више учествују у укупним јавним приходима многих држава.
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Парафискални приходи се убрајају у дажбинске приходе, који имају
посебне карактеристике. И док се порез посматра као политички акт, парафискалитет представља економски феномен. На основу овога проистиче и тумачење да код пореза постоји «притисак» на обвезнике пореза, док тог притиска код парафискалних плаћања, нема. И поред овога, многи ау тори не одвајају парафискалне од фискалних давања.
Овако дефинисани парафискални приходи су у основи ванбуџетски
јавни приходи који добијају различите класификације: доприноси, додатни
порези, котизације, таксе и сл. Све ово упућује на то да се и код ових јавних
прихода ради о специфичној врсти пореза који се наплаћује у форми приреза. И онда, када се овај приход наплаћује у виду доприноса за социјално осигурање, ипак се ради о пореском приходу, јер је плаћање обавезно, зајемчено
принудом државе, као код сваке дажбине.
Сасвим оправдано се може поставити питање, зашто се користе различити облици парафискалитета, када и теорија и пракса познаје и користи велики број фискалних прихода? Овај феномен се објашњава чињеницом да су
савремене државе развиле свој државни апарат, коме уступају ограничено
право фискалитета. То је у основи споредни фискалитет „парафискалитет”,
који постоји уз фискалитет државе, који користи исту економску снагу и
оставља исте економске ефекте, као и порески систем. Овај парафискални
систем може у извесном смислу бити и конкурентан фискалном систему, чак
дотле да га угрожава, односно може да му смета.
И поред тога што парафиска лни приходи нису довољно систематизовани, јер нису примили дефинитивне форме, њихове основне карактеристике су :
–
парафискални приходи су увек дестинирани приходи, јер се њима финансирају одређени задаци, а наплата може да се врши преко државне
пореске службе, или преко сопствене службе;
–
приходи потичу од свих субјеката који располажу одговарајућом економском снагом;
–
приходи не улазе у државни буџет, нити у буџете локалне самоуправе;
–
парафискални приходи нису у ингеренцији државног пореског органа,
тако да представничко тело, по правилу, нема строгу контролу над
овим средствима.
Према финансијској класификацији, парафискални приходи се деле на
економске и социјалне парафискалитете. У економске парафискалитете се
убрајају таксе и доприноси, а у социјалне се убрајају котизације и доприноси,
којима се финансира социјално осигурање.
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Нефискални приходи
По самој својој природи нефискални приходи су она врста државних
прихода који немају претходни атрибу т „принуде”, какав је случај код фискалних и парафискалних прихода. Нефискални приходи су она врста државних
прихода, која настаје самим функционисањем државе и њеног окружења,
односно задуживањем државе.
Поред других класификација нефискалних прихода, који се могу наћи
у теорији и пракси, свакако је најприхватљивија она, која ове приходе сврстава у неколико основних група:
–
приходи од продаје државне имовине;
–
приходи од издавања државне имовине;
–
приходи од државних монопола;
–
приходи од државних (јавних) предузећа;
–
јавни зајмови;
–
допунска емисија новца, као извор јавних прихода.
Продаја државне имовине за стицање прихода у савременим условима
се скоро не користи, само ако се продаја врши тада је приход од продаје имовине, државни приход. Држава може да отуђи зграде, земљиште, шуме, државна предузећа, хартије од вредности и др. Поред овога, држава може да врши
и продају својих покретних добара чији рок употребе је на измаку (ратне и
робне резерве), као и продају средстава (основна средства). Постоје препоруке и у теорији и у пракси да се новац добијен отуђењем непокретности, поново уложи у објекте. Такође се теоријски може дозволити продаја непокретности за враћање дугова, који су узети под неповољним условима. Исти случај
је и са хартијама од вредности, односно, ако се оне отуђе, требало би прибавити нове, вредније хартије од вредности.
Приходи од издавања државне имовине су они недажбински приходи,
који настају из уговореног односа државе и домаћег или иностраног субјекта, који користи имовину или право које му је држава ставила на располагање (закуп, патенти, лиценце и др.). Ове приходе би држава требала да користи за одржавање, обнављање и изградњу оних објеката и права, која су јој
донела овај приход.
Државни монополи су специфични облик у тицаја државе на одређени
део привреде (државна привреда), која производи или тргује одређеним производима, односно робама. Фискални монополи, односно порески монополи
су синоним за државне монополе. У теорији не постоји јединствен став о монополима, али постоји став да они „представљају привредне приходе остварене преко државних предузећа, али, у ствари, то су посредни порези на по-
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трошњу, чији је само метод наплате специфичан, а он се састоји у праву државе да, искључујући сваког другог, буде једини произвођач или продавац неког
артикла широке потрошње”.5) На основу овог, држава као једини произвођач
или понуђач, стиче монополски приход, који је у суштини нефискални приход државе.
Државна (јавна) предузећа су део државног, јавног сектора. Ова предузећа оснива држава својим или мешовитим капиталом, али тако да је већински власник држава. Пошто држава има потпуни у тицај на јавна предузећа,
јер ствара услове и контролише њихово пословање, она је и власник остварене добити. Остварену добит јавног предузећа, држава може да остави предузећу и да услови да та средства служе развоју, или да добит постане јавни
приход, односно да се уплати у државни буџет.
Јавни зајмови су нефискални приходи, које држава користи у недостатку редовних јавних прихода. Када дође до враћања, јавни зајмови се као
расход морају наћи у државном буџету.
Због недостатка редовних јавних прихода, држава може користити и
допунску емисију новца, како би измирила своје обавезе. То су, по правилу,
краткорочна задуживања државе код централне банке. Пошто се допунска
емисија новца користи за покриће текућег буџетског дефицита, држава у току буџетске године треба да врати ова средства централној банци.
1.3. Систем јавних прихода у Србији
Порески систем је подсистем фискалног система у Републици Србији
од 1992. године, који у основи представлја и систем јавих прихода. Овај систем је успостављен у складу са основама фискалне реформе и требао је само
да се даље усавршава. Систем се заснива на неколико основних поставки које
га карактеришу као савремени систем, од чега је најважније истаћи следеће:
•
јавни расходи се финансирају из јавних прихода, где су најважнији порези, таксе и накнаде;
•
порески систем је усклађен са системима развијених земаља;
•
извршена је редистрибуција пореског оптерећења, преношењем пореског терета са привреде на грађане;
•
напуштен је систем „цедуларних пореза” (порези из појединих извора),
да би се успоставио систем од девет врста пореских терета;
•
свако ко оствари приход је порески обвезник;
•
остао је недовршени део система – порез на додату вредност.
5)

Јован Ловчевић: Институције јавних финансија, издавач, „Службени лист СРЈ”, Београд, 1993, стр. 147.
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Систем финансирања јавне потрошње у Републици Србији као јединствен, уравнотежен систем јавних прихода и систем јавних расхода, почео је
да се примењује од 1992. године. Основна претпоставка система финансирања јавне потрошње у Републици Србији била је „Концепција фискалне реформе у СР Србији”, која је верификована почетком 1991. године. Тада је дефинисана и реформа укупног фискалног система, што је омогућило доношење
закона којима се дефинишу директни порези и други јавни приходи, као и
закони којима се обезбеђује контрола наплате јавних прихода.
На основу овако уређеног система финансирања јавне потрошње, успостављен је и фискални систем. У деветогодишњој примени прописа из фискалне области, дошло је до знатнијих деформација и одступања тако да је било
неопходно донети сасвим нове прописе из области фискалног система. Да би
се отклониле све слабости и недоречености фискалног система који је био у
примени од 1992. до 2000. године, извршене су промене како у самом фискалном систему, тако и у појединим законима. Тако је овај иновирани систем
почео да се примењује од 1. априла, односно 1. јуна 2001. године.
Битна карактеристика новог фискалног система јесте јасна идентификација подсистема фискалног система, који су одређени на следећи начин, и
то:
1. порески систем;
2. царински систем;
3. систем такса;
4. систем накнада;
5. систем доприноса.
Од 2004. године у фискални систем Србије су уведене и царине и друге
увозне дажбине, које су постале јавни приход буџета Републике.
Овако уређен фискални систем одређује ниво и припадност појединих
фискалитета појединим видовима јавне потрошње, где су по обиму и издашности најзначајнији порези и доприноси. Такође су значајни и поједини
облици такса и накнада, што даје заокружен фискални систем у Републици
Србији.
За финансирање јавних расхода, у тврђен је систем јавних прихода, њихови извори и намене. Јавни приходи се обезбеђују за финансирање државних функција, функција локалне самоуправе и потреба социјалног осигурања, и то:
•
приходи државног буџета;
•
приходи покрајинског буџета;
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приходи буџета града и општине;
приходи социјалног осигурања.
На овај начин систематизовани јавни приходи имају своју намену и
припадност, што је у тврђено у законима којима је регулисан систем прихода
и систем расхода.
Нови систем финансирања јавних расхода се заснива на реформи укупног фискалног система, где су дефинисани директни порези, таксе, доприноси, накнаде и други јавни приходи, као и припадност прихода. Истовремено
је извршена и измена система финансирања јавних расхода, тако да је на нивоу Републике обезбеђено финансирање државних и других функција (државни органи, правосудни органи, органи за извршење кривичних санкција,
социјални програми, јавне службе и подстицаји развоја). Финансирање пренетих државних функција и финансирање локалне самоуправе, врши се из
буџета општина, градова и покрајине. Овако у тврђене државне функције и
њихово финансирање условило је и нове изворне приходе, да би се обезбедило финансирање јавних расхода Републике. Решен је и систем финансирања
социјалног осигурања, преко посебних фондова.
На основу овако у тврђених елемената система јавних прихода и јавних
расхода у буџету Републике се обезбеђују средства за рад државних органа,
правосудних органа и органа за извршење кривичних санкција, а на основу
њихових програма рада. Истовремено се у буџету обезбеђују и средства за
социјалне програме, који обу хватају расходе социјалне заштите, дечију заштиту и инвалидско-борачку заштиту. Образовање, наука, култура, физичка
култура и ученички и студентски стандард се скоро у потпуности финансирају из буџета Републике. Према новом систему, буџет Републике је преузео
обавезу подстицања развоја привреде, преко буџетских фондова (бивши фондови материјалне производње: Фонд за развој, Фонд за воде, Фонд за шуме,
Фонд за пу теве, Фонд за пољопривредно земљиште и Фонд за геолошка истраживања), а истовремено је преузео и обавезу када су у питању премије, регреси и стимулације у привреди.
Нови систем финансирања јавних расхода у Републици, подразумева
доношење одговарајућих докумената (закони, уредбе, одлуке и др.), којима се
у тврђује годишњи обим прихода и обим расхода. Тако је Законом о буџетском
систему, у тврђено да се јавни расходи финансирају из буџета Републике. Буџет Републике се доноси за једну календарску годину, а ако се буџет не донесе,
онда се доноси акт о привременом финансирању Републике за три месеца, а
привремено финансирање се може продужити и у наредном периоду.
Финансирање државних и других функција Републике, врши се из
изворних и других прихода који углавном представљају порезе, таксе, накна-
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де и др. Финансирање општина и градова се врши из изворних прихода, прихода које Република уступа и допунских средстава, која се обезбеђују оним
општинама које од изворних и уступљених прихода не могу да обезбеде дозвољени ниво расхода. Законом је предвиђено да Република може давати привремене позајмице општинама и градовима, због неравномерног остваривања прихода. Финансирање покрајина врши се из пренетих средстава из буџета Републике, дела пореза на доходак грађана, дела пореза на добит предузећа, покрајинске административне таксе и других прихода.
Законом о локалној самоуправи, у тврђен је начин финансирања пренетих државних и других финансија, које се врше у општинама и градовима.
Систем јавних прихода и систем јавних расхода у Републици Србији
који је у примени од 1992. године претрпео је значајне измене већ на самом
почетку (због санкција међународних организација), а промене су вршене и
у каснијем периоду. Све ове измене су вршене да би се дошло до најповољнијих решења која ће највише одговарати, како обвезницима пореза, тако и корисницима средстава буџета. После значајних промена у систему јавних прихода и јавних расхода, приступило се ревизији фискалног система, како би се
обезбедио довољан ниво изворних прихода за извршење јавних расхода, а
истовремено да се у систем уграде што одређенија решења, која у претходном периоду нису довољно коришћена. На тај начин треба да се обезбеди
довољан ниво прихода за финансирање државних и других функција, како
би се елиминисао буџетски дефицит.
Скоро у свим елементима јавних прихода, могу се идентификовати и елементи система финансирања јавних предузећа. Читав овај систем се директно
преноси на рад и функционисање јавних предузећа у оним елементима система где држава или локална самоуправа имају директне надлежности, а посебно тамо где је то регулисано републичким, односно општинским прописима.
Овде су посебно значајни они елементи прихода који су директно приходи јавних предузећа, а у тврђени су као јавни приходи, или локални приходи.
Нови фискални систем и нови начин поделе јавних прихода између Републике, покрајине, града и општине који су у примени од 2001. године, односно 2002. године су условили и одређене промене у самим законским решењима појединих фискалних облика. Битно одређење новог фискалног система
су четири нова пореска облика, и то:
–
Порез на употребу, држање и ношење одређених добара;
–
Порез на финансијске трансакције;
–
Порез на фонд зарада;
–
Порез на екстра доходак и екстра имовину стечену искоришћавањем
посебних погодности.
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Према најновијим законским решењима, порез на екстра доходак и
екстра имовину, стечену искоришћавањем посебних погодности, био је у примени само као једнократни порез. Порез на фонд зарада је био у примени
до 30. јуна 2004. године, а порез на финансијске трансакције је орочен и примењивао се до 31. децембра 2004. године.
На основу овога, нови систем јавних прихода у Републици Србији и
њихова припадност указују на значајне промене које у првом реду представљају значајнију „самосталност” покрајинског буџета и веће изворне приходе градова и општина. Све је то у тицало и на већа захватања, посебно она
која оптерећују пословање јавних предузећа.
Основна карактеристика нових решења је проширивање основице за
опорезивање, уједначавање стопа и повећање ослобођења и олакшица.
После доношења Закона о порезу на додату вредност и Закона о порезу
на премије неживотних осигурања, порески систем у Србији има седам пореских облика, и то:
•
Порез на добит предузећа;
•
Порез на доходак грађана;
•
Порези на имовину;
•
Акцизе;
•
Порез на додату вредност;
•
Порези на употребу, држање и ношење добара;
•
Порез на премије неживотних осигурања.
Новоуведени порез на додату вредност је ступио на снагу 1. јануара
2005. године, када је престао да важи порез на промет. Порез на финансијске
трансакције је био орочен до 31. децембра 2004. године, када је престао да
важи, а уведен је нови порез на премије неживотних осигурања.
Овако дефинисан фискални систем одређује ниво и припадност појединих фискалитета појединим видовима јавне потрошње, где су по обиму и
издашности најзначајнији порези и доприноси. Такође су значајни и поједини облици такса и накнада, што даје заокружен фискални систем у Републици Србији.
За финансирање јавних расхода, у тврђен је систем јавних прихода, њихови извори и намене. Јавни приходи се обезбеђују за финансирање државних функција, функција локалне самоуправе и потреба социјалног осигурања, и то:
–
приходи државног буџета;
–
приходи покрајинског буџета;
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–
–

приходи буџета града и општине;
приходи социјалног осигурања.
На овај начин систематизовани јавни приходи имају своју намену и
припадност, што је у тврђено у законима којима је регулисан систем прихода
и систем расхода. Овако одређен систем јавних прихода и њихова припадност омогућава финансирање државних и других функција у Србији. Тако се
запажа постепена децентрализација у финансирању појединих функција и
значајно повећање јавних прихода покрајине, градова и општина.

2. Однос јавних прихода према јавним расходима
2.1. Јавни расходи као основ за финансирање државних функција
Да би се задовољиле потребе државе за поверене јој одређене друштвене функције, неопходно је најпре прикупити, а затим трошити материјална
средства да би се остварили општекорисни циљеви. Трошење материјалних
средстава су у основи јавни расходи, који се историјски везују за државу и
њене функције. Отуда су у модерној науци о финансијама, јавни расходи
исто тако битан елемент научног интересовања као што су то и порези, односно јавни приходи.
Прикупљање јавних прихода и њихова трошења на општедруштвене
потребе, не може се посматрати изоловано од јавних расхода. Тако су јавни
расходи везани за функције државе, које морају да се задовољавају у зависности од нараслих потреба државе. Ове потребе државе за расходима се развијају, тако да су у савременим државама достигле висок ниво у расподели националног дохотка, па се расходи морају контролисати, па чак и ограничавати.
Шта су у основи јавни расходи и како се они могу дефинисати? Најпре
треба знати да у теорији, па и пракси постоје термини, „државни расходи”,
„друштвени расходи”, „општа потрошња” и др., који чине јавне расходе.
У теорији јавних финансија, може се наћи више дефиниција јавних расхода,
али се све оне своде на то да су јавни расходи систем задовољавања државних потреба изражен у новцу. Међу тим, и поред овако прихваћене дефиниције јавних расхода, збир свих државних расхода није једнак са укупним
износом јавних потреба, јер се део ових потреба може намирити не само у
новцу, него и на друге начине (употреба државне имовине, коришћење радне
снаге и др.).
Да би се што боље разумео проблем јавних расхода, неопходно је истаћи да су класици јавних финансија тврдили да су јавни расходи чиста потро-
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шња добара, што је исувише једнострано и ограничено. Овакав став класика
јавних финансија се заснивао на традиционалном тумачењу државних
функција, а што се заснивало на чистој административној улози државе, где
само доминира одбрана земље, јавни поредак, правосуђе, администрација и
просвета. У овом приступу јавним расходима, сасвим су били искључени економски и социјални задаци, јер су они посматрани независно као приватни
интереси и активности.
За разлику од класичног тумачења јавних расхода, модерно схватање јавних расхода не сматра расходе као потрошњу, већ као рационално трошење
јавних прихода. Оваквим схватањем се држава не ставља у улогу „паразита”
који троши део националног дохотка, већ држава постаје активни фактор у прерасподели дохотка. „Финансије данас изучавају јавне расходе, не само из разлога што су дејства њихова у привреди и друштву веома разноврсна, него и стога
што су они врло ефикасан инструмент привредне и социјалне политике у модерним државама”.6) Помоћу пореског система и зајмова, држава прикупља средства, задовољава „класичне” државне потребе, а део средстава враћа привреди
и становништву. Тако су јавни расходи у оваквим условима постали врло ефикасан инструмент економске и социјалне политике у модерним државама.
Тако се у складу са модерним схватањем јавних расхода, све више проучавају јавни расходи, а посебно се третирају обим, структура и економскосоцијални фактори. Јавни расходи подмирују потребе државе по обиму и
структури у зависности од нивоа развијености државе и њених органа и организација. Основне потребе за јавним расходима у савременим државама
могу се сврстати у три основне групе и то: опште потребе (државни органи
и организације – војска, полиција, министарства и др.), заједничке потребе
(социјално осигурање – пензионо осигурање, здравствено осигурање и осигурање за случај незапослености) и систем подстицаја развоја – државне
интервенције у привреди и спољно-економским односима.
У теорији јавних финансија се одувек постављало питање, шта треба
пре утврдити, да ли расходе или приходе, односно шта је ту примарно?.
Међу тим, већина теоретичара јавних финансија сматра да најпре треба
разматрати јавне расходе, а затим јавне приходе. Овакав став се заснива на
специфичности јавних расхода, који у основи представљају комплексан систем свих обавеза које држава мора да обезбеди да би функционисали сви
сегменти државног система.
Тако се чак и у пракси полази од у тврђивања расхода, као основе за
у тврђивање висине средстава које треба обезбедити из прихода за покриће
6)

Јован Ловчевић: Институције јавних финансија, пето издање, НИУ „Службени лист СРЈ”, Београд,
1993, стр. 31.
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расхода. „Већина финансијских писаца данас сматра да треба најпре излагати јавне, односно у нашим условима друштвене расходе, а затим јавне приходе, односно друштвене. Разлог за овакав свој став ови писци виде у специфичностима јавних, односно друштвених расхода, који их разликују од расхода
у привреди. Због тога треба прво поћи од у тврђивања расхода који су потребни за њихово финансирање, а затим приступати у тврђивању висине средстава за њихово покриће”.7)
Овакав однос према јавним расходима, на први поглед се може тумачити као систем који само уважава јавне расходе без обзира на могућности привреде и становништва да се приходи обезбеде од привреде и становништва.
Утврђени обим јавних расхода у свакој држави, мора бити супротстављен могућностима фискалног система, да се средства за намиривање јавних
расхода обезбеде. У случају да је обим јавних расхода већи од могућности
фискалног капацитета (збир свих пореза такса, накнада и доприноса које прописује држава), онда се морају тражити нови извори јавних прихода, или се
морају смањивати јавни расходи.
Уравнотежење јавних расхода и јавних прихода се постиже у поступку
припреме, израде и доношења буџе та, где се оствару је начело буџе тске равнотеже, тако да укупан обим јавних расхода мора бити покривен јавним
приходима.
Када се разматра природа државних, односно јавних расхода, у теорији
не постоји јединствен став и све се углавном доводи у везу са концепцијама
о економској и социјалној улози државе и јавним функцијама државе. Према
класичној финансијској теорији, држава је приказана као непродуктиван
фактор, чија се егзистенција заснива на одузимању средстава од привреде и
становништва. Овако негативан став у односу на државне – јавне расходе
доводи се у везу са мешањем државе у економске токове репродукције, па је
оправдање тражено у свођењу јавних расхода на најмању меру.
Према класичној грађанској финансијској теорији, која се везује за
либерални капитализам, држава и њени органи су искључиво потрошачи
материјалних добара. Овакав став према држави, служио је као основни
критеријум код оцењивања државних економских функција. На основу оваквог тумачења државних функција, закључивало се да јавни расходи немају утицај на репродукцију, па их треба свести на најмању меру. Међу тим,
ова теорија није негирала потребу постојања државе, али је изричито захтевала да се функције државе и њена делатност везано за привреду, максимално ограничи.
7)

Др Александар Перић: Финансијска теорија и политика, осмо издање, "„Савремена администрација"
и Институ т за економска истраживања, Београд, 1981, стр. 63.
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Тумачење државе, њених функција и јавних расхода, као негативан
однос, произилазио је из теоријске доктрине либералног капитализма. И управо, либерални капитализам је одбацивао државне интервенције у привреди,
а што је било везано и са јавним расходима. Тако су тумачи теорије либералног капитализма, државне функције сводили на одржавање уну трашњег
реда и поретка и на спољну безбедност. На тај начин, држава не би могла да
се меша у привредне токове, осим у изузетним околностима. Овакав став
према држави и јавним расходима, према теорији либералног капитализма
заснивао се на поставци да привредом управљају ау тономне снаге, што омогућује привреди да оствари максималне резултате.
За разлику од класичне, савремена грађанска концепција јавних расхода се везује за савремене процесе капиталистичке репродукције, где се тај
процес не може замислити без интервенције државе. Отуда и постоје битне
разлике између ових концепција, па се једноставно може у тврдити да савремена грађанска концепција користи слабости супротне стране и та предност,
односно разлика је у следећем:
1. Савремена грађанска концепција, јавне расходе сматра једним од фактора развоја који користи привредном развоју и
2. Приватној иницијативи се не даје апсолу тна супериорност, већ се
допушта да и држава може постићи позитивне резултате у области развоја
привреде.
Овакав однос према функцији јавних расхода је произашао из тумачења улоге државе као изразито важног фактора у расподели, односно прерасподели националног дохотка. Држава преко фискалног механизма на директан,
или индиректан начин узима део дохотка и један део употребљава за интервенције у привреди, тако да јавни расходи немају више непродуктиван карактер. „Формира се, на тај начин, теорија о репродуктивним јавним расходима.
Самим тим, на сцену ступа државна интервенција, која, преко фискалних прихода и буџетских расхода, прерасподељује друштвени производ у корист личне потрошње (економски и социјални трансфери) и инвестиционе потрошње (јавне инвестиције), с једне стране, и подстиче привредни раст и запосленост (селективна фискална политика и пореске бенефиције с друге стране”)8)
Прерасподела националног дохотка, која се врши преко јавних расхода
је важан сегмент улоге државе у управљању јавим финансијама и усмеравању
привредног развоја. Како јавни расходи имају важну улогу у прерасподели
националног дохотка, практично се могу идентификовати две врсте прерасподеле које су карактеристичне за капиталистичку привреду и то прераспо8)

Пушара др Константин и Ристић др Жарко: Јавне финансије – менаџмент јавног сектора, издавач
ИГП „Научна књига”, Београд, 1991, стр. 24.
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дела у циљу повећања личне потрошње и прерасподела у корист инвестиционе потрошње. Према концепцији о економској природи јавних расхода
у социјализму, полази се према једном теоријском гледишту од руководеће
улоге државе у привредном развоју земље (совјетска финансијска теорија),
док према другом тумачењу привреда треба да се финансира на ванбуџетским принципима. У данашњим нашим условима, држава има значајну
улогу у прерасподели националног дохотка и својом фискалном политиком
и политиком јавних расхода (преко привредних интервенција), директно у тиче на усмеравање привредног развоја.
Прерасподела јавних расхода у циљу повећања личне потрошње, стављана је у почетку у негативан контекст јер је упоређивана са акумулацијом. Тако
се могло закључивати, да што је већа лична потрошња то је мања акумулација,
односно, што је већа акумулација то је мања лична потрошња. Савремено тумачење личне потрошње, обухвата и процес проширене капиталистичке репродукције, где лична потрошња треба да покрене и инвестициону потрошњу. Држава преко механизма јавних расхода (део за личну потрошњу), може да подстиче
и инвестициону потрошњу – изградња школа, здравствених објеката и др.
Да би се изградили одређени инвестициони објекти, врши се прерасподела националног дохотка преко јавних расхода. Основа тумачења класичне
грађанске финансијске теорије у овој области се сводила на одбацивање државне интервенције као фактора у рационалном располагању јавним приходима, односно расходима који су намењени инвестиционој потрошњи. За разлику од овог тумачења, савремена грађанска финансијска теорија сматра да државне инвестиције могу бити ефикасне као и инвестиције из приватног сектора. Истовремено, ова теорија даје посебне задатке инвестицијама преко јавних
расхода, са намером да ипак очува приватну иницијативу у привреди.
Теорија активних јавих расхода је једна од основних концепција савремене грађанске финансијске теорије, која јавне расходе посматра кроз одређене функције. За разлику од економске доктрине класичне економске мисли,
која је усвојила теорију о аутоматизму између понуде и тражње Keynes
разматра тражњу, као основу капиталистичког система. Тако Кеyнес
тражњу концентрише на два основна питања: улогу опште тражње и ефикасност политике адаптације.
У националној привреди, Keynes је давао примарни значај, општој
тражњи. Ова глобална тражња је декомпована на тражњу за потрошним
добрима и услугама, тражњу за инвестицијама, тражњу за потрошним добрима и услугама, компоненту из јавне тражње за инвестицијама и за компоненту тражње за потрошним добрима, услугама, инвестицијама, увозу и извозу.
Тако пораст јавних инвестиција преко јавних расхода, треба да очува повећање националног дохотка и запослености.
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На ефективну тражњу, јавни расходи делују акцелирајуће у националној привреди. Однос између нивоа инвестиција и раста друштвеног производа, као мултипликатор у тиче на повећање националног дохотка и запослености. Тако држава преко активирања механизма јавних финансија активно
делује на рачун негативних осцилација приватних инвестиција. „Политиком
активних јавних финансија, сматра Keynes, држава, у форми тзв. економског
интервенционизма, делује у правцу стварања услова за убрзани привредни
раст и за стабилан ниво цена запослености. Буџет, у том контексту, постаје
активни инструмент економске и финансијске политике за остваривање бројних циљева у друштвеној репродукцији.”9)
Ефикасност политике адаптације на однос потрошње и инвестиција се
може постићи усмеравањем целокупне штедње у инвестицијама. Пошто
инвестиције не могу ау томатски нити директно да каналишу штедњу, то
инвестициона активност зависи од профитне и каматне стопе. И управо зато
Keynes каматну стопу ставља у први план, као подстицајни фактор за инвестирање. Истовремено се залагао и за активно ангажовање државе за креирање нове, додатне инвестиционе и потрошне тражње. Да би се постигао овакав однос према инвестицијамa, било би неопходнo умереније фискално захватати доходак намењен потрошњи, а прогресивно опорезивање дела дохотка који не иде у штедњу. У овакав механизам, држава мора да укључи и дефицитарно буџетско финансирање, чиме се омогућује ширење јавног сектора, а могу се уводити и јавни радови. Тако се мерама експанзивне пореске
политике и политике буџетске потрошње, практично интервенцијом државе
делује на оживљавање привреде.
Основне Keynesove препоруке се своде на то да држава мора да интервенише и супституише буџетским дефицитом или смањењем пореза, када
опадају приватни издаци. Тако повећана потрошња ствара радна места и
апсорбује незапослене, а повећана производња доноси нове јавне приходе и
елиминише буџетски дефицит. Међу тим, критичари Keynesove макроекономске политике, основне узроке за поремећаје траже у производњи, а не у потрошњи и тражњи. „Теоретичари економике понуде заправо пледирају за редукцију пореског оптерећења са позитивним подстицајним импулсима на раст
штедње, инвестиција, рада, продуктивности и производње, запослености и
понуде, али и за редуцирање улоге државе и регулисању привредних токова
ради доследније валоризације слободног деловања тржишних закона”.10)
9)

Др Константин Пушара и Др Жарко Ристић: Јавне финансије – менаџмент јавног сектора, издавач,
ИГП „Научна књига”, Београд, 1991, стр. 41.
10) Др Константин Пушара и Др Жарко Ристић: Јавне финансије – менаџмент јавног сектора, издавач,
ИГП „Научна књига”, Београд, 1991, стр. 42.
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2.2. Јавни приходи као ограничавајући фактор раста јавних расхода –
фискално оптерећење
Јавни приходи, односно државни приходи су истовремено и синоним
за јавну потрошњу. Овај специфични облик потрошње представља најпре
укупно издвајање из бру то друштвеног производа (БДП) оног дела дохотка
који треба да обезбеди финансирање државних и других функција у свакој
држави. И уколико је јавна потрошња већа од могућности, проблеми настају
управо у оном делу расподеле БДП који је намењен проширеној репродукцији, јер угрожава привредни и друштвени развој.Ако се потрошња као израз
свих дажбина које држава практично „одузима” од привреде, запослених и
становништва снагом ау торитета, да би обезбедила извршавање државних и
других функција, онда је потребно ову потрошњу ставити у однос са привредом, како би се што боље разумео управо однос државе и привреде, када је у
питању јавна потрошња. Држава и привреда се непрестано налазе у интеракцији, где држава настоји да обезбеди довољан ниво јавних прихода, како би
извршила своје обавезе, док привреда настоји да издвоји што мање средстава, а да држава ипак изврши своје обавезе. Овакав однос државе и привреде
је непрестано доказивање где држава треба обезбедити довољно средстава за
извршавање обавеза, односно да привреда треба што мање да издвоји средстава, јер су за привреду скоро увек, а посебно у условима када су услови
пословања отежани, ове обавезе превисоке.
Јавна потрошња се у свим државама мери односом свих издвајања за
општедруштвене и заједничке потребе и бру то друштвеног производа. Овај
однос се назива и фискалним оптерећењем, које се приказује и формулом:
Сд
Фо = ––––
БДп
Фо – фискално оптерећење
Сд – сума свих дажбина
БДп – бру то друштвени производ
Уколико се мера фискалног оптерећења посматра у једном дужем периоду у развијеним државама, где је национални доходак по становнику висок,
може се у тврдити да је фискално оптерећење од 25% до 35%. Ако се ово фискално оптерећење преведе на Србију, може се видети да је према процени то
оптерећење у 2006. години 43,2%, а да ће у 2009. години бити 38,6%, што је
знатно изнад тог „пожељног фискалног оптерећења”. Међу тим, оправдање
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извршне власти (Влада) за овако релативно високо захватање (фискално
оптерећење), састоји се и у томе што је ниво нашег БДП нижи него у развијеним државама, па је отуда и расподела неповољнија. И поред оваквог оправдања релативног високог фискалног оптерећења, односно високе јавне потрошње, привреда увек настоји да преко надлежних министарстава, посланика и посланичких клубова у Народној скупштини обезбеди што нижи ниво
фискалног оптерећења.
Да би се у потпуности могао сагледати однос јавне потрошње и привреде, неопходно је најпре сагледати управо најзначајнији део фискалног оптерећења – порески систем преко кога држава од привреде, запослених и становништва, „одузима део дохотка”, како би обезбедила средства за функционисање државних и других функција. Обавезе које привреда плаћа по основу
пореских захватања се преко буџета трансформишу у јавне расходе, односно
јавну потрошњу. И управо је битно сагледати појам и значај пореског система и његов однос према привреди.
Порески систем је у основи скуп свих пореза у једној држави, који чине једну целину и помоћу којих држава спроводи пореску политику, а која битно утиче и на политику друштвено-економског развоја. У теорији јавних финансија,
постоје опречна мишљења о пореском систему, да би се издвојила два гледишта, која порески систем дефинишу као систем који има само један порески
облик, односно више пореских облика. И управо ова подела је позната у теорији као подела пореског система на „порески монизам” и „порески плурализам”.
У избору између ова два пореска система, скоро све савремене државе
су се определиле за систем са више различитих пореза, односно за порески
плурализам. Предност овог пореског система је управо у томе што постоји
избор пореског објекта, па у зависности од циљева опорезивања, врши се
избор како пореског објекта, тако и избор пореских обвезника, ради остваривања одређене економске и социјалне политике.
Порески плурализам омогућава држави да уводи различите врсте пореза. Увођење различитих врста пореза, зависи од друштвено-економских односа, степена развијености, економских и социјалних циљева, који у тичу на дејство опорезивања. И управо, у зависности од циљева опорезивања, порески
системи се разликују по броју облика пореза, а истовремено и по релативном
учешћу појединих пореских облика у обезбеђењу јавних прихода.
На избор пореских облика у пореском систему, у тичу бројни фактори,
међу којима су најзначајнији: друштвено-економско уређење; развијеност привреде; структура радне снаге; флексибилност појединих пореза; политичке
реакције на проистекле ефекте; опредељење власти између ниских пореза и
високе социјалне сигурности. Сваки од ових фактора на специфичан начин
у тиче на избор сваког од пореских облика у пореском систему сваке државе.
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Шта су у основи порези и како су настали? Да би држава могла да функционише, неопходни су јој приходи – јавни приходи, међу којима су најзначајнији порези. У почетку је владар имао приходе од домена и регала, па се
сматрало да владар може уводити порезе, тек онда, када му приходи од домена и регала постану недовољни. Тако су временом порези постајали све значајнији за државну благајну. Са порастом значаја пореза, истраживани су и
облици пореза као и дилеме око пропорционалног и прогресивног опорезивања. У овоме је превагу односило пропорционално у односу на прогресивно
опорезивање.
Уколико су порези постајали значајнији, у толико су се постављала и
нова питања, а међу првима, да ли само увести порез на имовину или увести
и порез на потрошњу? Истовремено се постављало и питање о систему опорезивања, односно, да ли све државе треба да имају јединствен порески систем, или он треба да буде различит, зависно од тога да ли је у питању аграрна држава, или држава у којој је развијена индустрија. На нека од ових питања су дати одговори, док је један број питања остао отворен и свака држава
решава ова питања у свом пореском систему.
Поред питања, шта су порези, било је неопходно и „оправдати” порезе. Једна од најстаријих дефиниција оправдања пореза, полази од тога да је
„порез онај део имовине који грађанин даје држави да би му сачувала остатак” (Монтескје, велики политички мислилац). Данас се ова мисао сматра
једном од најстаријих израза тзв. „теорије цена” у оквиру проблематике
оправдања пореза.
Основни извори пореза су већ давно груписани према основним изворима националног дохотка, и то: земљиште, капитал и рад. Касније су уведени и посредни порези. Код ових пореза су битна четири пореска начела (која
зову и канонима), и то: општост и равноправност пореске обавезе; одређеност пореза; обезбеђење комодитета плаћања пореза; пореска администрација треба да кошта што мање.
Сваки порески систем је подложан променама, што се увек везује за
промене друштвеног и државног уређења, као и за промене у нивоу друштвено-економског развоја. Промене у пореском систему се врше и спорадично
од случаја до случаја, понекад и у зависности од текуће политике. Промене у
пореским системима у Југославији и Србији после Другог светског рата, вршене су у више наврата, што је било условљено и променама које су вршене
у друштвено-економском систему.
Порески систем, као мера „одузимања” дохотка од привреде и становништва у свакој држави је увек под контролом извршне и законодавне
власти. И колико год се извршна власт трудила да о безбеди довољно јав-
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них прихода од пореза, за финансирање државних функција (јавни расходи), законодавна власт мора да контролише стварне потре бе и да води рачуна о могућностима пореских извора (привреда, запослени и становништво) и правичном распореду пореског тере та. Пошто законодавна власт
(представничко тело–скупштина, ду ма, конгрес), одлу чу је о порезима и
пореском систему, представници народа (посланици, депу тати, конгресмени), морају да воде рачуна о висини пореског тере та, јер на крају мандата
„полажу рачу н” бирачима, са на дом да ће поново бити изабрани.
Основна филозофија пореског система у расподели пореског терета се
у основи своди на то да се пореско оптерећење распореди на праведан начин,
односно „правичним узимањем”. По правилу, ни једно узимање државе по
принципу силе (власти), порески обвезници не одобравају, јер држава њима
одузима део њиховог дохотка, односно имовине. Зато држава покушава да
прилагођавањем расподеле на расходној страни, поправи негативне последице од узимања пореза, тако што преко трансфера враћа део пореза привреди
и становништву. И поред овога, остаје супротстављен однос пореских обвезника и државе, да држави плате што мање, а држава да наплати онолико колико јој треба да би извршавала своје функције.
Држава, по правилу, има порески систем, који је динамичан и подложан је променама. Промене се више дешавају у појединим пореским облицима, него што се дешавају у пореском систему. Један порески систем може да
замени један порески облик другим сличним пореским обликом, или да једну пореску обавезу подели на две обавезе (раздвајање акцизе од пореза на
додату вредност, порез на промет да преведе у порез на додату вредност и
сл.), што у основи представља „поправљање” пореског система. Међу тим, када порески систем дође у ситуацију, да морају да се преиспитају сви порески
облици са свим карактеристикама (порески обвезник, основица, стопа, пореска ослобођења и др.), тада се приступа пореској реформи.
Скоро, по правилу, држава приступа фискалној реформи, тако да реформише укупни систем прибављања јавних прихода (порези, царине, таксе, накнаде, доприноси и др.), где порези по обиму представљају највећи део јавних
прихода. Реформисање фискалног система омогућава држави да правичније
распореди дажбине између пореза, царина, такса, накнада и доприноса. Када
се на почетку реформисања, изврши глобална расподела дажбина, тада реформисање пореског система постаје друштвено, економско и социјално питање.
У многим државама па и код нас, пореска реформа представља главно
политичко питање, тако да нека од питања реформе постају премет интересовања великог дела становништва, поготово оних, који ни до тада нису могли
да плаћају пореске обавезе. Када се овоме дода проблем пореских обавеза
привреде, која преко коморе и синдиката може да изврши притисак на државу
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и реформаторе пореског система, тада се шири круг незадовољних субјеката
пореским теретима. И управо се показало да је тешко остварити радикално реформисање пореских система. Много лакше је открити, шта није у реду са постојећим пореским системом, него увести нове порезе, или побољшати старе.
У реформисању пореских система, основни за датак је како помирити две супротстављене стране – државу и пореске о бвезнике, односно како држава да извршава дате јој функције уз што мање средстава (јавни
приходи), а да порески о бвезници плаћају што мање дажбина. Овде се
истовремено поставља и питање правилног распореда пореских о бавеза
између привреде, запослених и становништва, односно кога ће пореске
о бавезе више оптере тити, преко појединих пореских о блика (порез на добит предузећа, порез на доходак грађана, порез на имовину, порез на потрошњу – порез на додату вредност и акцизе).
Због свега овога, скоро да су слични проблеми у свим државама, које
приступају реформи пореског система, без обзира на облик државног уређења. По правилу, недостаци постојећих пореских система су следећи:
•
није извршена правична расподела пореског терета између привреде и
становништва;
•
није извршена правична расподела пореског терета на доходак грађана, јер појединци са сличним пореским основицама плаћају различите
порезе, што ствара одбојност према пореском систему и подрива порески морал;
•
високе граничне пореске стопе искривљују економске одлуке, тако да
порески обвезници могу бити стимулисани да мање раде, или да оду у
„сиву економију”;
•
велика разлика између пореских стопа на доходак правних и физичких
лица, може подстицати предузећа да се удружују, или не удружују из
пореских разлога;
•
ако су широке олакшице код дохотка од капитала, тада пореска основица може да буде чак и негативна;
•
значајне примедбе се односе и на превелико ослањање на директне порезе, док се индиректни порези запостављају ;
•
пор е ски системи су ису више сложени, ча к компликова ни, да би их
пор е ски о бве зници схвати ли и р а зу мели, а пор е ске власти спр овеле на е фикаса н начин и са миниму мом тр ошкова.
Пореска ослобођења и олакшице су битан део сваког пореског система,
јер они одређују „добре намере” државе да заштити или помогне пореским
обвезницима. Између пореског ослобађања и пореске олакшице постоје битне разлике, а оне се у коначном могу свести на то да код ослобађања, порески

Први део

45

обвезник може бити потпуно или делимично (под одређеним условима),
ослобођен плаћања пореза, а код олакшица се дају одређене погодности пореском обвезнику. Отуда се за ослобађање и олакшице може рећи да су то специфични уступци који се чине пореском обвезнику у погледу пореске основице, пореске стопе, или износа пореских прихода, када се све то пореди са
општим режимом правних норми, који су прописани у закону.
Може постојати више разлога због којих држава може да уведе у порески закон ослобођења и олакшице. Као основни разлози за увођење ослобађања и олакшица, могу бити: социјално-политички разлози, економско стање пореских обвезника, ублажавање секторских диспаритета у привреди,
ублажавање регионалних разлика у нивоу привредне развијености и др.
Код олакшица се могу разликовати трајне и привремене пореске олакшице, а затим и ослобођења, која могу бити везана за време (пореска ослобођења
при отпочињању предузетничке активности и сл.). Олакшице и ослобођења се
могу комбиновати у одређеним временским периодима, тако да се порез не
плаћа одређено време, а затим се порез плаћа одређено време по нижој стопи,
да би по истеку тог времена порески обвезник, плаћао пуни износ пореза.
У пореској терминологији, поред ослобођења и олакшица, користи се
и синоним „порески подстицаји”. Овај термин се користи управо код оних
облика пореза који за предмет опорезивања имају добит, екстра-профит, ренту и сл. Ови порески подстицаји су управо типични за однос држава – привреда, где држава на директан или индиректан начин помаже привреди (делатностима, гранама, групацијама и сл.), како би им под одређеним условима
подстакла развој.
2.3. Граница раста јавних прихода
Проблем утврђивања минимума и максимума јавних расхода
Обим, односно величина јавних расхода је једно од основних питања
јавних финансија. Величина јавних расхода се посебно третира, како у теорији, тако и у пракси и увек се везује за могућности – изворе прихода. Тако у
основи обим прихода предодређује обим расхода, чиме се омогућује задовољавање јавне потрошње. Пошто се јавни расходи везују за јавне приходе,
односно могућности за издвајање средстава за покриће јавне потрошње, увек
се поставља питање, да ли постоји минимум, односно максимум јавних расхода. На ово питање се не може одговорити, док се не одреде функције и ниво задовољења државних потреба.
Многи ау тори, односно школе, које су се бавиле јавним финансијама,
односно расходима, тврдили су да расходи треба да буду што мањи и да се
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крећу у распону од 16% до 25% националног дохотка. Међу тим, овај однос у
расподели националног дохотка у већини држава превазилази ове проценте
и креће се и до 50%. Модерне школе јавних финансија јавне расходе не схватају као чисту потрошњу и да није баш најбоље ако су расходи мали.
Полазећи од ове поставке, јавни расходи су у основи увек корисни, када су продуктивни и када подстичу производњу. Тако јавни расходи на непосредан или посредан начин у тичу на повећање националног дохотка. „Могло
би се рећи да је у тврђивање доње и горње границе јавних расхода чисто политичко питање (како су стари теоретичари тврдили), што међу тим не стоји. У
савременој финансијској науци проблем граница расхода третира се са социјално-економског и финансијског становишта”.11)
Минимум јавних расхода у нормалним условима треба да буде довољан да се задовоље основни државни расходи и виталне потребе становништва. Овако у тврђени минимум расхода задовољава економско-социјални
аспект, тако да омогућава функционисање државе, а истовремено пружа јавну помоћ и подршку незапосленима, инвалидима, пензионерима и сл. Као
финансијски аспект, јавни расходи могу бити само онолики, колико то дозвољавају инструменти прихода. Међу тим, ту постоје многа ограничења да расходи морају бити у обиму максималне друштвене користи, што се везује за
политичку, финансијску, економску и социјалну сферу.
Горња граница јавних расхода
За разлику од минимума јавних расхода (доња граница јавних расхода), горња граница јавних расхода је сложенија категорија и у основи расходи морају одговарати принципу максималне друштвене користи. „То значи, јавни расходи морају бити на нивоу на коме постигну та равнотежа између њихове социјалне користи и социјалне некористи, односно негативних
последица које настају у вези са оптерећењем друштвеног производа, односно националног дохотка (порезима). При томе треба имати на уму да се овај
принцип не односи линеарно на све расходе, већ њихове границе зависе од
њихове посебне економске природе”.12)
И поред тога што горња граница јавних расхода није задата величина,
нити је та граница иста у свим државама, ипак се значајно разликују два основна теоријска гледишта о висини јавних расхода. Према класичној грађанској
теорији, мора да постоји граница – плафон за висину јавних расхода. Ово
лимитирање јавних расхода се објашњава тако да би њихов прелазак преко
11) Јован Ловчевић: Институције јавних финансија, пето издање, НИУ „Службени лист СРЈ”, Београд,
1993., стр. 40.
12) Јован Ловчевић: Институције јавних финансија, пето издање, НИУ „Службени лист СРЈ”, Београд,
1993., стр. 40.
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одређене границе довео у опасност развој привреде, па и друштва у целини.
Али, када је требало конкретно у тврдити лимит – горњу границу јавних расхода, ова теорија није никада била прецизна. Тако су ставови класичне финансијске теорије, када је у питању граница јавних расхода, остали само у неодређеним теоријским захтевима.
За разлику од теоријског става класичне грађанске финансијске теорије,
савремена грађевинска финансијска теорија сматра да јавни расходи и јавни
терет нису иста категорија, а и не треба то да буду. Овај теоријски став је заснован у оквиру Кеyнесове интервенционистичке концепције јавних расхода, према коме се не може говорити ни о глобалном лимиту јавних расхода. Ова теорија не одбацује ограничење одређених јавних расхода, али одбацује глобално
ограничење јавних расхода. Овде се већа пажња поклања ефикасној расподели
јавних расхода, него висини расхода, полазећи од става да сви јавни расходи
нису и јавни терет. „Савремена финансијска теорија одбацила је глобално лимитирање јавних расхода који, по правилу, нису идентични пореским теретима. Ниво јавних расхода углавном је зависио од нивоа економских и социјалних функција савремене државе. Услед тога, за савремене финансијске теоретичаре проблем ефикасне расподеле и рационалне алокације јавних расхода
био је важнији од проблема постављања граница у расту јавних расхода”.13)
Да би се што боље уочиле разлике у теоријским ставовима класичне и
савремене финансијске теорије, полази се од тумачења да јавни расходи нису
једнаки јавном терету. Истовремено се не могу глобално ограничавати јавни
расходи, водећи рачуна о конкретним расходима привредног карактера, јер они
у коначном облику повећавају тражњу и позитивно утичу на развој привреде.
Када би се у теоријском смислу узела два буџета, где први буџет има расходе
100, од чега су трансфери 15, а други буџет има расходе 125, а трансфери су 55,
онда би према класичној теорији, први буџет би био повољнији јер је мањи од
другог буџета. Међутим, када се посматрају трансфери, онда је фискално оптерећење у првом буџету (који је мањи по укупном обиму) 85, а у другом буџету
70. Тако би други буџет био повољнији за савремену финансијску теорију, јер су
трансфери скоро четири пута већи него што су у првом буџету.
Све ово указује на разлику која постоји када су у питању конкретни
расходи привредног карактера, који дају ефекте у једној фази циклуса инвестирања. Преко јавних расхода се може зауставити пад глобалне тражње, тако
да лимит за јавне расходе може бити у тренду опште глобалне тражње. Тако
значај сваке категорије јавних расхода више се манифестује у економским
ефектима него у висини јавних расхода. Ипак савремена грађанска теорија
сматра да треба ограничити одређене јавне расходе и то на основу економ13) Др Костадин Пушара и Др Жарко Ристић: Јавне финансије – менаџмент јавног сектора, ИДП „Научна књига”, Београд, 1991., стр. 69.
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ског и финансијског гледишта. На основу овога, предлажу се две групе јавних
расхода на које треба применити ограничење, односно лимитирање и то:
административне расходе и непродуктивне трансфере.
Прва група расхода, коју треба ограничити, зависи више од политичке
концепције, што упућује на врсту и број административних установа. Ограничење ових расхода би требало учинити имајући у виду њихове непродуктивне ефекте. Другу групу расхода, за непродуктивне трансфере треба ограничити због економских ефеката. Ако су трансфери погрешни, односно, ако
не дају ефекте, треба их ограничити или укину ти, јер индиректно у тичу на
акумулацију и обим пословања предузећа (преко пореског система, привреди се одузимају средства, а преко трансфера се та средства прерасподељују
другим корисницима).
Ограничење, односно горњу границу јавних расхода, због свих ових
разлога је немогуће испоштовати, не само због економских и финансијских
разлога, већ и због социјалних и политичких момената. У овом случају, неке
субвенције немају своје потпуно оправдање, већ се оне одржавају из социјалних разлога, односно политичких разлога. И управо на пресеку ових супротности, треба тражити ограничење јавних расхода, односно треба у тврђивати
горњу границу јавних расхода.
У условима социјалистичке финансијске теорије, граница јавних расхода и граница раста јавних расхода је различито решавана у зависности од
модела социјализма. Висина (па и граница) и структура јавних расхода у земљама СЕВ-а, одређивана је друштвеним плановима развоја. Овим плановима
су у тврђиване планске пропорције у расподели националног дохотка. Истовремено је у тврђиван ниво, динамика и структура јавних расхода, што је било везано за циљеве и задатке економске и финансијске политике. Тако су
централни планови државе одређивали границе државних расхода.
У југословенском социјалистичком систему, проблем границе јавних
расхода се јавља тек средином седамдесетих година. Тада је требало јавне расходе (општу и заједничку потрошњу), свести у оквир расподеле на нивоу од
30% националног дохотка. Међу тим, ова ограничења, односно горња граница јавних расхода није могла бити остварена, тако да су расходи у неким годинама достизали и 49%. И поред тога што задати односи у расподели нису
могли да се остваре, творци и креатори економске политике су се увек залагали за спорији раст јавних расхода од раста друштвеног производа,
Основни узроци пораста расхода и „закон сталног
пораста јавних расхода”
Утврђивање горње границе јавних расхода као теоријског модела увек
се доводи у везу са узроцима пораста јавних расхода. И не само у теорији, већ
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и у пракси су дефинисани бројни разлози сталног раста јавних расхода. Поrаст јавних расхода је постао општа појава у свим државама, што се углавном
доводи у везу са сталним проширењем државних функција „Оно што је у тврђено у свим државама, и то правно, јесте да се у буџетима било држава било
ужих друштвено-политичких заједница опажа рашћење расхода, тако да се
тврдило да постоји „Закон” све већих државних расхода (Wagner). Можда је
претерано рећи да постоји Закон тамо где се у тврђују само константе, али
чију вредност обеснажују друге појаве економског и политичког живота.”14)
Према овој појави, коју је Wagner назвао „Закон сталног пораста јавних расхода” мора се имати критички став, јер у краћем временском
периоду расходи могу да стагнирају или падају. Ако се расходи посматрају
у дужем временском периоду, овај „Закон” се потврђује и углавном се то
везује за ширење и осавремењавање постојећих функција државе и развијање нових функција у модерној организацији државе. На основу ова два
основна узрока сталног раста јавних расхода, могу се наводити и други фактори који у тичу на раст расхода, а исто тако су везани за функционисање
државе (промена броја становника и његових структура, достигну ти ниво
друштвено-економског развоја и повећане потребе за социјалним и другим
трансферима, пораст издатака за наоружање и др.).
Стални раст јавних расхода се мора посматрати као феномен у два
основна облика, која су одређена факторима друштвено-економског и политичког живота сваке државе. Полазећи од основних узрока сталног раста
јавних расхода, њихове висине и учешћа у националном дохотку, пораст јавних расхода се може дефинисати као:
–
номинални раст јавних расхода и
–
релативни раст јавних расхода.

3. Обезбеђивање јавних прихода за финансирање државних
функција – правни основ
3.1. Основна законска регулатива у области јавних прихода
Обезбеђивање јавних прихода за финансирање државних функција
представља обавезу извршне и законодавне власти, да то и обезбеде. То значи да је влада у обевези да предложи представничком телу да усвоји неопходна правна акта (закони), на основу којих би се у тбрђивали и наплаћивали
14) Јован Ловчевић: Институције јавних финансија, пето издање, НИУ „Службени лист СРЈ”, Београд,
1993., стр. 41.
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јавни приходи. Отуда поступак у тврђивања и наплате јавних прихода мора
да буде прописан законским и подзаконским актима. У овим актима мора да
буде регулисан опис пореског чињеничног стања, односно елементи пореске
терминологије (порески обвезник, пореска основица, пореске стопе, пореска
ослобођења и олакшице и др.).
Опис пореског чињеничног стања мора да буде регулисан прописом
који усваја представничко тело (закони), док то не мора да буде случај када
су у питању подзаконска акта која доноси влада, односно министар и органи
територијалне самоуправе и локалне самоуправе. У пореским законима,
односно законима који одређују јавне приходе, даје се основ за прецизирање
системских аспеката за у тврђивање и наплату јавних прихода. Разрада појединачних делова закона којима се разрађују и прецизирају норме за у тврђивање и наплату јавних прихода, врши се подзаконским актима. У нормативном регулисању јавних прихода, користи се више врста подзаконских прописа, међу којима су уредбе које доноси влада, правилници које доноси министар и одлуке које доносе скупштине територијалне ау тономије и локалне
самоуправе.
Поступак у тврђивања и наплате јавних прихода у законима који прописују јавне приходе у Србији, регулисан је за сваки јавни приход, поред систематских аспеката пореског чињеничног стања. У овим законима, регулисани
су и системски елементи поступка у тврђивања и наплате конкретног јавног
прихода. Тако се закон којим се уређује и уводи одређени јавни приход, садржи посебни део одредби, којим се уређује поступак у тврђивања и наплате
тог јавног прихода. Међу тим, у законима којима се регулишу појединачни
јавни приходи, не постоји уједначени начин регулисања у тврђивања и наплате јавних прихода. Тако је у неким од закона, у тврђивање и наплата јавних
прихода регулисана врло детаљно, док је у другим законима то учињено само
у неким одредбама.
Утврђивање и наплата јавних прихода односно ниво разраде појединих одредби је различито регулисан и у појединим системима јавних прихода, почев од система пореза, а затим царина, такса и доприноса за обавезно
социјално осигурање. Сваки од ових система јавних прихода у Србији, односно појединачни закони су одредили основ за у тврђивање и наплату јавних
прихода, док је комплексан систем, односно поступак у тврђивања и наплате
јавних прихода, регулисан у Закону о пореском поступку и пореској администрацији.15) Пошто су у посебним поглављима обрађени детаљније елементи
15) „Службени гласник Републике Србије”, број 80/2002, 84/2002–исправка, 23/2003–исправка, 70/2003,
50/2004, 61/2005, 85/2005–други закон, 62/2006–други закон, 63/2006–исправка другог закона,
61/2007.
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у тврђивања и наплате јавних прихода, овде је неопходно дати само основе
које су дате код појединих закона, узимајући само репрезенте појединих облика јавних прихода (порези, царине, таксе, накнаде и доприноси).
Код пореског система, као репрезент, како је регулисано у тврђивање и
наплата пореза узет је Порез на доходак грађана (Закон о порезу на доходак
грађана), указује да су у Закону остали они чланови који су специфични за
сваки порески облик, док су општи чланови пренети у Закон о пореском поступку и пореској администрацији. Подношење пореске пријаве и у тврђивање и наплата пореза су одређење норми које обезбеђују све оно што овај закон да одреди у делу поступка у тврђивања и наплате овог пореза. Пореску
пријаву је дужан да поднесе порески обвезник, који остварује доходак, а надлежни порески орган најкасније до 31. децембра сваке године, општим јавним позивом позива грађане (пореске обвезнике), да поднесу пореске пријаве. Пријава се подноси за: приходе који прелаза лимит – годишњи порез на
доходак грађана, приходе од самосталне делатности, капиталне добитке и
остале приходе на које се порез не плаћа по одбитку и приходе обвезника –
нерезидента.
Код пореза на доходак грађана, регулисан је начин у тврђивања и плаћања пореза за сваки од пореских облика. Посебно су регулисани порези по
одбитку (зарада, приходи од ау торских и сродних права и права индустријске
својине и др.), а посебно порези по решењу. Порези по одбитку се обрачунавају и плаћају заједно са исплатом облика дохотка, док се порези по решењу
плаћају у роковима који је назначен у решењу надлежног пореског органа.
Царина је врста јавног прихода која представља посебну дажбину, и
наплаћује се при преласку робе преко државне, односно царинске границе.
За у тврђивање и наплату царине одговорна је Управа царина као орган у саставу Министарства финансија. Управа царине, као надлежни орган поступа
по законима и подзаконским актима у поступку у тврђивања и наплате царине и других царинских дажбина. Царина и друге царинске дажбине (царински дуг) настају у трену тку прихватања царинске декларације. Ове царинске
обавезе, као и поступак у твгрђивања и наплате царинског дуга, регулисан је
у Царинском Закону и Закону о царинској тарифи.
Таксе представљају специфичан систем јавних прихода, а њихово у тврђивање и наплата је такође регулисано и у самим појединачним законима о
таксама. Пошто постоји више облика такси, Закон о административним таксама овде ће бити основ за представљање норми које регулишу у тврђивање
и наплату ове врсте таксе. У овом закону је у тврђен настанак таксене обавезе, начин у тврђивања вредности предмета ради плаћања таксе и начин плаћања таксе. У тарифи републичких административних таккси су прописане
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пореске обавезе и плаћа се у трену тку настанка пореске обавезе. Уколико је
тарифом прописано да се такса плаћа према вредности предмета, то је основица за обрачун таксе, вредност назначена у предмету, односно захтеву или поднеску којим се покреће поступак. Административна такса се плаћа таксеним
маркама јединствене емисије или у новцу. Уколико се такса плаћа у новцу, тада је обвезник дужан да приложи одговарајући доказ да је таксу платио.
Накнаде као извор јавних прихода обу хватају више облика извора, а
један од типичних извора је накнада за воде, која је прописана у Закону о водама („Службени гласник Републике Србије”, број 46/1991, 53/1993, 67/1993,
48/1994, 54/1996). Средства за финансирање водопривредне делатности обезбеђују се из накнаде за коришћење вода , накнаде за заштиту вода, накнаде
за одводњавање, накнаде за наводњавање, накнаде за извађени материјал из
водотока и накнаде за коришћење водопривредних објеката и за вршење других услуга, као и средства буџета Републике Србије за финансирање послова
од општег интереса. За обављање водопривредне делатности, основано је јавно водопривредно предузеће „Србијаводе” (раније „Фонд за воде”), које управља водопривредним објектима.
Доприноси за обавезно социјално осигурање су јавни приход, што је
регулисано Законом о доприносима за обавезно соција лно осигу рање
(„Службени гласник Републике Србије”, број 84/2004, 61/2005, 62/3006). Средства за обавезно социјално осигурање се обезбеђују за финансирање пензијског и инвалидског осигурања, здравственог осигурања и осигурања за случај незапослености. Ова средства су на располагању и под контролом организација за обавезно социјално осигурање, које су основане законима. У закону
су одређени обвезници, основице и стопе доприноса.
3.2. Подзаконска акта као битан подсистем за у тврђивање
и наплату јавних прихода
Пор ед законских пр описа, који у р еђу ју систем јавних прихода, као
и елементе у тврђивања и наплате јавних прихода, подзаконска акта су такође битан део у ку пног система у тврђивања и наплате јавних прихода.
Подзаконска акта су врло битан елемент великог бр оја пр описа који чине
у р едбе, правилници и одлу ке. Сваки од ових подзаконских аката је у р еђен тако да омогућава да се у тврђивање и наплата јавних прихода изврши
што е фикасније.
Од подзаконских аката којима се уређују у тврђивање и наплата јавних
прихода, уредбе су акта које доноси Влада. Уредбама се уређују најзначајнији
елементи у тврђивања и наплате јавних прихода, али оне нису довољне нити
оперативне у поступку у тврђивања и наплате јавних прихода. Основ за доно-
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шење уредби је закон, који оређјуе јавни приход, односно у тврђује предмет
опорезивања пореског обвезника, пореску основицу, пореску стопу и пореска ослобођења и олакшице. Истовремено, уредбама се уређују они делови
закона који нису могли бити детаљно разрађени, како због саме природе
одредби, тако и због садржаја, јер би промена било кога дела, захтевала измене и допуне закона, што представља дугачку процедуру. Отуда се оредбама
одређују они елементи који се односе на нормативе, територију, претежни
промет добара у иностранство и др. У неким од уредби као подзаконских
аката у систему јавних прихода, прописани су и обрасци, који детаљно одређују елементе из уредби.
Правилници, као акти које доносе министри, уређују у тврђивање и наплату јавних прихода, тако што се у њима даље разрађују одредбе из закона
и уредби. Скоро сваки од правилника који је прописан, садржи и обрасце,
који операционализују начин у тврђивања и наплате јавних прихода. Ови
обрасци који су прописани у правилницима, нису дати у јединственој форми, већ је сваки образац јединствен и специфичан и не понавља се. Обрасци
за у тврђивање и наплату јавних прихода би се могли сврстати у неколико
група, као што су : пореска пријава, порески биланс, пословне књиге, обрачуни, порески кредит, изјаве, прегледи, евиденције и др.
У систему у тврђивања и наплате јавних прихода, поред уредби и правилника, као подзаконских аката битне су и одлуке које доноси територијална
ау тономија, а које се односе на јавне и локалне приходе. Према Закону о финансирању локалне самоуправе је предвиђено да јединице локалне самоуправе наплаћују и контролишу јавне приходе, почев од 1. јануара 2007. године.16)
Према овом закону, јединице локалне самоуправе су биле дужне да преузму
запослене од Министарства финансија-Пореске управе, који обављају ове
послове, почев од 1. децембра 2006. године. Међу тим, уколико јединица локалне самоуправе није у могућности да организује ову службу, она може да
закључи уговор о пружању техничке и друге помоћи са Министарством финансија-Пореском управом за ове послове, за чије обављање није оспособљена, уз накнаду коју у тврђује Пореска управа. Ову уговорену помоћ ће Пореска управа пружити најкасније до 31. децембра 2008. године. Законом је предвиђено да две или више општина-јединица локалне самоуправе, могу споразумно пренети овлашћења за обављање ових послова на једну од јединица
локалне самоуправе.
Међу специфична подзаконска акта убрајају се и решења, која по правилу доноси пореска управа,за случајеве када су у питању појединачне поре16) Закон о финансирању локалне самоуправе, „Службени гласник Републике Србије”, број 62/2006,
члан 60. и члан 6.
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ске обавезе (годишњи порез на доходак грађана, порез на имовину, порез на
имовину на земљиште, порез на регистровано оружје и др.). Решења као појединачна пореска акта доносе и јединице локалне самоуправе за јавне и локалне приходе, где су оне надлежне (накнада за коришћење грађевинског земљишта, накнада за уређивање грађевинског земљишта и др.).
3.3. Основни предуслови за порески поступак
Правна основа за порески поступак заснива се на законским прописима и подзаконским актама и то:
–
Закон о пореском поступку и пореској администрацији;
–
Закон о управном поступку;
–
појединачни закони који прописују јавне приходе (порески закони,царински закони, закони о таксама,закони о накнадама, Закон о доприносима за обавезно соција лно осигурање и др.);
–
уредбе;
–
правилници;
–
решења Пореске управе и локалне самоуправе.
Одредбама пореског поступка уређује се спровођење захтева из пореско-правног односа, односно извршавања прописа из материјалног пореског
права. У основи, радње којима се извршавају материјални прописи из области јавних прихода јесу у тврђивање и наплата јавних прихода. Тако прописи
материјалног права јавних прихода одређују садржај правног односа до којег
долази између јавно-правног тела, односно државе, с једне стране и физичких и правних лица, као пореских обвезника, односно пореских дужника, с
друге стране.
Као основ за порески поступак су у законима и појединачним законима о јавним приходима, одређене чињенице које морају бити испуњене да би
физичко, односно правно лице било обвезник одређеног јавног прихода. Тако је у Закону о порезу на доходак грађана, односно правним актом материјалног пореског права, одређено ко је обвезник пореза, што је пореска основица, колика је пореска стопа, односно које чињенице и услови морају бити
остварени да лице које остварује доходак може користити пореске олакшице
и ослобођења.
У материјалним прописима, којима је уређени поједини облици јавних
прихода, одређени су и међусобни захтеви на које имају право учесници пореско-правног односа, односно пореско-дужничког односа. Из ових прописа
произлази право државе да од пореског обвезника (дужника) захтева плаћање јавног прихода и то на одређени начин и у одређеном року. Истовремено,
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и друга страна, односно порески обвезник (дужник) има право на одређене
захтеве да му држава врати преплаћени порез, порез плаћен без правне основе
и да може да користи пореске погодности (пореска ослобођења и олакшице).
На основу међусобних односа који су прописани у материјалним прописима, у тврђени су међусобни захтеви учесника пореско-правног односа,
применом одређених правних правила и они се морају остваривати. Отуда је
основно правило сваке државе да се прописани јавни приходи морају наплатити, јер је то основ за извршавање државних функција.
Постоји значајна специфичност и различитост између пореског и управног поступка, што се огледа у томе да је предмет пореског поступка решавање односа који се битно разликују од осталих управно-правних односа. Тако
се поступак у тврђивања висине пореског дуга битно разликује од поступка
уписа у књигу држављана, иако су оба поступка, управни поступци.
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ДРУГИ ДЕО
ПО Р Е СКИ ПО СТУ ПА К
1. Порески поступак и пореска администрација као
пре тпоставке за у тврђивање и наплату јавних прихода
1.1. Основна начела пореског поступка
Начела пореског поступка су у основи принципи, којих се морају придржавати они који спроводе мере пореске политике, односно одређивања
практичних мера код опорезивања. Садржај пореских начела треба тако одредити да они буду примерени конкретним условима који постоје у конкретној
држави, као што је ниво привредног развоја, друштвено-политичко уређење,
структура становништва и др. Задаци и циљеви опорезивања који се стављају пред пореска начела, односе на читав порески систем, а не само на појединачне пореске облике, а њихова реализација мора бити садржана у мерама
економске и пореске политике.
Да би се и практично могло приступити нормативном одређивању мера код опорезивања, а придржавајући се мера пореске политике и ефеката које
опорезивање оставља на пореске обвезнике, у оквиру нормативног приступа
морају се одредити принципи-начела којих се морају придржавати они који
одређују како порески систем, тако и сваки порески облик тог система. И поред тога што су се на пореским начелима до сада огледали не само теоретичари, већ и практичари, наука о порезима је чак установила и одређене стандарде на основу којих се може вршити и оцењивање пореских система. Код дефинисања пореских начела, неопходно је имати у виду место и улогу пореског
система у економском и финансијском систему државе. У дужем временском
периоду, значај и улога појединачних пореских начела се мењао, баш онако
како се мењао и економски и финансијски систем, тако да је редослед значаја
појединих пореских начела увек у тврђиван у сваком конкретном случају.
Наука о порезима је формулисала комплексан систем пореских начела,
где постоји сагласност око највећег броја ових принципа, док се остали принципи морају непрестано проверавати у пракси. Отуда се начела опрезивања
не могу поставити апстрактно, већ се морају ставити у контекст економског и
финансијског система. Да би се овоме удовољило, пореску политику је потребно дефинисати тако да се оствари целина пореских начела, с тим да се мора
рачунати на одступања до којих мора да дође код примене појединих начела.
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У теорији па и пракси постоје бројне дефиниције пореских начела, па
и начела која су некада била актуелна, а сада се не примењују. Опште прихваћену класификацију пореских начела дао је А. Вагнер (A. Wagner), а која обухвата четири групе ових начела: финансијска пореска начела, економска пореска начела, социјалнополитичка начела и правно-административна пореска
начела. У Закону о пореском поступку и пореској администрацији дефинисана су начела ореског поступка која обу хватају : начело законитости, начело
временског важења пореског прописа, начело омогућавања увида у чињенице, начело чувања службене тајне у пореском поступку, начело поступања у
доброј вери и начело фактицитета.17)
Пореска начела према Вагнеру
Према А. Вагнеру постоји неколико основних пореских начела, која се
даље декомпонују у одређења – принципе, тако да је то исказано на следећи
начин и то:

финансијска пореска начела:
• издашност;
• еластичност.

Економска пореска начела:
• ефикасност;
• умереност пореског оптерећења;
• избор пореског извора;
• флексибилност;
• стабилност пореског система;
• идентите пореског дестинатера и носиоца пореског терета.

Социјалнополитичка пореска начела:
• општост пореза;
• равномерност пореза.

Правно-административна пореска начела:
• законитост пореза;
• минимализација административних трошкова;
• минимализација трошкова плаћања пореза.
17) „Службени гласник Републике Србије”, број 80/2002, 84/2002–исправка, 23/2003–исправка, 70/2003,
55/2004, 61/2005, 85/2005–други закон, 62/2006–други закон, 63/2006–исправка другог закона,
61/2007, чланови 4. до 9.

Други део

59

Финансијско пореско начело садржи два основна одређења: издашност
и еластичност, стављајући финансијска пореска начела на прво место, полази
се од чињенице да се јавни приходи морају равнати према јавним расходима,
односно они морају да „покрију” јавне расходе. Да је ово пореско начело важно, показује и сама структура јавних расхода, где се од сваког појединачног
прихода захтева планирана издашност, а у случају да нека давања јавних прихода из других извора (таксе, накнаде и др), тада терет недостајућих прихода
мора да поднесе један или више од извора „сигурних” прихода. На основу
овако дефинисаног финансијског пореског начела, носиоци и извршиоци пореске политике при доношењу конкретних одлука, по правилу се опредељују
за оне порезе који ће обезбедити довољно финансијских средстава, која ће
бити довољна да се изврше јавни расходи. Уколико се обезбеди довољно јавних прихода којима се финансирају јавни расходи, тада се могу користити и
друга пореска начела.
Издашност, као одрежење финансијског пореског начела обезбеђује
да порези и други јавни приходи (царине, таксе, накнаде, доприноси и др),
треба да обезбеде довољно финансијских средстава за покриће јавних расхода. Одређење издашности мора бити у потпуности задовољено, чак и на штету других пореских начела. Као и код финансијског пореског начела, издашност се односи на цео порески систем, тако морају посматрати сви порески
облици као целина, односно да ли су у пореском систему заступљени сви они
порези који морају бити издашни.
Еластичност као други елемент финансијског пореског начела, подразумева да се порези што брже и потпуније прилагођавају променама у висини планираних јавних расхода. Када јавни расходи пакажу тенденцију раста,
тада се од јавних прихода очекује да буде довољно средстава за финансирање
повећаних јавних расхода. Тако се од еластичности очекује да обезбеди довољно јавних прихода за извршавање јавних расхода. Еластичност захтева да
цео порески систем има те одлике, тако да може према потреби да обезбеди
већи или мањи износ јавних прихода.
Економско пореско начело код опорезивања производи различита дејства, како у макроекономији, тако и у микроекономији, јер сваки јавни приход директно умањује економску способност сваког пореског обвезника,
што битно у тиче на привреду и становништво. Ово пореско начело у тиче на
понашање потрошача, односно пореског обвезника који порез плаћа у промету производа (порез на додатну вредност и акцизе), тако што ће тај потрошач директно реаговати на повећање ових пореза. Уколико дође до повећања
ових пореза, биће повећане и цене, па ће потрошач реаговати спонтано, тако
што неће моћи да купи исту количину производа коју је куповао. Ако би
потрошач хтео да потрошњу задржи на нивоу на коме је била пре повећања
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пореза, морао би да смањи своју уштеђевину, или да додатним радом, заради
додатни доходак како не би морао да смањи потрошњу. На ову промену – повећање пореза, реаговаће и произвођачи производа чије су цене повећане,
јер ће морати да смање обим производње, а истовремено да смањи зараде
или да отпусти вишак запослених. Тако се повећање пореза ланчано преноси
на читав привредни сектор, значи од производње до потрошње. Истовремено, повећање пореза има и макроекономска дејства, где је најтипичнији у тицај на величину агрегатне тражње.
Одређење економског пореског начела садржи разноврсна дејства, па
се ово начело класификује у следеће групе: ефикасност, умереност пореског
оптерећења, избор пореског избора, флексибилност, стабилност пореског
система и принцип пореског дестинатора и носиоца пореског терета.
Ефикасност подразумева да порези треба да буду тако решени да што
мање у тичу на тржиште, односна на одлуке привредних субјеката јер им порези смањују доходак. Ако се пође од претпоставке да је сваки порез терет за
оне који плаћају, а приход за државу, тада скоро да се доводи у питање ефикасност појединих пореских облика. Уколико би се анализирали сви елементи ефикасности за сваки порески облик, тада би се морао применити други
најбољи оптимум, који би требао да обезбеди да порески систем буде тако
издашан да обезбеди задати ниво пореских прихода.
Умереност пореског оптерећења захтева да порези треба да буду умањени када се посматра висина оптерећења пореских обвезника. То истовремено подразумева да умереност значи да порези не би требало да буду високи,
чак и када се плаћају из прихода, односно из дохотка као пореског извора. Ако
се ова умереност посматра у оквиру макроекономије, то подразумева у тврђивање апсолу тног пореског лимита, који не би требало прећи, јер би се угрозила расподела бру то друштвеног производа. Ово пореско оптерећење се мери
процентом учешћа свих јавних прихода у бру то друштвеном производу.
Избор пореског извора
Избор пореског извора је битно одређење, где је основни захтев да се као
стални извор бира онај извор који се обнавља, али ни и имовина која је створена у ранијем периоду. Захтев да порески извор не буде имовина није апсолутан,
нити је заувек дат. У одређеним случајевима, држава може да опорезује и имовину, али тада имовина мора да се опорезује реално. Реалним порезима на имовину, могу се обезбедити недостајућа средства за плаћање великих ванредних
расхода (ратна штета, елементарне непогоде, хиперинфлација и др.).
Флексибилност, односно финансијска еластичност је захтев да порески
приходи треба да се прилагоде јавним расходима. Као флексибилни порези,
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могли би се сматрати они порези, чији се приходи ау томатски усклађују са
цикличним кретањима бру то друштвеног производа. За разлику од пореза
који су флексибилни, код других пореза који немају ту особину, неопходно је
променити пореску стопу да би се порески приходи ускладили са измењеним
економским условима.
Стабилност пореског система захтева да порезе не треба мењати без
пореске нужде, јер стабилан порески систем осигурава стабилно привређивање. Уколико се и мења порески систем, пореске реформе могу бити радикалне и парцијалне. Радикалне реформе у основи мењају порески систем, увођењем нових пореских облика, односно напуштање неких постојећих пореза.
За парцијалне пореске реформе је карактеристично, да се измене практично
своде на измене у пореској политици, што се постиже изменом пореских стопа, односно изменом ослобођења и олакшица.
Идентитет пореског дестинатера и носиоца пореског терета практично
одређује преваљивање пореза, што може бити намера законодавца да порески терет поднесе порески дестинатер, а не номинални порески обвезник.
Један од таквих пореза је и порез на додату вредност, где је намера да се смањи економска снага потрошача-купца, а не законског обвезника-продавца.
Поред намерног преваљивања пореза, постоји и ненамерно преваљивање пореза, када порески обвезник преваљује не на дестинатерера, већ на треће лице, односно на купце неких других неопорезованих производа, чију ће цену
моћи да увећа. Постоји могућност да порески терет уопште не буде преваљен, јер продавац то не може да учини, па терет пада на њега, тако да није
остварен идентитет пореског дестинатора.
Социјалнополитичко пореско начело, подразумева да порези треба да
буду правични, што се изражава у општости и равномерности пореза. И поред тога што је захтев да порези буду правични, то правило се може тумачити на различите начине, али је то условљено временом, социјалном структуром и оправдањем пореза. Ако би се ова правичност уопштила, тада је праведно опорезивање оно које је опште и које је равномерно распоређено на све
пореске обвезнике.
Општост пореза значи да порез морају да плаћају сви порески обвезници без изузетка. Обавеза плаћања пореза на доходак односи се на сва лица
која су резиденти, док се на нерезиденте односи олаћање пореза на доходак
остварен на територији дате државе, као и порез на имовину коју поседују.
Захтев да пореска обавеза буде општа, у савременим државама не значи да се
у пореске системе не могу убацити пореска ослобођења и олакшице. Ослобођења и олакшице су резултат политичких, економских, пореско-техничких
или финансијских циљева, а што је у основи уступак текуће пореске политике одређеним категоријама пореских обвезника.
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Равномерност пореза је материјална претпоставка правичног опорезивања, што у основи представља захтев да порески обвезници порез плаћају
према економској снази.Да би се равномерност пореза и остварила, најпре је
потребно да то буде и захтев законодавцу да то спроведе у пореском систему.
Као други захтев је да се елиминише двоструко опорезивање, док је трећи
захтев да се постигне равномерност у расподели пореског терета. Равномерност у опорезивању је везана за прерасподелу бру то друштвеног производа
у којој се сиромашнијима поправља положај, док се богатијима тај положај
погоршава.
Правно-административно пореско начело
Ово начело треба да потврди да је однос између пореског дужника и
државе правни однос и то однос јавног права. Такав однос треба да обезбеди
да пореска обавеза треба да се испуни на што ефикаснији начин, што подразумева минимум трошкова, како са гледишта пореског обвезника, тако и са
стране државе као повериоца. Ово начело се заснива на законитости пореза,
минимализацији административних трошкова и минимализацији трошкова
плаћања пореза.
Законитост пореза подразумева да се опорезивање може вршити само
на основу законских прописа. Ово начело је старо више векова, а проистекло
је из настајања пореских обвезника да се заштите од самовоље владара, односно да се његова права ограниче. У савременим државама промена пореских
стопа код постојећих пореских облика, као и увећање нових пореза у порески систем, може се вршити само законом, тако да се законитост пореза уздиже чак на ниво уставног начела.
Минимизација административних трошкова је захтев да режијски трошкови државних органа који спроводе поступак у тврђивања, наплате и контроле јавних прихода, треба да буду што мањи. Административни трошкови
опорезивања се не могу избећи, али се морају свести на најмању могућу меру,
јер порески поступак захтева запослене и опрему како би се ефикасно извршили ови послови. Ови трошкови би требали да се увећавају само до оног нивоа,
када је њихово јединично повећање једнако повећању корисности.
Минимизација трошкова плаћања пореза се углавном посматра као
проблем пореског обвезника, где наплата пореза треба да буде што повољнија за обвезнике. Трошкови плаћања пореза су знатно већи од администативних трошкова, па је отуда и захтев да они буду минимални. Ови трошкови
пореског обвезника могу бити директни и индиректни, где су значајнији ови
прави, директни трошкови. Директни трошкови пореског обвезника код плаћања пореза су они трошкови који непосредно умањују његове приходе при
плаћању пореске обавезе. Ови трошкови обу хватају накнаде које порески
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обвезник плаћа рачуновођи, пореском саветнику, као и банкарске провизије.
Индиректни трошкови пореског обвезника, као трошкови плаћања пореза,
могу бити они трошкови који настају честим позивањем обвезника да дође у
просторије пореског органа (губи време), односно плаћање пореза пре него
што је остварио приход (порез на приходе од пољопривреде).
Основна начела, према Закону о пореском поступку
и пореској администрацији18)
У Закону о пореском поступку и пореској администрацији су дефинисана начела пореског поступка и то:

начело законитости;

начело временског важења пореских прописа;

начело омогућавања увида у чињенице;

начело чувања службене тајне у пореском поступку;

начело поступања у доброј вери;

начело фактицитета.
Начело законитости подразумева да Пореска управа мора да остварује сва права и обавезе из пореско-правног односа у складу са Законом. Пошто у Закону постоје и дискрециона права, тада је Пореска управа овлашћена да ради у складу са тим овлашћењима, али у оквиру Закона. Пореска
управа дужна да у тврђује све чињенице које су битне за доношење законите
и правилне одлуке. Истовремено, Пореска управа је дужна да посвети исту
пажњу Закону о пореском поступку и пореској администрацији чињеницама
које иду у прилог или на штету пореском обвезнику.
Начело временског важења пореских прописа одређује да се пореска
обавеза у тврђује на основу прописа који су били на снази у време настанка
те обавезе. Међу тим, могућа су и друга решења, ако је то предвиђено у складу
са Уставом и Законом, што подразумева повратно дејство. Истовремено, радње у пореском поступку, регулисане су прописима који су на снази у време
када се предузимају.
Начело омогућавања увида у чињенице подразумева да порески обвезник има право да пре доношења акта увид у правну и чињеничну основу.
Значи, да је пореска управа дужна да на захтев пореског обвезника, омогући
да се он упозна са документима и чињеницама који су били основа за доношење пореског акта.
18) Закон о пореском поступку и пореској администрацији, „Службени гласник Републике Србије”,
број 80/2002, 84/2002 – исправка, 23/2003 – исправка, 70/2003., 55/2004, 61/2005, 85/2006-други закон,
62/2006-други закон, 63/2006-исправка другог закона, 61/2007, чланови 4. до 9.
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Начело чувања службене тајне у пореском поступку, значи да се као
службена тајна чува:

сваки документ, информација, податак или друга чињеница о пореском
обвезнику;

подаци о техничким проналасцима или патентима, до којих су службена лица дошла.
Обавеза чувања службене тајне за службена лица постоји и када им
престане радни однос. Службена тајна је повређена ако се документи, чињенице, односно подаци неовлашћено користе или објаве.
Није повр еђена о ба ве за чу ва ња слу жбене тајне у следећим слу чајеви ма :

ако се порески обвезник писмено сагласи са радњом која се објављује;

у случају да се документ, радња, чињеница, односно податак не могу
повезати са одређеним пореским обвезником;

у случају пореско-прекршајног или судског поступка, ако се износе одређени документи, чињенице, односно подаци;

ако се ради о идентификационом броју пореског обвзника (ПИБ);

у случају да се одређени документ, чињеница, односно податак користи (од надлежног органа) у поступку откривања кривичног дела или
прекршаја:

у случају када се документ, чињеница односно података, достави овлашћеном лицу од стране државе у поступку размене информација и пружања правне помоћи;

када се пореском јемцу омогући увид у податке о пореском обвезнику;

ако је уписана залога као мера обезбеђења наплате пореза, тада се могу
ставити на располагање одређени документи, чињенице, односно подаци у вези постојања пореског дуга.
Начело поступања у доброј вери, подразумева да су стране у пореском поступку (порески обвезник и пореска управа) дужне да једни према
другима поступају са уважавањем и поштовањем. Уколико су неопходне контроле, оне се ограничавају на нужну меру.
Начело фактицитета подразумева да се пореске чињенице у тврђују
према њиховој економској суштини. У случају да се на прописима супротан
начин остварени опорезиви приходи, односно стечена имовина, Пореска
управа је дужна да у тврди пореску обавезу у складу са законом, којим се уређује одговарајућа врста пореза.
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1.2. Странке у пореском поступку
Обавеза пореског обвезника – дужника је да порез плати, што је основна садржина пореско-правног односа. Обезбеђивање средстава – јавних
прихода за извршавање државних функција је основни циљ због чега је порез и уведен. Странке у управном поступку се појављују као активни и пасивни порески субјекти.
Активни порески субјекти у управном односу, иступају са позиција
државне власти и њихова позиција се исказује у овлашћењима којима се омогућује остваривање јавног интереса. Пасивни субјекти пореског управног
износа су лица, која нису порески обвезници, али се њима намеће пореска
обавеза, јер су они исплатиоци прихода (нпр. зараде, накнаде, камате, дивиденде и др.).
Садржина порескоправног односа у основи је однос јавног права. Тај
однос обу хвата права и обавезе у пореском поступку, с једне стране Пореске
управе и физичког, односно правног лица, којим се уређује:19)
„1) обавеза плаћања пореза, обавеза обезбеђења пореске обавезе и обавеза плаћања споредних пореских давања од стране физичког, односно правног лица и право Пореске управе да захтева испуњење ових обавеза;
2) обавеза физичког, односно правног лица да, у складу са законом,
у тврди порез, односно, по одбитку, наплати порез у име пореског обвезника,
води прописано књиговодство, подноси пореске пријаве, достaвља Пореској
управи тражену документацију и податке, не обавља плаћања на начин друкчији од прописаног, дозволи преглед свог пословања службеном лицу Пореске управе и друге законом у тврђене обавезе чињења, нечињења или трпљења, у циљу благоременог и правилног плаћања пореза, као и право Пореске
управе да захтева испуњење ових обавеза.”
Физичко, односно правно лице у пореско-правном односу, има право:

да се изврши повраћај више или погрешно наплаћеног пореза, односно
споредних пореских давања, што се односи и на споредно пореска давања. Исто то се односи и на повраћај пореза када је то другим пореским
законима предвиђено

на повраћај пореза – рефакцију пореза;

да на основу пореских прописа, користи порески кредит у односу на
пореску обавезу, а што је истовремено обавзе по основу споредних пореских давања.
19) Закон о пореском поступку и пореској администрацији, „Службени гласник Републике Србије”,
број 80/2002, 84/2002-исправка, 23/2003-исправка, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005-други Закон,
62/2006-други закон, 63/2006-исправка другог закона, 61/2007, члан 10, став 1, тачке 1. и 2.
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У Закону је предвиђено да је порески кредит износ за који се умањује
пореска обавеза.
Пореска управа у пореском поступку обавља послове државне управе
који се односе на вођењу првостепеног и другостепеног пореског поступка.
Истовремено, пореска управа води јединствени регистар пореских обвезника и пореско књиговодство. Управа води откривање пореских кривичних дела и прекршаја и њихових извршилаца. Управа самостално извршава послове који су јој дати у надлежност на целој територији Републике Србије, тако
да се организује да обезбеди функционисање јединства у спровођењу пореских прописа.
Порески обвезници и други порески дужници су битно одређење пореског поступка. Истовремено, Пореска управа води јединствени регистар пореских обвезника и пореско књиговодство. Управа води откривање пореских
кривичних дела и прекршаја и њихових извршиоца. Управа самостално извршава послове који су јој дати у надлежност на целој територији Републике
Србије, тако да се организује да обезбеди функционисање јединства у спровођењу пореских прописа.
Порески обвезници и други порески дужници су битно одређење пореског поступка. У теорији и пракси пореског поступка се скоро разликују порески обвезник и порески дужник. Тако се пореским обвезником сматра лице које је обавезно да плати порез, односно споредно пореско давање. Као
порески дужник се сматра физичко или правно лице које је дужник из пореско-правног односа.
Као други порески дужници су :20)

за случај да порески обвезник не плати дуг о доспелости, тада је порески јемац одговоран за плаћање обвезниковог пореског дуга;

исплатилац прихода је дужан да обрачуна и по одбитку плати порез у
име и за рачун пореског обвезника;

порески посредник који је дужан да са рачуна пореског дужника обустави и по одбитку уплати утврђени порез, у своје име и за рачун пореског
обвезника, односно пореског плаца;

остала правна и физичка лица која дугују какву радњу из пореско-правног односа.
Порески обвезници и други порески дужници су странке у пореском
поступку, а порески обвезник може учествовати у пореско-правном односу
20) Закон о пореском поступку и пореској администрацији, „Службени гласник Републике Србије”,
број 80/2002, 84/2002-исправка, 23/2003-исправка, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005-други Закон,
62/2006-други закон, 63/2006-исправка другог закона, 61/2007, члан 12. став 3, тачка 1. до 4.
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преко свог пуномоћника или законског заступника. У случају да пореси обвезник лично учествује у пореском правном односу, може да има и пуномоћника.
Порески пуномоћник је пуномоћник пореског обвезника. Пуномоћник
је лице које у границама добијеног пуномоћја, извршава послове у вези са
пореским обавезама обвезника (у име и за рачун пореског обвезника) тако
да он прима пореске акте, подноси пореске пријаве, плаћа порез и др. Нерезидент Републике – порески обвезник, који нема сталну пословну јединицу
на територији Републике, односно који остварује приходе, чак стиче имовину на територији Републике ван пословања сталне пословне јединице, дужан
је да у року од десет дана од дана остваривања прихода, односно стицања
имовине (подложне опорезивању), обавести Пореску управу, ко је његов порески пуномоћник. У случају да нерезидент остварује приходе по одбитку (за
које није обавезно подношење пореске пријаве), не постоји обавеза одређивања пуномоћника.
Законски заступник, пословођа ортачке радње и привремени старалац заоставштине, испуњавају пореске обавезе лица која заступају. Ово
заступање подразумева да законски обвезници физичких лица (родитељи
малолетног лица, старалац пословно неспособног штићеника и др.) и правних лица, као и пословођа ортачке радње и привремени старалац заоставштине, су у обавези да испуњавају све пореске обавезе лица које заступају. У
случају да ортачка радња нема пословођу или није постављен привремени
старалац на заоставштину, пореске обавезе испуњавају ортаци, односно наследници као солидарни порески дужници.
Заступника по службеној дужности, поставља Пореска управа из реда пореских саветника или адвоката и то:

пореском обвезнику чије се седиште не налази у месту и на адреси наведеној у пријави за регистрацију, или у евиденционој пријави за ПДВ;

нерезиденту који није у року обавестио Пореску управу о свом пореском
пуномоћнику (члан 14. став 2. Закона);

заступник по службеној дужности се одређује пореском обвезнику који
избегава да учествује у пореском поступку, ако је учешће обвезника у
поступку обавезно;

непознатом власнику имовине која је предмет пореског поступка.
Пореска управа поставља заступника по службеној дужности, ако је
порески обвезник физичко лице које није пословно способно (а нема законског заступника) и о томе одмах обавештава орган старатељства. О постављању заступника по службеној дужности, Пореска управа доноси закључак и
доставља га заступнику и објављује га на својој огласној табли, а против за-
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кључка жалба није дозвољена. Према тарифи коју прописује министар надлежан за послове финансија, награду и накнаду трошкова заступника по службеној дужности, исплаћује Пореска управа и она има право на повраћај
исплаћених средстава од пореског обвезника.
Порески саветник је специјализовано лице које уз одговарајућу накнаду од пореског обвезника пружа услуге у пореским стварима. Основни задатак пореског саветника је да пореском обвезнику омогући да у оквиру законских и других прописа, умањи или избегне обавезу плаћања пореза.
Лице које обавља послове пореског саветовања пореског обвезника у
пореском поступку је порески саветник. У случају да порески саветник наступа и као порески пуномоћник пореског обвезника, тада саветник мора да
има пуномоћје за обављање послова, односно да може у име и за рачун пореског обвезника да врши послове у вези са пореским обавезама обвезника.
1.3. Настанак пореске обавезе и промене
Настанак пореске обавезе је везан за законску конкретизацију пореског односа између државе и пореског обвезника, којим се уређује који порез
ће да се плати и у којем износу, чиме се одређује пореска обавеза. Пореска
обавеза пореског обвезника мора бити одређена тако да се тачно зна настанак те обавезе (време настанка, место настанка, пореска стопа, пореска ослобађања и олакшице и др.).
Обавеза плаћања пореза је дужност пореског обвезника да плати у тврђени порез, под условима који су прописани законом о пореском поступку и
пореској администрацији и другим пореским законима (закони којима се
прописују поједини порески облици. За испуњавање пореске обавезе, порески обвезник одговара од дана када су настале чињенице за које је пореским
законом прописано да стварају пореску обавезу. Све одредбе о пореској обавези се примењују и на обавезе плаћања споредних пореских давања (осим
ако је овим законом – Законом о пореском поступку и пореској администрацији, друкчије порписано).
Испуњење пореске обавезе се састоји у чињеници плаћања уговорног
износа пореза о доспелости. Испуњавање плаћања пореске обавезе врши непосредно порески обвезник, али ако је то законима прописано да је друго
лице одговорно за испуњавање пореске обавезе пореског обвезника тада је
одговоран исплатилац, порески посредник, порески јемац и др.
Испуњавање пореске обавезе у случају ликвидације или стечаја, су
практично пореске обавезе које се морају извршити, а она се извршава из
средстава или имовине правног лица. Ликвидациони управник испуњава по-
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реску обавезу правног лица у ликвидацији, из новчаних средстава правног
лица, укључујући приходе од продаје имовине.
Пореску обавезу пословне јединице правног лица у ликвидацији, непосредно испуњава правно лице чији је део та јединица, а у случају да је и правно лице у ликвидацији, пореску обавезу испуњава ликвидациони управник.
У случају да правно лице у ликвидацији нема довољно новчаних средстава да
испуни пореску обавезу у целости (укључујући и приходе од имовине), тада
ће преостали порески дуг платити оснивачи, односно чланови правног лица,
под условом да су по стату ту или оснивачком акту правног лица, солидарно
одговорни за обавезе правног лица.
У случају стечаја пореског обвезника, испуњење пореске обавезе је уређено законом којим се уређује стечај. У Закону о стечајном поступку је предвиђено пријављивање свих потраживања, па и потраживања по основу пореза.21)
Испуњење пореске обавезе у случају статусних промена је случај када пореску обавезу испуњава правни следбеник, без обзира да ли је знао за
ту обавезу. На терет правног следбеника падају и споредна пореска давања,
која су везана за неиспуњење пореских обавеза правног лица које престаје да
постоји. Ако је испуњење пореске обавезе прешло на правног следбеника, не
мења се рок за испуњење пореске обавезе правног лица које престаје да постоји у статусној промени.
Пореска обавеза једног или више правних лица која престају да постоје, правни следбеник на кога је прешла пореска обавеза је

у случају спајања, пореском обвезник је правно лице које је настало спајањем два или више лица, пореских обвезника;

ако је извршено припајање, правно лице коме је једно или више правних
лица припајано, а да су они порески обвезници;

ако је извршена подела, тада су порески обвезници, правна лица настала деобом пореског обвезника.
Уколико постоји више правних следбеника, за пореску обавезу правног претходника они су сви неограничено солидарно одговорни. На испуњење пореске обавезе правног лица не у тичу промене организационог или
својинског облика.
Испуњење пореске обавезе у случају смрти физичког лица, пословне
неспособности или проглашења физичког лица за нестало, су случајеви када пореску обавезу испуњава друго лице. Наследници испуњавају пореску
обавезу преминулог лица (у оквиру вредности наслеђене имовине) у сразме21) Закон о стечајном поступку, „Службени гласник Републике Србије”, број 84/2004.

70

Утврђивање и наплата јавних прихода

ри са уделом појединог наследника у трену тку прихватања наследства. У случају да нема наследника, или се ни један од наследника не прихвати наследства, пореска обавеза оставиоца се отписује.
Пореску обавезу испуњава заступник из имовине порског обвезника,
пословно неспособног физичког лица или одсу тног физичког лица, коме се
не зна пребивалиште. Ако имовина пословно неспособног физичког лица
или одсу тног физичког лица, није довољна да се намири пореска обавеза и
споредна пореска давања, ненамирени део обавезе се отписује. Ако престану
разлози да се физичком лицу одреди заступник, укинуће се решење о отпису
пореског дуга а камата се не обрачунава за поериод од дана када је ненамирени порески дуг доспео до дана када су разлози престали.
Престанак пореске обавезе је одређен у следећим случајевима:

наплатом пореза – плаћањем, компензацијом или давањем уместо плаћања, у складу са Законом;

застарелошћу пореза;

отписом пореза;

на други Законом прописан начин.

2. Порески обвезник као идентификација
за у тврђивање пореске обавезе
2.1. Права и обавезе пореских обвезника
Права пореских обвезника су одређена у Закону, тако да обвезник има
право да:

у складу са прописима, од Пореске управе добије информације о пореским прописима на основу којих је утврђена његова пореска обавеза.
Ако је порески обвезник неук, тада може тражити и основну правну
помоћ, што би му омогућило да пријави и плати порез и обрачуна и
плати споредна пореска давања;

од Пореске управе у писменом облику добије одговор на питање које је
поставио, а тиче се његовог пореског стања;

од Пореске управе захтева да се њени службеници опходе према њему са
поштовањем и уважавањем;

да се у пореском поступку прикупљени подаци чувају као службена
тајна:
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Пореска управа поштује приватност пореског обвезника;
може да оствари увид у податке о утврђивању и наплати пореза и да од
Пореске управе захтева измене непотпуних или нетачних података;

непосредно или путем пуномоћника заступа властите интересе пред
Пореском управом;

на прописан начин користи пореске олакшице;

добије рефакцију, повраћај више или погрешно наплаћеног пореза у прописаним роковима и на прописан начин;

буде присутан у току теренске контроле;

добије образложење аката донетих у поступку пореске контроле;

у пореском поступку даје обавештења пореским органима;

у пореском поступку користи правна средства;

користи и друга права утврђена Законом о пореском поступку и пореској администрацији и другим пореским законима.
Порески обвезник, чија су права повређена има право на судску заштиту. Уколико у тврди да су права пореског обвезника повређена, тада накнада
претрпљене штете и судски трошкови падају на терет буџета Републике.
Обавезе пореског обвезника, су у тврђене тако да је он обавезан да:

Пореској управи у прописаном року поднесе пријаву за регистрацију и
пријави све касније измене података у пријави;

Пореској управи у року поднесе пореску пријаву на прописаном обрасцу;

у складу са пореским прописима, поднесе документацију и пружи информације које захтева Пореска управа;

ради опорезивања води прописане пословне књиге и евиденције;

када је по Закону дужан да то сам учини у законским роковима тачно
обрачунава порез;

у роковима прописаним законом плаћа порез;

не спречава и не омета службена лица која учествују у пореском поступку у обављању законом утврђене дужности;

Пореску управу обавести о отварању или затварању рачуна код банке,
друге финансијске организације, Поштанске штедионице или друге организације која обавља платни промет у АПКМ или у иностранству у
року од 15 дана од дана отварања, односно затварања рачуна;

буде присутан у току пореске контроле;

извршава и друге обавезе које су прописане законима.
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2.2. Одређивање и регистрација пореских обвезника
Порески индентификациони број (ПИБ) је одређивање пореских
обвезника и Пореска управа га додељује физичким лицима, предузетницима, правним лицима и сталним пословним јединицама нерезидентног правног лица.
У Закону је предвиђено када се не може доделити ПИБ:

правним лицима, чији је оснивач правно лице које има доспеле, а неизмирене обавезе по основу јавних прихода;

предузетницима, правним лицима и сталним пословним јединицама
нерезидентног правног лица, која имају доспеле, а неизмирене обавезе
по основу јавних прихода. Пореска управа ће доделити ПИБ, ако су
доспеле, а неизмирене обавезе по основу јавних прихода до 100.000 динара, ако ове обавезе буду измирене у року од осам дана од дана подношења захтева за доделу ПИБ или дата неопозива банкарска гаранција или
аволирана меница, од пословне банке.
Порески идентификациони број је јединствени и једини број физичког
лица, предузетника и правног лица. За све јавне приходе и тај број се задржава до престанка статуса пореског обвезника.
ПИБ као идентификациони број се користи у пореском поступку и обавезно се уноси у :

акт који порески обавезник подноси Пореској управи, организацијама
обавезног социјалног осигурања, другим државним органима и организацијама и органима територијалне аутономије и локалне самоуправе;

акт који Пореска управа доставља пореском обвезнику;

документ којим порески обвезник плаћа порез и споредна пореска давања;

акт који порески обвезник подноси органима и организацијама надлежним за вођење регистра и рачуна.
У случају да порески обавезник не пријави касније измене података у
пријави за регистрацију у року од пет дана од дана настанка измене података,
Пореска управа решењем одузима пореском обвезнику додељени ПИБ до
испуњења обавеза, а примерак решења доставља банци и организацији надлежној за принудну наплату из новчаних средстава са рачуна обвезника. Банка
је дужна да обустави извршење налога пореског обвезника за пренос средстава са рачуна обвезника од момента пријема решења Пореске управе, осим налога за измирење обавеза по основу пореза и споредних пореских давања.
Регистрација пореских обвезника се врши код Пореске управе. Према
Закону, ПИБ су дужни да имају :
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резидентно правно лице;
државни орган и организација, орган и организација територијалне аутономије и локалне самоуправе, без својства правног лица;

резидент предузетник;

резидентно физичко лице, које остварује приходе или поседује имовину
која подлеже опорезивању;

стална пословна јединица нерезидентног правног лица;

нерезидентно правно лице које одређује пуномоћника, што је одређено
Законом;

нерезидентно физичко лице које одређује пуномоћника, што је одређено Законом.
Актом министра се уређује поступак, начин и рокови одређивања ПИБа, садржај и начин вођења јединственог регистра пореских обвезника, као и
садржај и облик пријаве за регистрацију и доказе о извршеној регистрацији.
Одређено је и место и време регистрације, тако да резидентно правно
лице и орган или организација, подносе пријаву за регистрацију Пореској
управи према месту седишта сталне пословне јединице.
Обавезе органа и организација надлежних за упис у регистар су регулисане тако да:

Агенција за привредне регистре достави обавештење Пореској управи
о извршеном упису у Регистар привредних субјеката, као и о сваком
другом решењу којим се врше промене оснивача, облика организовања,
назива и др.

Суд, орган локалне самоуправе, адвокатска комора, професионална
удружења, као и други надлежни орган или организација надлежна за
упис у одговарајући регистар, Пореској управи доставе обавештење о
упису, поништавању уписа и брисања из регистра и др.;

Орган који води евиденцију о месту пребивалишта, рођењу или смрти
физичког лица, дужан је да у року од пет дана од дана пријаве или одјаве пребивалишта, рођења или смрти, обавести Пореску управу о подацима од значаја за утврђивање пореза.
Обавезе банака при отварању рачуна су регулисане тако да банка може
отворити рачун правном лицу, предузетнику и физичком лицу, ако се уз захтев за отварање рачуна поднесе доказ о извршеној регистрацији. Доказ о
извршеној регистрацији се не тражи за отварање привременог рачуна, који
се користи у поступку оснивања правног лица. Ради повезивања привременог рачуна са касније отвореним рачуном, банка је дужна да води евиденцију
привремених рачуна у електронској форми, коју прописује министар.
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2.3. Секундарна пореска обавеза и конверзија из стране валу те у динар
Секундарна пореска обавеза је она обавеза која настаје када је неко лице одговорно за доспелу обавезу другог пореског обвезника, или за доспелу
секундарну пореску обавезу другог пореског обвезника.
Секундарна пореска обавеза се односи на:

законске заступнике који су свесно или без дужне пажње пропустили да
испуне своју обавезу, односно да плате порез за пореског обвезника;

лица одговорна за обрачунавање и плаћање пореза по одбитку, за износ
пореза по одбитку који није плаћен;

физичко лице које је одговорно лице у правном лицу, које обрачунава и
плаћање порез по одбитку, за износ тог пореза који није плаћен;

камату и трошкове принудне наплате, ако није друкчије прописано.
Када се врше трансакције у страној валу ти из којих произлази опорезивање, конвертују се у динар:

по званичном курсу Народне банке Србије, на дан када је трансакција
обављена;

по тржишном курсу заснованом на објављеним подацима о односу стране валуте и америчког долара, на дан када је трансакција обављена, ако
Народна банка Србије не располаже курсом те валуте према динару;

министар ближе уређује начин утврђивања тржишног курса.

3. Основи пореског поступка
3.1. Порески поступак и порески акт
У Закону о пореском поступку и пореској администрацији, уређен је
поступак у тврђивања и наплате свих јавних прихода, као и споредних пореских давања. Порески поступак се спроводи по начелима и у складу са одредбама закона којим се уређује општи управни поступак, кад Законом о пореском поступку није друкчије одређено.
Пореска управа по службеној дужности, а изузетно по захтеву странке, покреће порески поступак. Сматра се да је порески поступак покрену т
када је Пореска управа извршила ма коју радњу у циљу вођења поступка.
У пореском поступку се доносе два акта, порески акт и управни акт.
Порески акт је пореско решење, закључак, налог за пореску контролу, записник о пореској контроли и други акт којим се покреће, допуњује, мења или

Други део

75

довршава нека радња у пореском поступку. Истовремено, порески управни
акт је пореско решење и закључак, којима Пореска управа решава о појединачним правима и обавезама пореског дужника из пореско-правног односа.
Допуштена је жалба против пореског решења донета у првостепеном пореском поступку, док је против закључка допуштена жалба, ако Законом о пореском поступку и пореској администрацији није друкчије прописано.
Порески управни акт се доноси у писменом облику, а остали порески
акти се доносе у писменом облику (када је то прописано законом), или на
захтев пореског обвезника. Уколико је угрожен поступак наплате или контроле, изузетно овлашћено лице Пореске управе може наредити његово извршење без одлагања, а овај усмени акт се мора издати у писменом облику најкасније у року од три дана од дана његовог доношења.
У Закону је прописан начин достављања пореског акта. Порески акт
сматра се достављеним, када се уручи пореском обавезнику, његовом законском заступнику, пореском пуномоћнику или заступнику по службеној
дужности. Порески акт сматра се достављеним и када се уручи пунолетном
лицу домаћинства, ако је порески обвезник физичко лице, односно предузетник, или ако се уручи лицу запосленом код предузетника. Ако ова лица одбијају да приме или потпишу порески акт, достављање се сматра уредним, ако
лице које је вршило достављање о томе сачини службену белешку. У случају
да достављање није могло бити извршено на претходни начин, сматраће се
извршеним када се порески акт пошаље препорученом пошиљком преко
поште или електронским пу тем преко е-maila, на адресу пореског обвезника
која је унета у пријаву за регистрацију, а таква достава ће се сматрати извршеном истеком трећег дана предаје поште и даном слања акта електронским
пу тем.
Пословне књиге и евиденције су битна претпоставка пореског поступка, тако да порески обвезници – правна лица, сталне пословне јединице нерезидентних правних лица и предузетници су дужни да воде пословне књиге и
евиденције ради опорезивања. Ако порески обвезник податке обрађује средствима за ау томатску обраду података, дужан је на захтев Пореске управе да
обезбеди извод података на медију који Управа назначи, као и увид у рачуноводствени систем.
За велике пореске обвезнике који врше обраду и унос података у пословне књиге на рачунару, обавеза је да на захтев пореског органа обезбеде:
извод података из својих електронски вођених књига и евиденција, приступ
и увид у податке у својим електронски вођеним књигама и евиденцијама и
приступ и увид у софтверску и хардверску опрему, као и базу података и омогуће тест правилности електронских програма и електронске обраде подата-
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ка. Неопходно је да подаци и начин увида у податке мора бити обезбеђен на
један од прописаних начина. Пореском органу, велики порески обвезник, на
захтев мора дати на располагање документацију из које се види пун опис
електронског система за вођење пословних књига и евиденција.
3.2. Пореска пријава и у тврђивање чињеница
Закон о пореском поступку и пореској администрацији, а у складу са
одредбама Закона о управном поступку, омогућава у тврђивање пореза, наплату пореза, као и пореску контролу. На тај начин се читав овај поступак
приближава сваком пореском дужнику, који у коначном треба да буде потпуно упућен у све норме пореско-правног односа, како би било што мање неспоразума и како би у одређеним роковима и тачно у тврђеним износима платио
порез, односно фискалну обавезу.
У пореском поступку је посебан значај дат:

пореској пријави,

утврђивању пореза,

наплати пореза,

пореској контроли.
Пореска пријава је извештај пореског обвезника пореском органу о
оствареним приходима, извршеним расходима, добити, имовини, промету
добара и услуга, као и о другим трансакцијама од значаја за у тврђивање пореза. По правилу, пореска пријава се подноси на прописаном обрасцу (за
сваки порески облик), са прилозима – прописаним документима. Свака пријава треба да буде тачна, прегледна, јасна и комплетна.
По пријему пореске пријаве (под условом да је и прихваћена), порески
орган у року који је прописан, доноси решење којим у тврђује висину пореске
обавезе. По пријему пореског решења, порески дужник је у обавези да у тврђени порез плати, а може да уложи и жалбу, али она не одлаже извршење
пореског управног акта.
Утврђивање чињеница комплексна активност пореског органа, почев
од издавања управног акта, до у тврђивања постојања пореске обавезе. Порески обвезник, у поступку у тврђивања чињеница, сарађује са пореским органом. У случају да порески обвезник (супротно Закону) не пријави пореску
обавезу или је нетачно пријави, порески орган у поступку контроле може да
у тврди пореску обавезу.
У поступку у тврђивања чињеница, пореском органу стоји на располагању следеће:
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извођење и оцена доказа;
достављање на увид и провера исправа;
давање информација;
ускраћивање информација;
ускраћивање давања стручног мишљења и предочавање исправа;
вештачење;
увиђај;
улазак на земљиште и у просторије;
доказивање у пореском поступку;
доказивање да се ствар држи у својству заложног повериоца;
повраћај у пређашње стање.
Ради у тврђивања чињеница у пореском поступку, морају се користити
докази. У пореском поступку, као докази могу се употребити пореска пријава, порески биланс, послове књиге и евиденције, рачуноводствени докази,
пословна документација и друге исправе и информације. У поступку пореске контроле, у тврђивање чињеница се практично односи на у тврђивање законитости и правилности испуњавања пореске обавезе.
3.3. Утврђивање пореза
Утврђивање пореза је комплексна активност Пореске управе и пореског обвезника, чији резултат треба да буде издавање управних аката и предузимању законом прописаних радњи, када се у тврђује постојање појединачне пореске обавезе и одређују порески обвезник, пореска основица и износ
пореске обавезе. Порез у тврђује сам порески обвезник (самоопорезивање),
односно Пореска управа доношењем пореског решења (када је законом у тврђено да се не врши самоопорезивање, односно у поступку пореске контроле).
Када Пореска управа доноси решење у редовном поступку, решење мора да
садржи и налог пореском обвезнику да порез плати у прописаном року на
прописане уплатне рачуне јавних прихода. Поступак у тврђивања пореза се
примењује и на у тврђивање споредних пореских давања.
Када Пореска управа у поступку пореске контроле у тврди да порески
обвезник није правилно у тврдио пореску обавезу, или је ту обавезу извршио
нетачно и непотпуно, порески орган доноси решење о у тврђивању пореза на
основу података из пословних књига и евиденција пореског обвезника и чињеничног стања у тврђеног у поступку контроле. У случају да порески обвезник не подноси пореску пријаву, пореско решење о у тврђивању пореза се
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доноси на основу података и евиденција пореског обвезника, као и чињеница у тврђених у поступку контроле.
У Закону су у тврђене две основне методе процене пореске основице и
то:

методом парификације;

методом унакрсне процене.
Процена пореске основице методом парификације се врши на један од
следећих начина:

проценом на бази уредне пословне документације о пословању;

проценом на бази података и чињеница о оствареном промету;

упоређивањем са подацима других пореских обвезника, који обављају
исту или сличну делатност, под приближно једнаким условима.
У Закону је поред других могућности, предвиђена и у накрсна процена пореске основице, где се основица пореза на доходак грађана може
у тврдити проценом и то „као разлика између вредности не то имовине на
крају и на поче тку ка лендарске године, увећане за процењене издатке за
приватне потре бе, с једне и пријављеног дохотка, с друге стране (унакрсна
процена)”. Предвиђено је да је порески о бвезник, односно порески ду жник
ду жан да пореском органу пру жи одговарајуће доказе, уколико тврди да су
одређена имовина, односно средства стечена наслеђем, поклоном или на
други законит бестере тни начин. Уколико се пореска основица у тврди као
непријављени приход, она се опорезу је као други приход, без признавања
нормираних трошкова. Пореска основица која се уговара унакрсном проценом, опорезу је се као други приход према закону, којом се у ређу је порез
на доходак грађана, а према Правилнику о начину и поступку у тврђивања
пореске основице пореза на доходак грађана на непријављене приходе унакрсном проценом.
Пореска управа у тврђу је пореску основу унакрсном проценом физичким лицима и предузе тницима који нису поднели пореску пријаву за
евидентирање њихове укупне имовине у земљи и иностранству, са стањем
имовине на дан 1. јануара 2003. године, иако су према прописима на то били о бавезни.
Физичким лицима и предузетницима, Пореска управа у тврђује јединствену пореску основицу унакрсном проценом за период од 1. јануара 2003.
године до 31. децембра 2005. године. У наредним годинама, Пореска управа
ће пореску основицу унакрсном проценом у тврђивати после истека рока за
подношење пореске пријаве за у тврђивање годишњег пореза на доходак грађана за годину за коју се у тврђује пореска основица.
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4. Наплата пореза
Наплата пореза је чин плаћања, који у основи представља гашење пореског дуга. Плаћањем пореза, порески дужник измирује пореско потраживање. Наплата пореза може бити на два основна начина, односно постоји редовна и принудна наплата пореза. Редовна наплата подразумева измиривање
пореске обавезе у време њене доспелости. Ако пореска обавеза није плаћена
у прописаном року, порез се принудно наплаћује.
У пореском поступку, а у поступку по правном леку, допуштена је жалба. Жалба се подноси против пореског управног акта којим је одлучено о
појединачним правима и обавезама из пореско-правног односа. Ако решење
пореског органа није донето у прописаном року, може се поднети жалба. Може се покрену ти и управни спорт против коначног пореског управног акта.
Жалба се подноси у року од 15 дана од дана пријема пореског управног акта
надлежном другостепеном органу, а може се изјавити и на записник провостепеном пореском органу. У жалби се наводе порески управни акт, разлози
и докази за поништење, измену или укидање акта првостепеног пореског органа. Првостепени орган може усвојити жалбу и порески управни акт изменити. Странке у поступку по жалби су жалилац или лице које има правни
интерес.
У Закону су, поводом жалбе, регулисани и:

правно дејство жалбе;

одустанак од жалбе;

привремени прекид поступка;

решавање другостепеног пореског органа по жалби;

одбијање жалбе;

поништавање пореског управног акта;

оглашавање пореског управног акта ништавним;

поништавање и имена пореског решења у вези са управним спором.
4.1. Редовна наплата пореза
Редовна наплата пореза би требало да буде и основни начин плаћања
пореског дуга. По правилу наплата пореза се врши плаћањем новчаног износа о доспелости пореза на прописане уплатне рачуне јавних прихода у роковима који су прописани у законима. Плаћање појединих пореза може бити
прописано и преко пореске благајне. У случајевима који су прописани законима, поједини порези се могу платити и куповином вредносних папира
(таксене марке, доплатне поштанске марке, фискалне акцизне маркице и др.).
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Пореска обавеза се може намирити и пу тем компензације, ако је то у складу
са пореским законом (ово ближе уређује министар), односно конверзијом
потраживања по основу пореза у трајни дуг Републике у капиталу пореског
обвезника, на начин и под условима које прописује Влада.
За редовну наплату пореза, одређен је дан плаћања, који је дан када је:

на прописани уплатни рачун јавних прихода пренет дуговани износ
пореза и споредних пореских давања пореског дужника;

на пореској благајни уплаћен дуговани износ пореза;

заплењени новац и приход од продаје покретних ствари и непокретности пренет на одговарајући рачун јавних прихода;

на прописан начин поништен, односно купљен вредносни папир,

када је донето решење Пореске управе о преносу ствари у својину Републике;

када је износ остварен продајом покретних ствари и непокретности
у поступку принудне наплате.
Ако је обавеза извршена пу тем компензације, дан намирења те обавезе, сматра се дан када је документ о компензацији реализован. У случају када
се врши пу тем конверзије пореског потраживања, у трајни дуг Републике у
капиталу пореског обвезника, дан намирења пореске обавезе се сматра дан
када је Влада донела акт о конверзији.
При уплати пореске обавезе, порески обвезник одређује врсту доспелих обавеза које плаћа. У поступку редовне наплате пореза, распоред уплаћеног износа се врши по следећем распореду :

трошкови наплате;

казна;

камата;

износ главне пореске обавезе.
Када порески обвезник дугује плаћање више врста пореза, а уплаћени
износ није довољан да покрије укупни порески дуг, поједине врсте пореза се
наплаћују по редоследу њиховог доспећа.
Ако порези доспевају истовремено, наплата се врши сразмерно учешћу
појединог пореза укупно доспелом пореском дугу. У случају да је износ уплате по основу пореза већи од дуговног износа, износ претплате се користи за
намиривање обавеза по истом основу које касније доспевају, односно на захтев пореског обвезника се врши повраћај више плаћеног пореза.
Пореска управа ће пореском обвезнику послати опомену за плаћање
пореза, односно споредних пореских давања, који у целости или делимично
није у року платио обавезе. Опоменом се налаже да доспели износ обавезе
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плати одмах, а најкасније у року од пет дана од дана пријема опомене. Опомена за плаћање пореза се доставља на начин како је то прописано у закону, а
ради ефикасности се шаље и е-mailom, телефаксом, телефоном или по куриру.22) Службено лице Пореске управе, саставља службену белешку и улаже је
у списе предмета, ако се опомена за плаћање пореза шаље телефоном.
Пре принудне наплате пореза и споредних пореских давања, може се
установити залога. Одмах по доспелости пореза и споредних пореских давања,
Пореска управа може уписати заложно право у регистре заложних права.
Одлагање плаћања пореског дуга у целости или делимична Пореска
управа може одобрити на захтев пореског обвезника. Одлагање плаћања пореског дуга Пореска управа може извршити под условом да плаћање пореског дуга на дан доспелости за обвезника представља непримерено велико
оптерећење и да наноси битну економску штету пореском обвезнику. Одлагање плаћања пореског дуга се врши потписивањем споразума између Пореске
управе и пореског обвезника, односно решењем Пореске управе.
Када се спроводи поступак одлучивања о одлагању плаћања пореског
дуга, тада се од пореског обвезника захтева давање средстава обезбеђења наплате. Та средства обезбеђења наплате не могу бити мања од висине пореског
дуга, чије се плаћање одлаже. Средства обезбеђења наплате пореског дуга су:

хипотека на непокретности пореског обвезника;

залога на покретним стварима пореског обвезника;

неопозива банкарска гаранција;

јемство другог лица које је власник имовине, чија вредност не може бити мања од 150% висине пореског дуга чија се наплата обезбеђује;

трасирана меница, акцептирана од два жиранта, из чијих се зарада
порески дуг може наплатити;

меница аволирана од пословне банке.
Пореска управа у поступку одлучивања о одлагању плаћања пореског
дуга, одлучује из којих средстава обезбеђења ће се најефикасније наплатити
порески дуг.
4.2. Принудна наплата пореза
Постоје два основна начина наплате пореске обавезе: редовна наплата
и принудна наплата. Институ т принудне наплате пореза је подељен у три
основна дела, и то: опште о принудној наплати пореза, залога, уновчавање.
22) Закон о пореском поступку и пореској администрацији, „Службени гласник Републике Србије” број
80/2002, 84/2002-исправка, 23/2003.исправка, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005-други закон, 62/2006други закон, 63/2006-исправка другог закона, 61/2007, члан 36.

82

Утврђивање и наплата јавних прихода

У општем делу о принудној наплати, предвиђен је почетак поступка
принудне наплате пореза доношењем решења о принудној наплати пореза,
ако порески обвезник није платио порез, односно споредно пореско давање.
Решење о принудној наплати постаје извршно наредног дана од дана достављања и на њега се може изјавити жалба. Када се покрене поступак принудне
наплате пореза, то има за последицу наплату из целокупне имовине пореског
обвезника и плаћање трошкова. Поступак принудне наплате пореза прекида
се у одређеним случајевима који су прописани: ако порески орган покрене
стечајни поступак против пореског обвезника, ако порески орган одобри
одлагање плаћање пореза, ако се у тврди постојање грешке код обрачуна пореске обавезе која има за резултат знатно нижи порез. Поступак се може прекину ти ако по истеку рока порески обвезник поднесе захтев за одлагање наплате. Поступак принудне наплате се обуставља ако порески обвезник накнадно
плати дуговану обавезу, укључујући настале трошкове. Према начелима поступка принудне наплате пореза, Пореска управа примењује радње уређене
овим законом, имајући у виду економичност поступка, тако да се наплата не
врши ако су трошкови веће вредности предмета принудне наплате. Трошкови
поступка принудне наплате пореза и трошкови пореско-прекршајног поступка, регулисани су тако да се пореска обавеза увећава за посебну једнократну
таксу на принудну наплату пореза у висини од 5% од износа доспелих, а неплаћених пореза. Такса се обрачунава и приписује главном дугу на дан почетка
поступка принудне наплате, а трошкови падају на терет пореског обвезника.
Предмети принудне наплате у поступку принудне наплате се спроводе на:

новчаним средствима пореског обвезника;

новчаним потраживањима пореског обвезника;

неновчаним потраживањима и другим правима пореског обвезника;

готовом новцу и хартијама од вредности;

покретним стварима;

непокретностима.
Принудна наплата се може спровести на једном или више предмета у
исто време. Треће лице (осим члана домаћинства пореског обвезника) може
поднети надлежном суду извршну тужбу којом може да тврди да има право
на ствари која је предмет поступка принудне наплате пореза, што би спречило продају имовине. Тада Пореска управа може да прекине, односно обустави примену мера принудне наплате над тим предметом.
4.3. Залога и уновчавање код принудне наплате пореза
Принудна наплата пореза, као специфично одређење пореске методологије је одређена тако да порески обвезник, односно дужник мора да плати
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порез. У поступку наплате се подразумева да порески обвезник, односно порески дужник, треба то да учини у редовном поступку. Односно да у тврђени
порез плати на време. Уколико то не учини, тада порески орган покреће поступак принудне наплате пореза.
У поступку принудне наплате пореза, порески орган наплату може вршити из новчаних средстава (новчана средства на рачунима, готов новац, и др.),
покретних ствари, непокретних ствари и залоге. Залога се користи као врста
гаранције да ће порески обвезник, односно дужник, измирити пореску обавезу,
тако да ће порески орган после тога покренути поступак за брисање залоге.
Код залоге се за обезбеђење пореског потраживања у принудној наплати установљава законско заложно право у корист пореског повериоца (Републике), а залога траје до намирења пореског дуга, или поништења пореског
решња. Поступак установљавања залоге почиње тако што Пореска управа решењем налаже попис покретних ствари, попис непокретности, забрану преноса новчаних средстава преко рачуна пореског обвезника, забрану дужницима
пореског обвезника да пореском обвезнику плате готовинске дугове и забрану дужницима пореског обвезника да испуне друге обавезе према њему.
Правни ефекти залоге су да Република стиче заложно право на стварима, којима се обезбеђује и потраживање у односу на споредна пореска давања, а приоритет се обезбеђује у складу са временом уписа у регистар или временом обавештења дужника. Попис покретних ствари врши службеник
Пореске управе овлашћен за спровођење принудне наплате, а првенство у
попису имају ствари које се најлакше могу продати, односно уновчити. Попис непокретности се спроводи по службеној дужности, тако што се Пореска управа обраћа органу надлежном за вођење регистра непокретности, који је дужан да у року од три дана, од дана пријема захтева, достави тражене
податке.
Престанак залоге врши се у року од два дана од дана измирења пореске
обавезе, када Пореска управа подноси захтев за брисање залоге, односно хипотеке и обавештава банку и пореског дужника о престанку важења решења
о у тврђивању залоге.
У пореској терминологији, па и пракси, постоје два основна начина
плаћања пореза: редовна наплата и принудна наплата. Код редовне наплате
пореза, порески обвезник, односно дужник, пореску обавезу плаћа у у тврђеном износу и роковима који су прописани. У случају да порески обвезник,
односно дужник не плати порез како је прописано, тада порески орган покреће поступак принудне наплате пореза. Када се у поступку принудне наплате
пореза искористе друге могућности, тада се користе покретне и непокретне
ствари које се уновчавају.
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У принудној наплати пореза регулише се уновчавање, где се од средстава појављују новчана средства и хартије од вредности, покретне ствари и непокретности. Принудна наплата се спроводи на новчаним средствима, новчаним потраживањима, неновчаним потраживањима (забраном, преносом потраживања и др.), готовом новцу, хартијама од вредности, покретним стварима од уновчавања. Заплењени новац и ствари и непокретности, уплаћују се
на одговарајући уплатни рачун јавних прихода буџета Републике.
У Закону је предвиђено како се спроводи принудна наплата из новчаних средстава, новчаних потраживања, неновчаних потраживања, неновчаних потраживања, готовог новца и хартија од вредности.
Принудна наплата из покретних ствари има неколико основних поступака: процена, заплена, обавештавање потенцијалних власника, принудна
наплата када је ствар у поседу другог лица и продаја покретних ствари. На
крају се саставља записник о извршеној продаји покретних ствари.
Принудна наплата из непокретности има неколико основних поступака, и то:

попис непокретности;

утврђивање почетне вредности непокретности;

продаја непокретности путем усменог јавног надметања;

продаја непокретности непосредном погодбом;

поступак са оствареним приходом од продаје непокретности;

проглашавање несолвентности.
Ако обвезник поново постане солвентан, Пореска управа ставља решење о проглашењу несолвентности ван снаге и наставља поступак принудне
наплате.

5. Пореска контрола
5.1. Појам и значај пореске контроле
Пореску контролу, у тврђивање и плаћање пореске обавезе, врши порески орган према одредбама Закона о пореском поступку и пореској администрацији. Пореску контролу врши Пореска управа, а истовремено врши редовну и принудну наплату пореза и других пореских обавеза.
Пореска полиција као посебна opraнизациона јединица Пореске управе, открива пореска кривична дела и њихове извршиоце и у вези са тим предузима законом прописане мере, па покреће и води прекршајни поступак
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(првостепени и другостепени). Овај орган изриче казне и заштитне мере за
пореске прекршаје и одлучује о жалбама изјављеним против решења донетих у пореском поступку.
У складу са Законом о пореском пocтупку и пореској администрацији,
пореска контрола подразумева поступак провере и у тврђивања законитости и
правилности испуњавања пореске обавезе. Пореску контролу врши Пореска
управа. Пореском обвезнику ће пореска контрола наложити да отклони неправилности у вези са пореским обавезама, ако је то у тврђено у току контроле.
Према Закону, постоје три основна облика пореске контроле:

канцеларијска контрола;

теренска контрола;

радње са циљем откривања пореских кривичних дела.
5.2. Основни облици пореске контроле
Канцеларијска контрола обу хвата поступак контроле пореског инспектора, који проверава потпуност, тачност и усклађеност обрачунатог и плаћеног пореза на додату вредност са Законом и другим прописима, исказаног у
пореској пријави, књиговодственим извештајима и другим евиденцијама пореског обвезника. Поступак контроле се обавља методом упоређивања одговарајућих података и евиденција пореског обвезника са подацима из пореског књиговодства и других службених евиденција које се воде у Пореској
управи. Контрола (канцеларијска) се обавља у просторијама Пореске управе,
а контролу врши порески инспектор.
На позив да учествује у пореској контроли, порески обвезник је дужан
да се одазове лично или преко пореског пуномоћника. Порески обвезник,
односно порески пуномоћник је дужан да да тражена објашњења и документацију у року који одреди Пореска управа.
У поступку канцеларијске контроле, порески инспектор проверава материјалну истинитост, формалну исправност и потпуност пореске пријаве,
коју је порески обвезник доставио Пореској управи, на основу чега инспектор може предузети следеће:

донети решење којим пореском обвезнику налаже да плати разлику,
односно утврдити износ пореза за повраћај, ако открије да постоји
материјална грешка;

уколико је пореска пријава или други извештај пореског обвезника формално неисправан (погрешно попуњен или непотпун), инспектор ће закључком наложити пореском обвезнику да отклони све утврђене недостатке;

86



Утврђивање и наплата јавних прихода

ако инспектор утврди да постоје неправилности у исказивању података битних за утврђивање висине пореске обавезе, саставља записник о
извршеној контроли, на који порески обвезник може да стави примедбе
у року од три дана;

ако порески обвезник стави примедбе на записник о извршеној контроли, инспектор о овим примедбама саставља посебан записник и на основу оба записника доноси решење о утврђивању пореза.
Теренска контрола се обавља у пословним просторијама пореског
обвезника, или на неком другом месту у зависности од предмета контроле.
Ако не постоје одговарајући услови за њено обављање у пословним просторијама пореског обвезника, контрола се може извршити и у његовим стамбеним просторијама, уз пристанак пореског обвезника (ради контроле, порески инспектор има право да уђе у пословне просторије и на земљиште пореског обвезника, а у стан може да уђе само по одобрењу суда, ако порески
обвезник не да сагласност).
По правилу, теренска контрола се спроводи у току радног времена, а
ако то налаже сврха контроле, порески инспектор изузетно може запечатити
привремено пословни или складишни објекат, али најдуже до почетка радног времена пореског обвезника првог наредног радног дана. Основна обележја теренске контроле су :

контролу обавља порески инспектор на основу налога за контролу;

непосредно пред почетак контроле пореском обвезнику се доставља
писмени налог за контролу (према члану 36. Закона о пореском поступку и пореској администрацији);

порески инспектор ће започети пореску контролу, изузетно и без
достављања писменог налога пореском обвезнику, ако постоји индиција да је повећан обим илегалне трговине, односно када дође до поремећаја промета на тржишту;

порески инспектор је, пре почетка обављања теренске контроле,
дужан да пореском обвезнику покаже службену легитимацију;

порески обвезник може на почетку теренске контроле да изјави усмени
приговор, а инспектор може да га прихвати и одложи почетак контроле, али исто тако инспектор не мора да прихвати приговор и у том
случају започиње контролу;

уколико порески инспектор процени да је усмени приговор изјављен само да би се спречила теренска контрола, започеће контролу, а у записнику ће навести разлоге на основу којих је то одлучио;

о извршеној контроли порески инспектор саставља записник и доставља га пореском обвезнику (у року од три дана од дана завршетка кон-
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троле), а порески обвезник може на записник изјавити примедбе у року
од пет дана од дана пријема записника;

уколико су путем изнетих примедаба пореског обвезника дати нови
докази и чињенице, који битно утичу на стање утврђено у записнику,
тада ће порески инспектор саставити допунски записник на који порески обвезник не може да уложи приговор.
После извршене пореске контроле, порески инспектор, на основу записника (и евентуално допунског записника), може да у тврди да не постоји
основ за измену пореске обавезе о чему обавештава пореског обвезника у
писменој форми у року од 30 дана од дана вршења контроле.
Ако у поступку контроле инспектор у тврди да порески обвезник није
правилно обрачунао и платио порез, инспектор доноси пореско решење, најкасније у року од 60 дана од дана достављања записника, односно допунског
записника.
5.3. Мере које предузима пореска контрола
Када се оконча пореска контрола (канцеларијска или теренска), порески обвезник треба да поступи по решењу инспектора (ако је у тврђено да
обвезник није правилно обрачунао и платио порез на додату вредност). Ако
порески обвезник поступи по решењу пореског инспектора, поступак пореске контроле је завршен. Међу тим, ако порески обвезник не поступи по решењу и у року који је остављен обвезнику, Пореска управа може предузети
следеће мере:

привремено забранити обављање делатности пореском обвезнику који
није поступио по решењу пореског инспектора;

привремено забранити обављање појединих послова;

забранити располагање средствима а свим рачунима пореског обвезника, осим измирења пореских обавеза;

привремено забранити отуђење ствари у случају основане сумње да ће
порески обвезник осујетити и онемогућити измиривање пореске обавезе.
Све ове мере могу трајати док порески обвезник не изврши своју пореску обавезу, као што је наложено у решењу пореске контроле.
Уколико порески инспектори у поступку канцеларијске или теренске
контроле, у тврде да постоји основана сумња да је начињен порески прекршај, без одлагања ће поднети захтев за покретање прекршајног поступка.
За откривање пореских кривичних дела и њихових извршилаца надлежна је пореска полиција, а иницијативу за њихово откривање могу давати
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порески инспектори и др. Пореска полиција, на основу обавештења која је
прикупила у преткривичном поступку, саставља пријаву коју са доказима
доставља државном тужиоцу. Државни тужилац је дужан да ову кривичну
пријаву узме у разматрање у року од три дана од дана пријема.

6. Прекршаји и кривична дела
6.1. Избегавање плаћања пореза као основ за покре тање поступка
Избегавање плаћања пореза, производи последице које могу довести
до кривичног дела или прекршаја. Пореска кривична дела и прекршаји су
таква понашања пореских обвезника, која имају за последицу непридржавање или кршење пореских прописа. У Закону о пореском поступку и пореској
администрацији као и у другим пореским законима у делу казнених одредби,
у тврђена су обележја, која чине кривична дела, односно обележја која чине
пореске прекршаје, њихове починиоце и врсту и висину казне.
И поред тога, што избегавање плаћања пореза упућује да постоји кривично дело, пореска кривична дела због специфичности нису садржана у
кривичном законику, који је системски закон, већу су садржана у Закону о
пореском поступку и пореској администрацији и пореским законима. На тај
начин је омогућено да се ова специфична област у области кривичних дела
управо нађе у истом Закону који регулише порески поступак, у тврђивање
пореза, наплату пореза и избегавање плаћања пореза.
Избегавање плаћања пореза је одређено тако да ко у намери делимично или у потпуности избегне плаћање пореза, даје лажне податке о чињеницама од у тицаја на у тврђивање пореза, или ко не у тврди порез или га у тврди
у мањем износу, у тврдиће се казна која одговара овом делу.
У Закону је одређено да пореска кривична дела открива, као и њихове
извршиоце, Пореска полиција. Пореска кривична дела су дефинисана на следећи начин:23)
„Пореска кривична дела су кривична дела утврђена овим и другим законом, која као могућу последицу имају потпуно или делимично избегавање плаћања пореза, сачињавање или подношење фалсификованог документа од значаја за опорезивање, угрожавање наплате пореза и пореске контроле, недозвољен промет акцизних производа и друге незаконите радње које су у вези са
избацивањем и помагањем у избегавању плаћања пореза.
23) Закон о пореском поступку и пореској администрацији, „Службени гласник Републике Србије”
број 80/2002, 84/2002-исправка, 23/2003-исправка, 70/2003, 65/2004, 61/2005, 85/2005-други закон,
63/2006-исправка другог закона, 61/2007, члан 135, ставови 2. 3. и 4.
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Ради откривања пореских кривичних дела и њихових извршилаца Пореска полиција у предкривичном поступку поступа као орган унутрашњих
послова и овлашћена је да, у складу са законом, предузима све потражене радње, изузев ограничења кретања.
Пореска полиција, у складу са одредбама закона којим се уређује кривични поступак, може позивати и саслушавати осумњиченог укључујући и његово принудно довођење, пре покретања кривичног поступак извршити претресање стана, пословних или других просторија, превозних средстава и лица када постоје основи сумње да је извршено пореско кривично дело и извршити принудно одузимање предмета који могу послужити као доказ у кривичном поступку за пореска кривична дела. Претресање стана и других просторија може се вршити само на основу одлуке суда и уз присуство два сведока.”
Закон садржи и одредбе које се односе на:

достављање извештаја Пореској полицији;

подношење кривичне пријаве;

поступак по кривичној пријави;

пријава надлежном органу.
6.2. Пореска кривична дела
У Закону су у тврђена следећа кривична дела:

неуплаћивање пореза по одбитку;

неосновано исказивање износа за повраћај пореза и порески кредит;

угрожавање наплате пореза и пореске контроле;

недозвољен промет акцизних производа;

недозвољено складиштење робе.
Неуплаћивање пореза по одбитку је кривично дело за одговорно лице
у правном лицу – пореском плацу, као и предузетник – порески платац не
плати порез, односно не уплати на прописани рачун јавних прихода, износ
који је обрачунат на име пореза по одбитку, казниће се затвором и новчаном
казном. Уколико износ обрачунатог, а неуплаћеног пореза прелази 1,5 милиона динара, учинилац ће се казнити затвором од шест месеци до пет година и
новчаном казном. Ако износ овог пореза прелази 7,5 милиона динара, учинилац ће се казнити затвором од једне године до десет година и новчаном казном. Истовремено за кривично дело се изриче мера безбедности забране
вршења самосталне делатности, позива, делатности или дужности од једне
до пет година, предузетнику и одговорном лицу у пореском обвезнику.
Неосновано исказивање износа за повраћај пореза и порески кредит,
представља кривично дело за предузетника и одговорно лице код пореског
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обвезника. Лице које у намери да оствари право на неоснован повраћај пореза и порески кредит, поднесе пореску пријаву неистинитог садржаја у којој
искаже избор за повраћај већи од 150.000 динара, казниће се затвором од шест месеци до пет година и новчаном казном. Уколико је усказни износ за повраћај и порески кредит већи од 7,5 милиона динара, учинилац ће се казнити
затвором од једне до десет година и новчаном казном. За ово кривично дело,
предузетнику и одговорном лицу у пореском обвезнику, изриче се и мера
безбедности забране вршења самосталне делатности, позива, у делатности
или дужности од једне до пет година.
Угрожавање наплате пореза и пореске контроле је специфична врста
кривичног дела, где је предвиђена казна затвора и новчана казна. Ово подразумева да онај ко у намери да угрози наплату пореза, када је покрену т поступак у тврђивања или контроле, односно пореза који је у тврђен њему или другом лицу, отуђи, сакрије, оштети, уништи или учини неупотребивим ствар
којој је установљена привремена мера за обезбеђење наплате, казниће се затвором до једне године и новчаном казном. У овом случају, казном затвора ће
се казнити и онај ко даје лажне податке о чињеницама које су од значаја за
спровођење принудне наплате пореза, односно пореске контроле.
Недозвољен промет акцизних производа представља кривично дело
закоје је запрећена затворска казна. Уколико се производи стављају у рпомет,
а нису обележени прописаним акцизном маркицама, казниће се затвором од
шест месеци до перт година. Предузетник, односно одговорно лице у правном лицу које се бави прозводњом или увозом производа који се морају обележити акцизном маркицом, а не предузме мере да се ти производи пре стављања у промет не обележе контролним акцизним маркицама, казниће се
затвором од шест месеци до три године. за ово кривично дело, предузетнику
се изриче мера безбедности забране вршења позива, делатности или дужности од једне до пет година. Кривично дело недозвољеног промета акцизних
производа, одговорном лицу у правном лицу се изриче и мера безбедности
забране вршења позива, односно дужности у трајању од једне године до шест
година. У току поступка, производи који нису обележени контролним акцизним маркицама и имовинска корист остварена кривичним делом, одузеће се.
Недозвољено складиштење робе, је најновије кривично дело, које је
уведено као мера онима који складиште робу, а да за то нису регистровани.
Тако је одређено да ко складишти робу на коју се плаћа порез у просторији
која није регистрована за ту намену, казниће се затвором од три месеца до
три године и новчаном казном. Истом овом казном ће се казнити и онај ко у
регистрованој просторији за складиштење робе, ускладишти робу на коју се
плаћа порез за коју не постоји прописана документација о пореклу робе и
плаћеном порезу. Одговорном лицу и предузетнику, за кривично дело се
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изриче мера безбедности забране вршења позива, делатности или дужности
у трајању од једне до пет година. Роба која је складиштена у просторији која
није регистрована, одузима се.
6.3. Порески прекршаји
И док су пореска кривична дела у потпуности уређена у Закону о пореском поступку и пореској администрацији, одредбе о пореским прекршајима
нису регулисане на јединствени начин. Тако су порески прекршаји дефинисани као прекршаји прописани у Закону о пореском поступку и пореској администрацији и другим пореским прописима.
У Закону су дефинисани порески прекршаји у оквиру којих су дефинисани и подоблици ових прекршаја и то:

порески прекршаји пореских обвезника – правних лица и предузетника;
• неподношење пореске пријаве, необрачунавање и неплаћање пореза;
• пријављивање мањих износа пореза;
• давање нетачних података у пореској пријави;

остали порески прекршаји правних лица и предузетника;

порески прекршаји пореских обвезника – физичка лица;

порески прекршаји пореских посредника и других пореских дужника;

прекршаји одговорних лица у пореској управи.
Неподношење пореске пријаве, необрачунавање и неплаћање пореза
су прекршаји који се у тврђују у поступку пореске контроле. Порески обвезник, правно лице или предузетник, казниће се за прекршај новчаном казном у висини од 15% до 20% износи пореза у тврђеног у поступку пореске
контроле, ако не поднесе пореску пријаву прописану пореским законом, не
обрачуна и не плати порез у законом прописаном року. За овакве и сличне
прекршаје, предвиђене су казне од 5.000 до 50.000 динара.
Пријављивање мањих износа пореза је врста прекршаја где су предвиђене новчане казне за пореског обвезника, правно лице и предузетника. Порески обавезник, правно лице или предузетник, казниће се за прекршај новчаном казном у висини од 1% разлике два износа, односно ако је износ пореза у тврђен у пореској пријави мањи од износа који је требало у тврдити у
складу са Законом. Ако ова разлика износи 5% до 25% износа који је требало
да буде у тврђен у пореској пријави, обвезник ће се казнити новчаном казном
у висини од 5% те разлике. У закону се ова разлика повећава тако да иде и
преко 50% и тада је новчана казна у висини од 25% те разлике. Предвиђене
су и новчане казне за правна лица и те казне су од 2.500 до 50.000 динара.
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Давање нетачних података у пореској пријави је прекршај када нетачни подаци имају за последицу у тврђивање мањег износа пореза. Ако порески
обвезник, правно лице и предузетник да нетачне податке у пореској пријави,
што за последицу може да има у тврђивање мањег износа пореза, казниће се
за прекршај новчаном казном у висини од 1% разлике износа пореза који би
требало да буде у тврђен. Ова разлика је дата према скали која почиње од 5%
па ако прелази 50%, где су новчане казне од 5% до 25% те разлике. За овај прекршај су предвиђене и казне за правно лице од 2.500 до 50.000 динара.
Остали прекршаји правних лица и предузетника су предвиђени од
подношења пореске пријаве за регистрацију у року, до непоступања по захтеву Пореске управе, у поступку прикупљања обавештења. Новчаном казном
од 100.000 до 600.000 динара, казниће се за прекршај ако:

порески обвезник не поднесе у прописаном року пријаву за регистрацију,
Пореској управи;

на захтев Пореске управе не достави или не достави у одређеном року,
пословне књиге и евиденције које са њим повезана лица воде у иностранству или АПКМ, односно оверене потписе или оверене преводе тих
књига и евиденција;

на захтев Пореске управе не обезбеди извод из својих електронски вођених пословних књига и евиденција, приступ и увид у софтверску и хардверску опрему и базу података;

пореску пријаву не поднесе електронским путем;

у прописаним случајевима не поднесе пореску пријаву и информативну
пореску пријаву, или у њој наведе нетачне податке;

не достави или не достави на означено место на увид и проверу пословне књиге и евиденције, пословну документацију и друге исправе, на захтев Пореске управе;

порески обвезник не допусти да се обави увиђај на ствари, просторији или
земљишту, односно да се кроз њих или преко њих пређе ради увиђаја;

порески обвезник омета спровођење принудне наплате, ако се не удаљи
са места на којем се спроводи принудна наплата и настављање ометања, односно ако одбије да ствари које поседује учини доступним за
потребе спровођења принудне наплате;

на захтев пореских извршитеља не преда ствар пореског обвезника која се код њега налази, а не плати пореску обавезу пореског обвезника,
уместо предаје ствари;

порески обвезник онемогућава пореском инспектору, односно пореском
извршитељу да уђе на земљиште и у просторије у којима обавља
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делатност, а по одобрењу суда и у стан ради подвргавања контроли,
односно спровођењу принудне наплате;

запослено лице код пореског обвезника омета овлашћено лице – пореског
инструктора Пореске управе да привремено запечати пословни или
складишни простор у поступку теренске контроле, да обави принудну
наплату, или другу Законом утврђену дужност;

не поднесе документацију или не пружи информације и обавештења,
на захтев Пореске управе;

у поступку теренске контроле не омогући увид у стање робе, односно у
пословне књиге, евиденције и другу документацију или исправе, пореском инспектору;

запослено лице код пореског инструктора онемогућава пореског обвезника у спровођењу мера одузимања робе или одузимања робе или одузимања документације у току пореске контроле;

отуђи ствари за које је порески инструктор изрекао меру привремене
забране отуђења;

не поступи по захтеву Пореске полиције, у поступку прикупљања обавештења.
За сваки од ових прекршаја, запрећена је новчана казна за одговорно
лице у правном лицу и предузетнику од 2.500 до 300.000 динара.
Порески прекршаји пореских обвезника – физичка лица су прекршаји
за које је запрећена новчана казна према Закону. Казниће се за прекршај физичко лице које није предузетник, новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара
ако:

Пореску управу не обавести (или не обавести у прописаном року) о лицу
које је као нерезидент, опуномоћило за извршавање послова у вези са
пореским обвезником;

не поднесе, или не поднесе у прописаном року пријаву за регистрацију
Пореској прави, односно ако у пореској пријави за регистрацију наведе
нетачне податке или не пријави све касније измене података;

овлашћеног службеника Пореске управе омета или спречава у обављању
Законом утврђене дужности у пореском поступку;

у прописаном року Пореску управу не обавести о отварању или затварању рачуна код банке у АПКМ или у иностранству;

при подношењу пореске пријаве или другог прописаног акта на прописаним месту не уносе свој ПИБ;

у законском или у додатном року не подносе пореску пријаву Пореској управи, односно ако је пријава непотпуна и без потребне документације;
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не достави или не достави на означено дејство на захтев Пореске управе на увид и проверу исправе од значаја за опорезивање;

не одазове на први позив на захтев Пореске управе ради појашњења или
не пружи податке и информације неопходне за утврђивање чињеничног
стања од значаја за опорезивање;

ради увиђаја не допусти да се обави увиђај на стварима, просторији или
земљишту, односно да се кроз њих или преко њих пређе ради увиђаја;

омета спровођење принудне наплате, односно ако се не удаљи са места
на коме се спроводи наплата и настави њено ометање;

Пореској управи не преда ствари, односно не поступи по решењу о принудној наплати из неновчаних потраживања пореског обвезника;

ствар обухваћену излучном тужбом која му је остављена на чување не
сачува у непромењеном стању до окончања спора по излучној тужби;

не преда ствар пореског обвезника, која се код њега налази на захтев
пореских извршитеља, а не плати пореску обавезу пореског обвезника,
уместо предаје ствари;

порески обвезник не поступи по налогу Пореске управе, односно да учествује у поступку канцеларијске контроле и да пружа тражена објашњења;

у поступку теренске контроле, не стави на располагање одговарајуће
место за рад пореских инспектора;

не дозволи пореском инспектору да уђе у просторије и на земљиште, а
по одобрењу суда и у стан, ради контроле;

у складу са Законом не буде присутан у току теренске контроле, или
одбије да учествује у поступку теренске контроле;

не подносе документацију или не пружи информације и обавештења,
на захтев Пореске управе;

не омогући увид у стање робе, односно у документацију или исправе, на
захтев пореског инспектора у поступку теренске контроле;

у спровођењу мера одузимања робе или одузимања документације у
току пореске контроле, онемогућава пореског инспектора;

не поступи по захтеву Пореске управе у поступку прикупљања обавештења.
Порески прекршаји пореских посредника и других пореских дужника су
прекршаји који су предвиђени за одговорно лице у надлежним институцијама које учествују у пореском поступку, а ради се о суду, локалној самоуправи,
адвокатској комори, професионалном удружењу, банци и др. Казниће се новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара, за прекршај одговорно лице у :
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надлежним институцијама (суд, орган локалне самоуправе, адвокатска
комора, професионално удружење као и други орган и организација надлежна за упис у одговарајући регистар ако Пореској управи не достави или не
достави у предвиђеном року прописано обавештење, односно податке;
судском или управном органу, који води евиденције или доноси одлуке о
месту пребивалишту, рођењу или смрти физичког лица и другом статусном стању, ако Пореску управу не обавести, или не обавести у прописном року о подацима од значаја за утврђивање пореза;
банци, уколико не обустави извршење налога пореског обвезника за пренос средстава са рачуна обвезника од момента пријема решења о одузимању ПИБ-а;
банци, уколико не обустави извршење налога пореског обвезника, које
он има према трећим лицима, било на који начин да се врши плаћање
(цесија, асигнација, компензација);
организацији за принудну наплату, ако не обрачуна камату и не уплати је на одговарајући рачун јавних прихода;
банци, уколико правном лицу, предузетнику или физичком лицу отвори
рачун без поднетог доказа о извршеној регистрацији;
Пореској управи, односно код банке, ако не изврши повраћај више или
погрешно плаћеног пореза, односно пореску рефакцију;
органу надлежном за вођење заложног регистра покретних ствари, регистра непокретности, односно регистра блокираних рачуна ако у прописаном року не упише заложно право пореског повериоца;
органу надлежном за вођење регистра непокретности, уколико не
достави Пореској управи тражени извод из јавних књига о непокретностима, које су својина пореског обвезника и извештај да ли је уписана
хипотека другог повериоца;
банци, ако принудну наплату из новчаних средстава пореског обвезника не врши у складу са Законом, или ако изврши решење, наплатом из
средстава банке;
банци или другом правном лицу, код кога се чувају хартије од вредности
пореског обвезника, ако Пореској управи не достави податак о тим хартијама, односно ако не прода под најбољим условима, а средстава не
уплати на рачун Пореске управе;
банци, уколико не поступи по решењу пореске управе о забрани располагања средствима на рачуну пореског обвезника;
државном и другом органу, ако Пореској управи не достави чињенице
које указују на могућност да пореска обавеза није испуњена;
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јединици локалне самоуправе, уколико Пореској управи не достави податке о порезима и споредним пореским давањима, које наплаћује локална самоуправа, а који су битни за обављање послова из надлежности
Пореске управе.

банци, уколико не обустави све трансакције преко рачуна правног лица, предузетника или физичког лица, а који нису доставили доказ о
извршеној регистрацији;

банци, ако не поступи по решењу принудне наплате из новчаних потраживања пореског обвезника и не изврши пренос средстава са рачуна
његовог дужника, на уплатни рачун јавних прихода, односно ако не изврши решење о принудној наплати дугованог износа непосредно из средстава банке у складу са Законом.
Прекршаји одговорних лица у Пореској управи су прекршаји одговорних и службених лица. Казниће се за прекршај одговорно лице у организационој јединици Пореске управе, новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара,
ако:

Ускрати пореском обвезнику, бесплатне информације о пореским прописима или основну правну помоћ, ако је порески обвезник неук;

Ускрати пореском обвезнику увид у податке о утврђивању и наплати
пореза који се воде о њему код Пореске управе.
Новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара, казниће се за прекршај
службено лице Пореске управе, ако:

се у пореском поступку не опходи према пореском обвезнику са поштовањем и уважавањем;

У складу са Законом, онемогућава пореског обвезника да буде присутан
током пореске контроле.
Порески прекршаји у пореском и другим законима су дефинисани у
следећим законима:

Закону о порезу на добит предузећа;

Закону о порезу на доходак грађана;

Закону о порезима на имовину;

Закону о акцизама;

Закону о порезу на додату вредност;

Закону о порезима на употребу, држање и ношење добара;

Закону о фискалним касама.
Порески прекршаји у Закону о порезу на добит предузећа („Службени гласник Републике Србије” број 25/2001, 80/2002, 43/2003, 84/2004) су про-

Други део

97

писани у члановима 112. и 113. За порески прекршај ће се казнити обвезник
новчаном казном од 100.000 до 600.000 динара, а одговорно лице у правном
лицу, казниће се новчаном казном од 2.500 до 20.000 динара, ако: не обрачуна
и не уплати порез по одбитку (дивиденде и удела, ау торске накнаде камате,
капитални добици и накнаде од закупа непокретности и окретних ствари);
не пријави пореском органу отуђење основних средстава у прописаном року ; у пореском билансу не искаже посебно вредност трансакција са повезаним лицима у складу са принципом ”ван дохвата руке”: пореском органу не
достави биланс стања, биланс успеха и другу документацију прописану Законом; не поднесе порески биланс, односно ако у пореском билансу поднесе
нетачне податке (у прописаном року); у прописаном року, по отпочињању
обављања делатности не да процену прихода, расхода и добити за пословну
годину ; не увећа месечну аконтацију и не изврши уплату месечне аконтације
у прописаном року ; неизврши уплату разлике пореза обрачунатог у пореској
пријави и уплаћених месечних аконтација пореза у прописаном року.
Пореском обвезнику се може изрећи заштитна мера забране обављања
одређене делатности у трајању од три месеца до једне године, уколико не подносе пореску пријаву, односно порески биланс, односно ако у њима поднесе
нетачне податке. То би могло имати за последицу смањење пореске основице
или неосновано остваривање права на пореске подстицаје.
Порески прекршаји у Закону о порезу на доходак грађана („Службени
гласник Републике Србије” број 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006исправка), су прописани у члановима 166, 167. и 168. Закона. Прекршаји су
углавном везани за непридржавање норми за шта су прописане новчане казне за правно лице, предузетника и физичко лице.
Правно лице ће се казнити новчаном казном од 100.000 до 1.000.000
динара, ако: не обрачуна, не обустави и не уплати, или погрешно обрачуна
порез по одбитку ; обвезнику не изда обрачун са подацима о исплаћеним приходима на које се порез плаћа по одбитку ; Пореској управи не достави у прописаном року пријаву за упис у Регистар исплатилаца прихода интерпретаторима, а организује извођење програма забавне и народне музике или других
забавних програма; не закључи уговор са интерпретатором, менаџером или
другим ангажованим лицем на извођењу естрадног програма забавне или
народне музике, односно ако Пореској управи у прописаном року не достави
писмено обавештење о закљученим уговорима; у року од осам дана од дана
уписа у одговарајући регистар код надлежног органа; Пореској управи не поднесе пријаву за упис у Регистар правних и физичких лица, државних органа
и организација у којима се исплаћују зараде, односно плате.
Предузетник ће се за прекршај казнити новчаном казном од 50.000 до
500.000 динара, ако: не води пословне књиге у складу са Законом; пореском
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органу не достави све податке од значаја за у тврђивање капиталних добитака; у складу са принципом „ван дохвата руке”, у пореском билансу не искаже
посебно вредност трансакција са повезаним лицима; не пријави пореском
органу у прописаном року отуђење основних средстава за која је остварио
порески подстицај; не састави у прописаном року и на прописани начин, порески биланс; не врши плаћања преко текућег рачуна код банке или не води
средства на текућем рачуну, односно ако примљени готов новац не уплати на
текући рачун у прописаном року ; не подносе пореску пријаву или порески
биланс у прописаном року, по отпочињању обављање делатности не поднесе
пореску пријаву, односно не да процену прихода за прву пословну годину ; не
подне се пореску пријаву за коначно у тврђивање пореза у случају трајног
или привременог одјављивања обављања самосталне делатности; не обрачуна, не обустави и не уплати или погрешно обрачуна порез по одбитку на приходе које оствари нерезидентно лице; не изврши уплату месечне аконтације
пореза, односно не изврши уплату у прописаном року ; не изврши уплату пореза у прописаном року, а на основу пореског биланса или разлику између
уплаћеног пореза и пореза у тврђеног решењем о коначној обавези.
Физичко лице као порески обвезник казниће се за прекршај од 5.000 до
50.000 динара, ако: не поднесе пореску пријаву у прописаном року, односно
ако је не поднесе надлежном пореском органу и наведе тачне податке од којих зависи висина пореза; у прописаном року не обрачуна и не уплати порез
по одбитку и о томе не поднесе пријаву надлежном пореском органу ; не изврши уплату пореза или не изврши уплату у прописаном року.
Порески прекршаји у Закону о порезима на имовину („Службени гласник Републике Србије”, број 26/2002, 45/2002-СУС, 80/2002 – други закон,
135/2004, 61/2007), су прописани у члановима 43. и 4. Закона, где ће се казнити правно лице – обвезник пореза и одговорно лице у правном лицу, односно суду. Новчаном казном од 1000.000 до 1.000.000 динара, казниће се за прекршај Централни регистар, ако не обрачуна, не обустави и не уплати или
погрешно обрачуна порез по одбитку. За овај прекршај казниће се и одговорно лице у Централном регистру новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара.
Одговорно лице у правном лицу, односно суду, ће се казнити новчаном казном од 5.000 до 40.000 динара, ако: у року не достави надлежном пореском
органу, правоснажно решење, одлуку, уговор или податке; изврши упис права на непокретности без доказа надлежног пореског органа о плаћеном порезу на наслеђе и поклон, односно пренос апсолу тних права. Овом новчаном
казном, казниће се за прекршај и одговорно лице у јединици локалне самоуправе као и стицалац права својине на употребљаваном пу тничком ау томобилу прибављеном за такси или „rent a car” (ако пореском органу у року од
десет дана не пријави престанак обављања делатности, продају, одосно отуђење пу тничког ау томобила, прибављаног за обављање тих делатности)
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Порески прекршаји у Закону о акцизама („Службени гласник Републике Србије, број 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004,
135/2004, 46/2005, 101/2005. – други закон, 61/2007), су регулисани у члановима 41. до 45. Закона, где су предвиђене казне за пловно лице и одговорно лице у правном лицу. За прекршај, правно лице ће се казнити новчаном казном
од 10.000 до 1.000,000 динара, ако: обрачунату акцизу не уплати у прописаном року ; не поднесе или не подноси благовремено обрачун акцизе, на пријави почетак обављања делатности (обављање продаје течног нафтног гаса крајњу по потрошњу за погон моторних возила). Поред ових случајева, предвиђени су и други облици који су санкционисани новчаним казнама или заштитном мером забране обављања делатности за правно лице.
Порески прекршаји у Закону о порезу на додату вредност (ПДБ),
(„Службени гласник Републике Србије”, број 84/2004, 86/2004-исправка,
61/2006, 61/2007.), су одређени у члану 28. Закона, где су новчане казне предвиђене за правно лице и одговорно лице у правном лицу. Новчаном казном
од 100.000 до 1.000.000 динара, казниће се за прекршај обвезник – правно лице, ако: не у тврди износ оствареног и износ исправљеног одбитка претходног пореза; не достави пописне листе у прописаном року ; не плати у тврђени износ оствареног и износ исправљеног одбитка претходног пореза у прописаном року. За овај прекршај, казниће се и одговорно лице у правном лицу,
новчаном казно од 10.000 до 50.000 динара, предузетник од 12.500 до 500.000
динара, а обвезничко-физичко лице од 5.000 до 50.000 динара.
Порески прекршаји у Закону о порезима на употребу, држање и ношење добара („Службени гласник Републике Србије”, број 26/2001, 80/2002,
43/2004.) су у тврђени тако да су казне предвиђене за правно лице и одговорно лице. За прекршај ће се казнити правно лице које не уплати прописани
порез, новчаном казном у износу од 2.000 до 200.000 динара, а одговорно лице у правном лицу ће се казнити од 500 до 10.000 динара. Физичко лице које
не уплати порез казниће се новчаном казном у узносу од 500 до 10.000 динара, а овом казном ће се казнити и одговорно лице у републичолм органу
управе задуженом за уну трашње послове, ако податке не достави, односно
не достави у прописаном року. Новчаном казном у износу од 2.000 до 200.000
динара, казниће се за прекршај давалац мобилне телефоније, а одговорно лице даваоца услуга мобилне телефоније кзаном од 500 до 10.000 динара.
Порески прекршаји у Закону о фискалним касама („Службени гласник Републике Србије” број 135/2004) су у тврђени у члановима 43. до 52. Закона, где су казне предвиђене за правно лице – обвезника, одговорно лице у
правном лицу, предузетника, правно лице – овлашћени сервис, правно лице
–овлашћени дистрибу тер, одговорно лице у правном лицу – овлашћени дистрибу тер, предузетник – овлашћени дистрибу тер, правно лице – произво-
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ђач терминала, орган надлежан за вођење одговарајућег регистра, купцу добара – кориснику услуга ако не узме и не сачува фискални исечак у кругу од
двадесет метара по изласку из објекта и др. У овом Закону, за сваки од прекршаја предвиђене су новчане казне у износу од 5.000 до 500.000 динара.

7. Заштита пореских обвезника и правна помоћ
у пореским стварима
7.1. Услови за пружање правне помоћи
Заштита пореских обвезника је тековина савремених услова, што се
ставља у однос са пореском администрацијом, која има широка овлашћења.
И управо овде треба да буде направљен одговарајући баланс измешђу овлашћења пореске админстрације и потребе да буду поштована права пореских
обезника и да они сви буду једнако третирани. Тако су права пореских обвезника стављена у најшири контекст људских права и она су прихваћена у највећем броју савремених држава. То поштовање права подразумева да се поштују права приватног и породичног живота, право поверљивости, право
приступа информацијама, право на жалбу против решења пореске администације и др. Поред права која имају порески обвезници, постоје и обавезе
које подразумевају плаћање јавних прихода, а ако то не учине у редовном поступку, пореска админситрација предузима мере принудне наплате.
У Закону о пореском поступку и пореској администрацији је предвиђена правна помоћ у порским стварима. Правна помоћ се дефинише као помоћ
коју државни органи и организације, органи територијалне ау тономије и локалне самоуправе пружају Пореској управи. Та помоћ је садржана у достављању информација, односно у примени одређених мера потребних за спровођење потребног поступка, а на основу захтева Пореске управе.
Као услови за пружање поравне помоћи су наведени тако да Пореска
управа може захтевати правну помоћ у пореском поступку ако:

Пореска управа не може сама да обави службену радњу;

не располаже одговарајућим уређајима или средствима који су неопходни за обављање службене радње;

да би службену радњу могла да обави само уз значајно већи трошак него
замољени орган, односно организација.
7.2. Међународна правна помоћ
Под међународном правном помоћи се подразумева право Пореске
управе да се у току пореског поступка обрати за пружања правне помоћи
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иностраном пореском органу, као и обавеза Пореске управе да такву помоћ
пружи иностраном пореском органу. На међународним уговорима се заснива пружање међународне правне помоћи.
У случају да пружање међународне правне помоћи није уређено међународним уговорима, правна помоћ се пружа под условима:

ако постој реципроцитет;

када се држава која прима правну помоћ обавеже да примљене информације и документацију користи за потребе пореског, прекршајног или
кривичног поступка. Информације и документација могу бити доступне само лицима, органима управе и другим правосудним органима који
су надлежни за спровођење прекршајног, односно кривичног поступка
који је везан за предмет;

уколико држава којој се пружа правна помоћ изрази спреченост да код
пореза на доходак, добит и имовину споразумно избегне могуће двоструко опорезивање одговарајућим разграничењем пореске јурисдикције;

ако задовољена замолница не угрожава јавни поредак, или друге битне
интересе Републике Србије;

ако не постоји опасност да би пружање правне помоћи довело до одавања службене и професионалне тајне.
7.3. Обавезе државних и других органа код у тврђивања пореске обавезе
Пореској управи, по службеној дужности, дужни су да доставе чињенице које су сазнали вршећи послове из своје надлежности, државни органи и
организације, органи територијалне ау тономије и локалне самоураве, који су
од значаја за у тврђивање пореске обавезе. На захтев Пореске управе, државни органи и организације, органи територијалне ау тономије и локалне самоуправе су дужни да доставе податке којима располажу, вршећи послове из
своје надлежности, а који су од значаја за у тврђивање пореске обавезе.
Пореској управи, дужна је да достави податке о порезима и споредним
пореским давањима које наплаћује, јединица локалне самоупаве, који су од
значаја за обављање послова из надлежности Пореске управе, прописаних
Законом. Министар финансија и министар надлежан за послове државне упаве и локалне самоуправе, споразумно ближе уређују врсту података, начин и
поступак достављања података Пореској управи.
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ТРЕЋИ ДЕО
ПО Р Е СКА А ДМИ НИ СТРА ЦИ ЈА
1. Пореска управа – надлежности и организација
1.1. Надлежности Пореске управе
У саставу Министарства финансија, образована је Пореска управа, која обавља послове државне управе. Ови послови се односе на вођење првостепеног и другостепеног пореског поступка, вођење јединственог регистра пореских обвезника и пореско књиговодство. Пореска управа врши и откривање пореских кривичних дела и прекршаја и њихових извршилаца, покретање
и вођење пореског прекршајног поступка и друге послове који су одређени у
Закону о пореском поступку и пореској администрацији. Поверене послове,
Пореска управа извршава самостално на целој територији Републике Србије.
Пореска управа се тако организује, да обезбеђује функционално јединство у
спровођењу пореских прописа.
У складу са Законом, Пореска управа је надлежна да:

врши регистрацију пореских обвезника, додељивањем ПИБ-а и води јединствен регистар пореских обвезника;

врши утврђивање пореза у складу са Законом;

врши редовну и принудну наплату пореза и споредних пореских давања;

открива пореска кривична дела и њихове извршиоце и у вези са тим
предузима Законом прописане мере;

покреће и води провостепени и другостепени прекршајни поступак и
изриче казне и заштитне мере за пореске прекршаје;

одлучује о жалбама изјављеним против решења донетих у пореском
поступку;

стара се о примени међународних уговора о избегавању двоструког опорезивања;

развија јединствени порески информациони систем;

води пореско књиговодство;

планира и спроводи обуку запослених;

пружа стручну помоћ пореским обвезницима у примени пореских прописа, у складу са кодексом понашања запослених у Пореској управи;
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обезбеђује јавност у раду;
даје мишљења о примени прописа у појединачним пореским предметима;
издаје потврде о чињеницама о којима Пореска управа води службену
евиденцију;

обавља друге послове у складу са Законом.
Поред послова који се односе на порезе, Пореска управа обавља и послове који се односе на обрачун, наплату и принудну наплату доприноса за
обавезно социјално осигурање. Истовремно, Пореска управа подноси прекршајне пријаве и води прекршајни поступак због повреда прописа о обрачуну
и плаћању доприноса за обавезно социјално осигурање.
Као орган управе, Пореска управа прикупља и обрађује податке о у тврђеним и наплаћеним порезима и доприносима за обавезно социјално осигурање. Подаци и евиденције које води Пореска управа су од посебног значаја.
Овај орган и служи као основ за регистровање наплате пореза и доприноса у
редовном поступку и у поступку принудне наплате.
Пореска упава преко Министарства финансија је у иницијативи да предлаже измене пореске политике, као и измене пореских прописа. Истовремено Пореска управа је надлежна да предлаже и измене других прописа у циљу
унапређења пореског система и ефикасније наплате јавних прихода.
1.2. Организација Пореске управе
Да би се обавили послови из надлежности Пореске управе, који су Законом одређени, она је организована у организационе јединице. Законом је
овлашћен министар финансија да на предлог директора Порске управе, донесе акт о организацији Пореске управе. У акту о организацији Пореске управе
у тврђује се начин организовања, број, структура, мрежа и делокруг организационих јединица. Дата је могућност, да се одређени послови Пореске управе
могу вршити и изван седишта организационих јединица о чему одлучује директор Пореске управе.
Послове из своје надлежности, Пореска управа врши преко организационих јединица:

Централе Пореске управе у Београду;

регионалних центара – Београд, Нови Сад, Крагујевац, Ниш и Приштина;

Центра за велике пореске обвезнике (ЦВПО);

филијала;

Експозитура;

пунктова и посебних одељења Пореске управе.
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Према организацији Пореске управе, у Централи Пореске управе у
Београду, организоване су следеће организационе јединице:

Група за стратешко планирање;

Група за унутрашњу контролу;

Сектор пореске полиције;

Сектор за пореско-правне послове, координацију и надзор;

Сектор за порески поступак;

Сектор за рачунарску подршку;

Сектор за развој;

Сектор за образовање и комуникацију;

Сектор за људске и материјалне ресурсе.
Да би се обезбедило рационалније и ефикасније извршавање послова
Пореске управе на одређеном подручју Републике Србије, формирани су Регионални центри – Београд, Нови Сад, Крагујевац, Ниш и Приштина. Регионални центри су формирани ради потпунијег и благовременог остваривања
права, обавеза које су засноване на Закону, а од интереса су за грађане, привредна друштва, предузетнике и друге правне субјекте. Истовремено, ови
центри треба да обезбеде координацију рада филијала и експозитура, које су
основане у оквиру регионалних центара.
У зависности од величине и организационе структуре, у регионалним
центрима су образоване следеће организационе јединице:

одељење за контролу;

одељење за људске и материјалне ресурсе;

одељење за информациони систем и рачунарску подршку;

одсек за образовање и комуникацију.
Центар за велике пореске обвезнике (ЦВПО) је образован 2002. године у Београду. Овај центар је организован у складу са Законом, односно у
складу са овлашћењима која се односе на порески поступак и пореску администрацију за она тзв. „велика правна лица”, чији је фискални потенцијал од
посебног значаја за Републику Србију. Према у тврђеним критеријумима за
избор, изабрано је 320 великих пореских обвезника са територије десет београдских општина. Одабрани велики порески обвезници су имали права на
специјалне услуге ЦВПО у опорезивању и пореској контроли.
ЦВПО је крајем 2003. године прерастао у национални Центар за велике
пореске обвезнике. Овај национални центар је обухватио фискално највеће пореске обвезнике у Републици Србији. У складу са правилником о критеријумима за одређивање великих пореских обвезника ЦВПО у 2006. години, одређено
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је 425 пореских обвезника (правних лица). За ове пореске обвезнике ЦВПО,
спроводи порески поступак и врши сервисирање за све облике јавних прихода.
Центар за велике пореске обвезнике је организован у следеће организационе јединице:

Одељење за теренску контролу;

Одељење за људске и материјалне ресурсе;

Одељење за пореску администрацију;

Одсек за образовање и информисање;

Одсек за пореске прекршаје.
У одељењу за канцеларијску контролу, принудну наплату, анализу и
информатику, образовани су следећи одсеци:

Одсек за канцеларијску контролу;

Одсек за принудну наплату;

Одсек за евиденцију, фискалну анализу и информатику;

Група за пореске прекршаје.
Одељење за теренску контролу, организовано је у следеће одсеке:

Одсек за теренску контролу банака, осигуравајућих друштава и игара
на срећу;

Одсек за теренску контролу јавних предузећа, спољнотрговинских предузећа која се баве увозом, производњом и прометом нафте и акцизних
производа;

Одсек за теренску контролу производних предузећа;

Одсек за теренску контролу осталих предузећа.
У регионалним центрима, организована је мрежа филијала и експозитура, ради обављања основних функција које су у тврђене у Закону. У филијали се извршавају све основне функције за пореске обвезнике.
Филијала је организациона јединица регионалног центра, која је независна за већи број економски и фискално значајних привредних субјеката. У
филијали се обављају значајни послови, што укључује теренску контролу, решавање у првом степену по прекршајним пријавама, принудна наплата и
установљавање залога за филијалу и експозитуру. У зависности од укупног
броја пореских обвезника, послова и броја запослених, филијале су подељене
у три групе и то:

Филијала А (преко 90 запослених);

Филијала Б (од 51 до 90 запослених);

Филијала Ц (до 50 запослених).
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Целокупна Пореска управа је организована у 80 филијала, од чега су 24
филијале А, 17 филијала Б и 39 филијала Ц.
Свака од филијала, а у зависности од групе је организована тако да може
да извршава послове и задатке, који су јој дати организационом структуром.
У филијали А су организоване следеће организационе јединице:

одељење за пријем, регистрацију и канцеларијску контролу;

одељење за теренску контролу;

одељење за принудну наплату и заложна права;

група за људске и материјалне ресурсе;

група за пореске прекршаје.
Филијала Б има следеће организационе јединице:

одељење за контролу;

одсек за принудну наплату и заложно право;

група за опште послове;

извршиоци за пореске прекршаје.
У филијали Ц су организоване следеће организационе јединице:

одсек за сервис пореским обвезницима, пријем, регистацију и канцеларијску контролу;

одсек за теренску контролу;

група за наплату, заложно право и пореско књиговодство;

група за опште послове;

извршиоци за прекршајни поступак.
1.3. Пореска полиција
Пореска полиција, као посебна организациона јединица Пореске управе је организована за извршавање послова на откривању и пријављивању
пореских кривичних дела и њихових извршилаца. У складу са Законом, Пореска полиција планира, организује и извршава послове који су јој поверени.
Главни инспектор руководи Пореском полицијом, а њега на предлог министра поставља Влада.
Службена значка и легитимација овлашћеног службеног лица, издаје
се инспектору Пореске полиције. У обављању послова, инспектор Пореске
полиције, мора имати службену значку и легитимацију. Министар доноси
акт о службеној легитимацији инспектора Пореске полиције, пореског
инспектора и пореског извршитеља, као и о службеној значки инпектора
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пореске полиције. Министар пропису је изглед и случајеве у којима се користи заштитна опрема инспектора са ознакама Пореске полиције.
Пореска полиција је организована у неколико организационих јединица и то:

Одељење за откривање и сузбијање пореских кривичних дела;

Одељење за аналитику и стратегију;

Регионално одељење Пореске полиције у Београду;

Регионално одељење Пореске полиције у Новом Саду;

Регионално одељење Пореске полиције у Крагујевцу;

Регионално одељење Пореске полиције у Нишу;

Регионално одељење Пореске полиције у Приштини
У свкаом од регионалних одељења Пореске полиције, организовани су
одсеци оперативних група. Ове оперативне групе су организоване по територијалном принципу, тако да су одсеци организовани по већим центгрима,
тако што Регионално одељење Пореске полиције у Београду обу хвата Смедерево, Пожаревац, Шабац и Ваљево. Исто тако остали регионални центри
обу хватају остале центре у Србији.

2. Службене евиденције и едукација пореских обвезника
2.1. Пореско књиговодство
Пореска управа води пореско књиговодство на начин који је уређен
актом који доноси министар финансија. Јавном исправом се сматра исправа
издата на основу података из пореског књиговодства. Јавне исправе које издаје државни орган у границама своје надлежности, доказују оно што се у њој
потврђује,као што је потврда, уверење и сл.
Пореско књиговодство је у основи хронолошко и систематизовано. Записивање свих догађаја и промена, које су битне за увид у у тврђену пореску
обавезу сваког пореског обвезника. Све пореске обавезе физичких и правних лица, које представљају јавни приход, књиже се у пореском књиговодству. Све ове обавезе се воде тако да се може добити увид у висину у тврђених
пореза по врстама јавних прихода, извршене уплате, односно обрачунате трошкове поступка.
Основни задатак пореског књиговодства јесте да веродостојно води
задуживање (разрез пореза), односно стање дуга и раздуживање (плаћање
пореза), тако да се у сваком дану може видети стање дуга сваког пореског
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обвезника. То практично значи, да се у пореском књиговодству изврши задуживање пореских обвезника у истом трену тку, када се испоставе решења о
у тврђеном порезу (нпр. порези на имовину). Пошто је ова пореска обавеза
у тврђена тако да се плаћају аконтације пореза четири пу та годишње, то се
евидентира и свака уплата, тако да се увек може у тврдити стање дуга. На тај
начин, пореско књиговодство добија и управљачку улогу, јер даје основне
информације о укупно у тврђеном порезу, као и о укупном пореском дугу.
Пореска управа води пореско књиговодство према правилнику који
доноси министар. Ово књиговодство се води по начелима двојног књиговодства, а према прописаном контном плану за вођење јавних прихода. У пореском књиговодству, пословне књиге су дневник пореског књиговодства,
главна књига пореског књиговодства, помоћне књиге пореског књиговодства и остале евиденције. У пореском књиговодству, књижење се врши на
основу пореских књиговодствених исправа. Књиговодствене исправе су : пореске пријаве у систему самоопорезивања, пореско решење и достављени
извештаји о извршеним уплатама на уплатне рачуне јавних прихода. По правилу, књижење пореских исправа, врши се у Централи Пореске управе, а ако
се књижење врши у Центру за велике пореске обвезнике или у филијалама
Пореске управе, та књижења се морају интегрисати у јединствено пореско
књиговодство које се води у Централи, у року од осам дана.
2.2. Порески информациони систем
Информациони систем означава такав систем, чије су основне функције евидентирање, чување и пренос података о чињеницама система, као и
њихова обрада у информације које захтева корисник. У кибернетском смислу, информациони систем се дефинише као скуп информација које су потребне за одлучивање. Овако дефинисан информациони систем обу хвата прикупљање, меморисање, обраду и дистрибуцију информација у тачно одређеним
временским интервалима и по управљачким нивоима, који су потребни за
одлучивање.
У пракси се често информација и податак користе као синоними, па их
је потребно јасно разграничити. Тако је податак нумеричко одређење о неком чињеничном стању, док је информација техничко уобличавање податка,
да би се он могао сачувати и пренети. На тај начин информација постаје протумачени податак, а крајње тумачење информација врши прималац који све
то уобличава у систем, односно информациони систем.
На основу овако одређених разграничења између податка и информације, могуће је информациони систем одредити као управљачки систем који
обрађу је, преноси и чува податке који су трансформисани у информације, а

110

Утврђивање и наплата јавних прихода

што је потребно за управљање. Да би овако дефинисан информациони систем могао да одговори на захтеве корисника, тај систем мора имати техничку подршку која је у савременим условима опремљена електронским уређајима и паке тима програма, односно хардвером (hardware) и софтвером
(software). Хардвер је техничка опрема или техничка компонента рачунарског система (машине, уређаји и др.), док је софтвер програмска подршка
рачунарског система.
Да би информациони систем могао да се дефинише и да би успешно могао да функционише, неопходно је да претходно буду јасно и реално дефинисани информациони захтеви корисника информационог система. Информациони захтеви, односно потребе, испостављају корисници према информационом систему и те потребе су бројне и различите у зависности од стања, развијености и организованости информационог система, нивоа управљања-одлучивања, познавања реалног система, способности корисника да специфицира
информационе захтеве, као и способност стручњака-информатичара који треба да систематизују, структуирају и евалуирају добијене информационе захтеве. Идентификација информационих захтева је врло комплексан и сложен задатак за информатичаре, који захтева стручност, мотивисаност и значајно
временско ангажовање свих учесника (оних који су захтеве испоставили и
информатичара). Тако се на крају долази до информационог система, који треба да одговоре његовим корисницима и да у сваком трену тку буде отворен
да прихвати и нове податке, које ће трансформисати у информације.
Пореска управа је велики систем који је у основи сервис великом броју
пореских обвезника, како физичким тако и правним лицима. Информациони систем Пореске управе је јединствен систем. Министар на предлог директора Пореске управе, доноси програм развоја информационог система Пореске управе. Програм информационог система Пореске управе садржи:

техничке претпоставке за развијање јединственог информационог система Пореске управе;

развојне правце, динамику изградње и опремања;

потребна средства и начин њиховог обезбеђења.
У оквиру свога информационог система, Пореска управа уређује и
обезбеђује стандарде, дефиниције, класификације, кодирање података –
информација, технолошку обраду и пренос.
2.3. Едукација пореских обвезника
У организацији Пореске управе код Централе Пореске управе у Београду, предвиђен је „Центар за образовање и комуникацију”, код Центра за вели-
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ке пореске обвезнике (ЦВПО), предвиђена је организациона јединица „Одсек
за образовање и информисање”, а код регионалних центара предвиђена је организациона јединица „Одсек за образовање и комуникацију”, што представља основну претпоставку за едукацију пореских обвезника и медијске кампање. Пошто су створене организационе претпоставке, Пореска управа од
2003. године преко Сектора и одсека, интензивно спроводи едукацију пореских обвезника.
Интензитет и форме обуке Пореска управа прилагођава циљној групи
и пореском облику који је у датом трену тку најактуелнији. Тако је у 2004. години дат примат порезу на додату вредност (ПДВ), који је требало да се примени 1. јануара 2005. године. Пред Пореску управу увођење ПДВ-а у порески
систем је наметнуо посебан задатак, који се састојао од више специфичних
активности, почев од едукације, до штампања и дистрибуције образаца. Све
ове активности на увођењу ПДВ-а су се састојале од припреме јавности за
увођење овог пореза, едукације циљних група (физичка лица, правна лица,
предузетници) и других административних и техничких послова. Ове радње
су се састојале у штампању и дистрибуцији пријава за евидентирање обвезника ПДВ (образац-ЕППДВ), евидентирање-регистрација ПДВ обвезника, што
је завршено штампом и дистрибуцијом потврде о извршеном евидентирању
за ПДВ (образац-ПЕПДВ), штампа и дистрибуција пријаве (образац-ПППдв)
и др.
У свим овим активностима Пореске управе код увођења ПДВ у порески систем, било је неопходно објаснити како пореским обвезницима, тако и
широкој јавности да овај порез замењује порез на промет и да сви поступци
око евидентирања и подношења пореских пријава буду бесплатни. Истовремено је било неопходно завршити све процедуре и поступке који су били везани за 31. децембар 2004. године, када се завршавала примена Закона о порезу на промет.
Пореска управа је користила различите форме за едукацију пореских
обвезника, а то су били углавном писани материјали, чији тираж је прелазио
милион примерака. У поступку едукације за примену ПДВ, коришћене су
следеће публикације:

ПДВ кратак водич за грађане (грађани);

Основе ПДВ (грађани и порески обвезници);

Да ли би требало да се евидентирам за ПДВ (грађани и порески обвезници);

Пореска пријава ПДВ (порески обвезници);

Вођење књига и евиденција за ПДВ (порески обвезници);

ПДВ водич (порески обвезници);
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Постер за грађане-да ли да се евидентирам за ПДВ (грађани);
Памфлет-позив за евидентирање за ПДВ(порески обвезници).
Едукација пореских обвезника је вршена и преко презентација, семинара, округлих столова и сл. Пореска управа је у овој едукацији остварила сарадњу са привредним коморама, Задружним савезом Србије, Удружењем банака, Управом царина и др. Поред овога, Пореска управа је на одговарајући начин организовала и друге форме едукације и информисања и то:

ПДВ инфо центар и линк питања и одговори;

Сервиси ЦВПО-а:
• Електронски сервиси ЦВПО-а
• Билтен ЦВПО-а;
• Одсек за информисање и едукацију.

3. Овлашћења локалне самоуправе за наплату
јавних и локалних прихода
3.1. Преношење овлашћења за наплату јавних прихода
на локалну самоуправу
Утврђивање и наплата јавних прихода регулисана је у Закону о пореском поступку и пореској администрацији, по коме је та област поверена
Пореској управи. Пореска управа је у обавези да спроводи и пореске поступке за наплату локалних прихода, када то није учињено у редовном поступку.
„Овај закон примењује се и на порез и на споредна пореска давања које на основу закона наплаћује јединица локалне самоуправе (у даљем тексту: јединица
локалне самоуправе)”.24)
Према новим решењима из Закона о пореском поступку и пореској
администрацији (члан 2а), локална самоуправа је добила обавезе у тврђивања и наплате својих изворних прихода, укључујући и део јавних прихода.
Према решењима из овог закона, локална самоуправа, код у тврђивања, наплате и контроле пореза и споредних пореских давања има права и обавезе,
које има Пореска управа, осим права и обавеза којесе односе на:25)
24) Закон о пореском поступку и пореској администрацији, „Службени гласник Републике Србије”, број
80/2002, 84/2002 – исправка, 23/2003 – исправка, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – други закон,
62/2006 – други закон 63/2006 – исправка другог закона, 61/2007, члан 2а, став 1.
25) Закон о пореском поступку и пореској администрацији, „Службени гласник Републике Србије”, број
80/2002, 84/2002 – исправка, 23/2003 – исправка, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – други закон,
62/2006 – други закон 63/2006 – исправка другог закона, 61/2007, члан 2а, став 2.
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„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 управе садржане у одредбама чл. 160.
и 161. и чл. 164-170. овог закона”.
Преношење овлашћења за у тврђивање и наплату јавних прихода на
локалну самоуправу, извршено је у Закону о финансирању локалне самоуправе. У овом закону је у тврђено да „јединица локалне самоуправе у целости
утврђује, наплаћује и контролише јавне приходе из члана 6 овог Закона почев
од 1. јануара 2007. године” (члан 60. Закона). Према овом Закону јединици
локалне самоуправе припадају изворни приходи остварени на њеној територији и то:26)
1) порез на имовину, осим пореза на пренос апсолутних права и пореза
на наслеђе и поклон;
2) локалне административне таксе;
3) локалне комуналне таксе;
4) боравишна такса;
5) накнада за коришћење грађевинског земљишта;
6) накнада за уређивање грађевинског земљишта;
7) накнада за заштиту и унапређивање животне средине;
8) приходи од концесионе накнаде за обављање комуналних делатности и приходи од других концесионих послова, које јединица локалне самоуправе закључи у складу са законом;
9) новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине јединице локалне самоуправе, као и одузета имовинска корист у том поступку;
10) приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности
у државној својини које користи јединица локалне самоуправе и индиректни
корисници њеног буџета;
11) приходи од продаје покретних ствари које користи јединица локалне самоуправе и индиректни корисници њеног буџета;
26) Закон о финансирању локалне самоуправе, „Службени гласник Републике Србије”, број 62/2006, члан 6.
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12) приходи које својом делатношћу остваре органи и организације јединице локалне самоуправе;
13) приходи од камата на средства буџета јединице локалне самоуправе;
14) приходи по основу донација јединици локалне самоуправе;
15) приходи по основу самодоприноса;
16) други приходи утврђени законом.”
Решењем је у Закону о финансирању локалне самоуправе предвиђено,
да се поред локалних прихода у надлежност локалне самоуправе ставља у тврђивање, наплаћивање и контрола дела јавних прихода, односно порез на имовину (осим пореза на пренос апсолу тних права и пореза на наслеђе и поклон). На тај начин је у тврђивање, наплата и контрола пореза на имовину
пренета на органе локалне самоуправе. На овај начин је извршено неопходно
усклађивање Закона о пореском поступку и пореској администрацији са Законом о финансирању локалне самоуправе, а што се односи на јавне приходе
које наплаћују, тако да су у односу на у тврђивање, наплату и контролу пореза
и споредних пореских давања, ови закони усаглашени. Али ће Пореска управа одлучивати о жалбама изјављеним против решења донетих у пореском
поступку од органа јединица локалне самоуправе.
3.2. Утврђивање и наплата јавних и локалних прихода
Порез на имовину, осим пореза на пренос апсолу тног права и пореза
на наслеђе и поклон, од 1. јануара 2007. године представља изворни приход
јединица локалне самоуправе. То истовремено значи да је за у тврђивање и
наплату пореза на имовину надлежан орган јединице локалне самоуправе.
Тако се пореска пријава подноси јединици локалне самоуправе надлежној
према месту где се непокретна имовина налази, заједно са документацијом
која је потребна за у тврђивање пореске обавезе.
После промена које су уследиле у надлежности опорезивања, порез на
имовину се у тврђује:
•
за календарску годину;
•
применом закона о порезима на имовину и одлуке скупштине јединице
локалне самоуправе, која важи на дан 31. децембра године која претходи години за коју се утврђује и плаћа порез на имовину;
•
на основу решења надлежног органа јединице локалне самоуправе, односно Пореске управе (ако је закључен уговор са Пореском управом за администрирање изворних прихода за 2007. годину);
•
у годишњем износу.
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На у тврђену пореску обавезу за ту годину, промене у току године од
значаја за висину пореске обавезе пореза на имовину, не у тичу на ову обавезу. Жалба против решења надлежних органа о висини пореске обавезе не
одлаже његово извршење.
Плаћање пореза је регулисано тако да се порез на имовину плаћа тромесечно у року од 45 дана од дана почетка тромесечја (15. фебруара, 15. маја,
15. августа и 15. новембра). Порез на имовину се плаћа аконтационо, до доношења решења о у тврђивању пореза за текућу годину. Аконтациони износ
пореза је у висини обавезе за последње тромесечје године која претходи години за коју се у тврђује и плаћа порез. Обвезник је дужан да разлику између
пореза у тврђеног решењем пореског органа и аконтационо уплаћеног пореза
за тромесечје за које је пореска обавеза доспела, уплати у року од 15 дана од
дана достављања првостепеног решења о у тврђивању пореске обавезе.
Због доцње у плаћању пореза, обвезник пореза на имовину плаћа камату. Порески орган за неблаговремено плаћени порез на имовину обрачунава
и наплаћује камату по стопи једнакој годишњој есконтној стопи Народне банке Србије, која износи 8,5% , увећаној за 15 процентних поена, применом
комфорне методе обрачуна, што на годишњем нивоу износи 23,5%.
Стопе и износи свих других изворних прихода, као и начин и мерила
за одређивање висине локалних такси и накнада, у тврђује скупштина јединице локалне самоуправе, својом одлуком у складу са Законом.
3.3. Поступање органа јединице локалне самоуправе по Закону
Према Закону о финансирању локалне самоуправе, од 1. јануара 2007.
године, јединице локалне самоуправе у тврђују, наплаћују и контролишу порез на имовину. Јединицама локалне самоуправе је према Закону дозвољено
да могу :
•
да закључе уговор о пружању техничке и друге помоћи са Министарством финансија-Пореском управом, а што се односи на утврђивање,
наплату и контролу пореза на имовину, уз накнаду коју утврђује пореска управа. Уговорену помоћ, Пореска управа може пружати најкасније
до 31. децембра 2008. године, како је то прописано у Закону (члан 62.);
•
пренети другој јединици локалне самоуправе, овлашћење за обављање
послова утврђивања, наплате и контроле пореза на имовину (члан 63.
Закона).
У условима преласка са једног система у тврђивања, наплате и контроле пореза на имовину, порески обвезници скоро по правилу немају сазнања
ко ове послове врши, па уколико су пореску пријаву поднели Пореској упра-
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ви немају обавезу да за ту имовину подносе нову пријаву, као и документацију из које проистиче истинитост чињеница из пријаве. Ако је порески обвезник, пореску пријаву поднео Пореској управи, она ће пореску пријаву проследити јединици локалне самоуправе на чијој територији се непокретност
налази, ако са том јединицом није закључен уговор о пружању техничке и
друге помоћи. Уколико је порески обвезник поднео пореску пријаву јединици локалне самоуправе, а послови у тврђивања, наплате и контроле су поверени другој јединици локалне самоуправе или Пореској управи, тада ће орган
јединице локалне самоуправе примљену пореску пријаву са прилозима,
одмах проследити органу коме је поверен посао према Закону о финансирању локалне самоуправе. Јединице локалне самоуправе могу поверавати обављање ових послова Пореској управи до краја 2008. године.
Пореска управа је за 2007. годину потписала уговоре са 139 јединица
локалне самоуправе за вршење послова у тврђивања, наплате и контроле јавних прихода. Послове у тврђивања, наплате и контроле јавних прихода од 1.
јануара 2007. године ове послове врше преко својих локалних администрација три града (Београд, Крагујевац и Ниш) и четири општине (Врање, Инђија,
Жабари и Врњачка Бања). Пореска управа је ове уговоре потписала за 2007.
годину, па уколико ове послове не буду обављале преко локалне пореске
администрације, мораће да закључи уговор са Пореском управом и за 2008.
годину.

Четврти део

117

ЧЕТВРТИ ДЕО
У ТВР ЂИ ВА ЊЕ И НА ПЛАТА ПО Р Е ЗА
ПО ПО Р Е СКИ М О БЛИ ЦИ МА
1. Порез на добит предузећа27)
Порез на добит предузећа у основи је заменио порез на добит корпорација, односно порез на доходак, па је практична примена овог пореза на нову
структуру привреде отежана, јер нису били примењени други прописи. У Закон су уведене нове категорије опорезивања предузећа (капитална добит,
трансферне цене, пореско консолидовање, матична компанија, филијала и
др.). У новом систему, предузеће подноси пореску пријаву надлежном пореском органу, који доноси одговарајуће решење, за разлику од претходног система, када су предузећа сама обрачунавала и плаћала порезе и доприносе.
Законом је уређено да је порески обвезник предузеће у једном од организационих облика:
•
акционарско друштво;
•
друштво са ограниченом одговорношћу ;
•
ортачко друштво;
•
командитно друштво;
•
друштвено предузеће;
•
јавно предузеће.
Порески обвезник је и задруга која остварује приходе продајом производа на тржишту или вршењем услуга уз накнаду, као и друго правно лице. У
складу са Законом, порески обвезник је и друго правно лице, ако остварује приходе продајом производа на тржишту или вршењем услуга уз накнаду.
Доношењем Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије”, број 125/2004), привредна друштва се организују у следеће
правне облике и то:
•
ортачко друштво;
•
командитно друштво;
•
друштво са ограниченом одговорношћу ;
•
акционарско друштво.
27) Закон о порезу на добит предузећа, „Службени гласник Републике Србије”, број 25/2001, 80/2002,
– други закон, 43/2003, 84/2004.
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На основу овога, више не постоје друштвена и јавна предузећа, али постојећа привредна друштва, предузетници и други облици повезивања и организовања за обављање привредне делатности, настављају да раде на начин
и под условима под којима су уписани у регистар. Привредна друштва и предузетници су дужни да своју правну форму ускладе са одредбама овог закона
у року од две године од дана ступања на снагу овог закона. Значи, порез на
добит предузећа се односи на све облике организовања предузећа, односно
привредних друштава према Закону о привредним друштвима.
1.1. Подношење пореске пријаве и у тврђивање пореза
Пореска пријава је извештај пореског обвезника, коју он подноси надлежном пореском органу о оствареним приходима, извршеним расходима,
добити, имовини и другим битним информацијама од значаја за у тврђивање
пореза. Пореска пријава је прописана и подноси се на прописаном пореском
обрасцу, са прилогом одговарајућих доказа. Поред овога, пореска пријава
мора да буде комплетна, тачна, јасна и прегледна.
Порески обвезник дужан је да надлежном пореском органу поднесе
пореску пријаву у којој је обрачунат порез и порески биланс за период за који се у тврђује порез. Уз пореску пријаву и порески биланс, обвезник је дужан
да надлежном пореском органу достави и биланс успеха, биланс стања, извештај о новчаним токовима, извештај о променама на капиталу, као и другу
документацију прописану овим законом.
Пореска пријава подноси се у року од 10 дана од дана истека рока прописаног за подношење финансијских извештаја.
Садржај пореске пријаве и пореског биланса ближе уређује министар
финансија.
Обвезник пореза који у току године отпочне са обављањем делатности
дужан је да поднесе пореску пријаву у року од 15 дана од дана уписа у регистар надлежног органа. У пореској пријави из става 1. овог члана обвезник
даје процену прихода, расхода и добити за ту годину.
Обвезник коме истекне рок за остваривање права на пореско ослобођење у току године, дужан је да надлежном пореском органу поднесе пореску
пријаву са пореским билансом у року од 15 дана од дана истека тог рока.
Утврђивање пореза је активност пореског органа да изда управни акт
и предузме управне радње у чему учествује и порески обвезник, како би се
у тврдило постојање пореске обавезе. Један од случајева када порески обвезник учествује у у тврђивању пореза је порез на добит предузећа и порез на
приходе од самосталне делатности. Код пореза по одбитку, порески обвез-
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ник сам у тврђује порез и о томе подноси доказе пореском органу, што је познато као „самопорезивање”.
Порески обвезник је дужан да у пореској пријави обрачуна порез на
добит за порески период за који се пријава подноси. Ако је обвезник пореза
у виду аконтације платио мање пореза него што је био дужан да плати по
обавези обрачунатој у пореској пријави, дужан је да разлику уплати најкасније до подношења пореске пријаве. Уз пореску пријаву порески обвезник је
дужан да поднесе доказ о уплати разлике пореза из става 2. овог члана.
Ако је обвезник пореза у виду аконтације платио више пореза него
што је био дужан да плати по обавези обрачунатој у пореској пријави, више
плаћени порез урачунава се као аконтација за наредни период или се обвезнику враћа на његов захтев.
1.2. Порез по одбитку
Порез по одбитку је порез који се плаћа код сваке исплате појединачног примања. Порез који се плаћа по одбитку, обрачунава и уплаћује исплатилац прихода – порески платац.
Порез по одбитку на приходе из члана 40. овог закона за сваког обвезника и за сваки појединачно исплаћени приход исплатилац обрачунава,
обуставља и уплаћује на прописане рачуне у моменту исплате прихода. Овде
је то случај када нерезидентни обвезник остварује приходе од нерезидентног
обвезника, по основу дивиденди, капиталних добитка и накнада по основу
закупа непокретних и покретних ствари.
Порез по одбитку из става 1. овог члана обрачунава се и плаћа по прописима који важе у моменту исплате прихода.
1.3. Наплата пореза и принудна наплата
Наплата пореза у основи представља гашење пореског дуга пореског
обвезника. Са уплатом пореза пореског дужника, истовремено се гаси и обавеза солидарних дужника и дужника из одговорности. Постоје два основна
облика наплате пореза, редовна и принудна наплата. Редовна наплата се врши када пореска обавеза доспе. Када пореска обавеза није намирена у прописаном року, предузима се принудна наплата.
Порески обвезник током године порез на добит плаћа у виду месечних
аконтација, чију висину у тврђује на основу пореске пријаве за претходну годину у којој исказује и податке од значаја за у тврђивање висине аконтације у
текућој години. Месечна аконтација пореза на добит плаћа се до 15-ог у месецу за претходни месец.
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Плаћање месечних аконтација у складу са пореском пријавом из става
1. овог члана врши се од првог дана наредног месеца у односу на месец у коме
је пријава поднета.
Ако у текућој години дође до значајних промена у пословању обвезника, промене пореских инструмената или других околности које битно у тичу
на висину месечне аконтације пореза, порески обвезник може поднети пореску пријаву са пореским билансом, у којој ће исказати податке од значаја за
измену месечне аконтације и обрачунати њену висину, најкасније у року од
30 дана по истеку периода за који се саставља порески биланс. Порески обвезник може започети плаћање аконтације у складу са пореском пријавом из
става 1. овог члана од првог дана наредног месеца у односу на месец у коме
је пријава поднета.
Ако обвезник пореза не поднесе пореску пријаву или ако се у поступку
пореске контроле у тврди да је пореска пријава непотпуна, да садржи нетачне
податке или да постоје други недостаци и неправилности од значаја за у тврђивање пореске обавезе, Пореска управа у тврђује пореску обавезу за порески период, односно месечну аконтацију за текућу годину, у складу са законом којим се уређује порески поступак и пореска администрација.
У случају покретања поступка ликвидације и стечаја, ликвидациони,
односно стечајни управник дужан је да најкасније у року од 15 дана од дана
покретања поступка обезбеди обрачун доспелих пореских обавеза ради наплате из ликвидационе, односно стечајне масе, и да о томе обавести надлежни порески орган. Надлежни порески орган доноси решење којим се у тврђује висина пореске обавезе у року од 30 дана од дана пријема пореске пријаве из члана 34. став 3. овог закона.
У пореском поступку, а у поступку по правном леку, допуштена је
жа лба. Жа лба се подноси против пореског управног акта којим је одлучено
о појединачним правилима и обавезама из порескоправног односа. Ако решење пореског органа није доне то у прописаном року, може се подне ти
жа лба. Може се покрену ти и управни спор против коначног пореског управног акта. Жа лба се подноси у року од 15 дана од дана пријема пореског
управног акта.
Жалба се подноси надлежном другостепеном пореском органу, а може
се изјавити и на записник првостепеном пореском органу. У жалби се наводе, порески управни акт, разлози за жалбу и докази за поништење, измену
или укидање акта првостепеног пореског органа. Првостепени порески орган може усвојити жалбу и порески управни акт изменити. Странке у поступку по жалби су жалилац или лице које има правни интерес.
У Закону је поводом жалбе, регулисано и:
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–

правно дејство жалбе;

–

одустанак од жалбе;

–

привремени прекид поступка;

–

решавање другостепеног пореског органа по жалби;

–

одбијање жалбе;

–

поништавање пореског управног акта;

–

оглашавање пореског управног акта ништавим;

–

поништавање и измена пореског решења у вези са управним спором.

Принудна наплата пореза је један од начина гашења пореског дуга и
она се предузима ако порески дужник не плати своју пореску обавезу у року
доспелости. Ова наплата се по правилу спроводи на основу решења надлежног пореског органа, а поступак принудне наплате може да спроводи и суд,
на предлог пореског органа.
Поступак принудне наплате пореза, Пореска управа почиње, доношењем решења о принудној наплати пореза у случају да порески обвезник
није платио порез, односно споредна пореска давања. Решење Пореске
управе о принудној наплати пореза, постаје извршно наредног дана од дана
достављања. У року од осам дана може се изјавити жа лба против решења о
принудној наплати пореза. У принудној наплати пореза, предме т наплате је
целокупна имовина пореског обвезника, изузев ствари и примања физичких лица, што је изузе то од принудне наплате по закону којим се у ређу је
извршни поступак.
У Закону су регулисане и следеће одредбе, од прекида поступка до предлога принудне наплате и то:
–

прекид поступка принудне наплате пореза;

–

обустава поступка принудне наплате;

–

начела поступка принудне наплате пореза;

–

изузимање од принудне наплате пореза;

–

трошкови поступка принудне наплате пореза и трошкови пореско-прекршајног поступка;

–

предмети принудне наплате;

–

права трећих лица.
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2. Порез на доходак грађана28)
Порез на доходак грађана, односно порез на доходак физичких лица је
један од најзначајнијих, а истовремено и један од најиздашнијих пореза у савременим пореским системима. Овај порез директно погађа економску снагу
пореског обвезника – грађанина јер опорезује његов доходак, односно извор
његове егзистенције. На тај начин порез на доходак грађана директно у тиче
на смањење економске моћи сваког пореског обвезника, а са друге стране је
то допринос колективитету – држави да може да измирује своје обавезе.
Постоје два основна приступа код опорезивања дохотка грађана: цедуларно и синтетичко (глобално) опорезивање дохотка. У великом броју савремених држава, примењује се синтетичко опорезивање дохотка. Мањи број
држава примењује цедуларно опорезивање дохотка, јер се тада појављује више појединачних облика пореза, па их је теже објединити.
Порез на доходак грађана, поред велике издашности и флексибилности, карактерише вертикална и хоризонтална правичност, а помоћу овог пореза држава остварује и своје економске и социјалне циљеве. Пошто овај порез директно погађа економску снагу грађанина, односно породице, он је
погодан да држава помоћу ослобођења и олакшица води селективну политику како у социјалној сфери, тако и у сфери популационе политике.
Као основни недостаци овог пореза се обично наводе управо они који
би могли бити против увођења овог пореза, а то су : директно мешање у приватност пореског обвезника; порески обвезник није стимулисан да оствари
већи доходак када зна да ће део морати да дà држави; поступак у тврђивања
наплате и контроле је сложен пореско-технички поступак. Пошто порез на
доходак грађана плаћа велики број грађана, а исплатилац је по правилу порески обвезник, то увек постоји антагонизам између државе и пореских обвезника, где обвезници увек захтевају од државе да плате што мање порез. Зато
држава мора да брине о томе да порез на доходак грађана увек мора бити
одмерен и умерен, како не би дошло до пореске евазије.
Код пореза на доходак грађана, основицу за опорезивање чини опорезиви доходак. Опорезиви доходак је разлика између оствареног дохотка и
стандардних и нестандардних одбитака. Стопе пореза на доходак грађана су
по правилу прогресивне. Овај порез се плаћа код сваке исплате, што га чини
порезом по одбитку.
У Србији, Законом о порезу на доходак грађана, уведена је обавеза да
се порез на доходак грађана (раније порези из личног дохотка и други поре28) Закон о порезу на доходак грађана, „Службени гласник Републике Србије”, број 24/2001, 80/2002,
80/2002 – други закон, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – исправка.

Четврти део

123

зи), плаћа на нето приход из свих извора. На тај начин је напуштен принцип
„цедуларног опорезивања”, односно постојање посебних пореза за поједине
врсте прихода. Дефинисан је нето приход за опорезивање, као разлика између бру то прихода, који је остварен по неком од законских основа и трошкова
који су настали при остваривању прихода. Истовремено се признају стварни
и нарумирани трошкови, код неких пореских облика.
Према Закону о порезу на доходак грађана, порез се плаћа на све приходе, који су сврстани у неколико основних група. Плаћа се и годишњи порез
на доходак грађана, кога плаћају физичка лица – резиденти, који су у претходној години остварили доходак који је већи од цензуса који је за ту годину
прописан.
За разлику од неких претходних решења, плаћање пореза на доходак
грађана, подлежу следеће врсте прихода које грађанин оствари и то:
1. зараде;
2. приходи од пољопривреде и шумарства;
3. приходи од самосталне делатности;
4. приходи од ау торских права и права индустријске својине;
5. приходи од капитала;
6. приходи од непокретности;
7. капитални добици;
8. остали приходи.
Сваки од ових прихода се опорезује појединачно, без обзира да ли су
остварени у новцу, у натури, чињењем или на други начин. Сви ови порези
се према начину наплате могу сврстати у порезе по одбитку и порезе по решењу. За обрачун и наплату пореза по одбитку, порески обвезник обрачунава и
плаћа порез код сваке наплате (зараде, ау торски хонорари и др.), док се код
пореза по решењу, порез плаћа после доношења решења надлежног пореског
органа.
2.1. Утврђивање и плаћање пореза по одбитку
код појединих пореза
Пореска пријава је у основи извештај пореског обвезника коју он подноси пореском органу о оствареним приходима, извршеним расходима,
имовини, промету и другим важним информацијама од значаја за у тврђивање пореза. Пореска пријава је строго формални документ који прописује порески орган и она се подноси на прописаном обрасцу, а уз пријаву се подноси и захтевана, одговарајућа документација. Од пореског обвезника који
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подноси пореску пријаву се очекује да пореска пријава буде тачна, комплетна, прегледна и јасна, баш онако како је то прописано у пријави.
Уколико порески орган у тврди да пореска пријава није комплетна или
да у њој постоје пропусти, тада порески орган захтева од пореског обвезника
да поднесе измењену пореску пријаву у којој су пропусти отклоњени.
Према Закону, грађанин који остварује доходак у смислу овог закона,
дужан је да поднесе пореску пријаву. Најкасније до 31. децембра сваке године, порески орган општим јавним позивом позива грађане да поднесу пореску пријаву.
Пријава за годишњи порез на доходак грађана, подноси грађанин – обвезник, за остварени доходак у години за коју се врши у тврђивање пореза. Пореском органу се подноси пореска пријава, најкасније до 15. марта наредне
године, са тачним подацима који су прописани у пријави.
Пријаву за порез на приходе од самосталне делатности и порески биланс, дужни су да поднесу предузетник и обвезник пореза на приходе од пољопривреде, који воде пословне књиге. Пореску пријаву и порески биланс са
тачним подацима, обвезник подноси пореском органу најкасније до 15. марта наредне године. Обвезник је дужан да уз пореску пријаву и порески биланс достави пореском органу и биланс успеха, план стања, извештај о новчаним токовима и извештај о променама на капиталу, ако воде двојно књиговодство, као и остала документа која су прописана. Порески обвезник – предузетник који плаћа порез на паушални приход, а значајније је измењен обим
пословања, односно промета дужан је да поднесе пореску пријаву најкасније
до 31. јануара године за коју се у тврђује порез. Ако предузетник у току године започне обављање самосталне делатности, дужан је да поднесе пореску
пријаву, најкасније у року од 15 дана од дана уписа у регистар надлежног органа. Ако обвезник у току године одјави (трајно или привремено) обављање
самосталне делатности, дужан је у року од 30 дана од дана престанка обављања делатности, да поднесе пореску пријаву за коначно у тврђивање пореза.
Код одјављивања самосталне делатности, предузетник који води пословне
књиге, уз пореску пријаву подноси и порески биланс, као и документацију из
члана 93. став 2. овог закона.
Пријаву за порез на капиталне добитке и остале приходе на које се
порез не плаћа по одбитку, обвезник је дужан да поднесе најкасније у року од
15 дана од дана почетка остваривања прихода. Ако предузетник плаћа порез
на паушално у тврђен приход, дужан је да поднесе пријаву за приходе на капиталне добитке. Пореску пријаву подноси обвезник пореза на приходе од
непокретности, као и обвезник пореза на приходе од давања у закуп покретних ствари и у случају да се овај порез плаћа и по одбитку (пореска пријава
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се подноси најкасније у року од 15 дана од дана закључења уговора о закупу,
односно подзакупу).
Пријаву подноси обвезник – нерезидент за поједине врсте прихода за
које није предвиђено плаћање пореза по одбитку. Плаћени порез по пореској
пријави, заједно са плаћеним порезима по одбитку, за обвезника пореза се
сматра коначно у тврђеном пореском обавезном.
Надлежност пореског органа је регулисана тако да је обвезник дужан да
поднесе пореску пријаву :
–
за приходе од самосталне делатности – пореском органу на чијој територији је регистровано обављање делатности;
–
за приходе од непокретности – пореском органу на чијој територији се
налази непокретност;
–
за годишњи порез на доходак грађана, за капиталне добитке и за остале приходе на које се порез не плаћа по одбитку – пореском органу на
чијој територији обвезник има пребивалиште.
За приходе од пољопривреде и шумарства који се опорезују према катастарском приходу не подноси се пореска пријава.
Утврђивање пореза је читава једна комплексна активност пореског органа коју чини издавање управног акта и предузимање управних радњи и
активност пореског дужника, што је неопходно да би се у тврдило постојање
пореске обавезе. У поступку у тврђивања пореза, порески орган сарађује са
пореским обвезником. Утврђивање пореске обавезе, порески орган може да
врши и у поступку пореске контроле у случају када порески обвезник (супротно закону) не пријави пореску обавезу или је нетачно пријави.
Наплата пореза је у основи гашење пореског дуга, односно намиривање пореског потраживања пореског дужника. Постоје два основна начина
наплате пореза, редовна и принудна. У време доспелости пореске обавезе и
плаћања, врши се редовна наплата, док се принудна наплата врши када пореска обавеза није плаћена у прописаном року.
Начин утврђивања и плаћања пореза је регулисан тако да се по одбитку од сваког појединачно оствареног прихода, у тврђује и плаћају порези на
следеће приходе:
–
зараде;
–
приходе од ау торских права и сродних права и права индустријске својине, ако је исплатилац прихода правно лице или предузетник;
–
приходе од капитала;
–
приходе од непокретности, ако је исплатилац прихода правно лице
или предузетник;
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приходе од давања у закуп покретних ствари, ако је исплатилац прихода правно лице или предузетник;
–
добитке од игара на срећу ;
–
приходе од осигурања лица;
–
приходе спортиста и спортских стручњака;
–
остале приходе, ако је исплатилац прихода правно лице или предузетник.
Утврђују се и плаћају порези по решењу надлежног пореског органа на
следеће приходе:
–
приходе од пољопривреде и шумарства;
–
приходе од самосталне делатности;
–
капиталне добитке;
–
приходе из члана 99. став 1. тач. 2), 4), 5) и 8) овог закона на које се приход не плаћа по одбитку, односно када исплатилац прихода није правно лице или предузетник.
Порези по одбитку (из члана 99. Закона) се за сваког обвезника и за
сваки појединачно исплаћени приход, обуставља и уплаћује на прописане
рачуне у моменту исплате прихода. Банка или други исплатилац за приходе
из капитала по основу камате, дужан је да у току године у тврди по одбитку у
моменту исплате. Код салдирања новца по основу отуђења или откупа дужничке хартије од вредности, обрачунава се, обуставља и уплаћује порез на
приход од капитала на остварену камату за период од дана стицања до дана
отуђења или откупа дужничке хартије од вредности. Порез по одбитку, обрачунава и наплаћује предузетник који води пословне књиге које остварује нерезиднентно правно лице у складу са законом којим се уређује порез на добит предузећа. Исплатилац је дужан да обвезнику при свакој исплати, као и
по истеку године, изда обрачун са подацима о бру то приходу, трошковима,
опорезивом приходу, олакшицама, плаћеним доприносима за социјално осигурање и плаћеном порезу. У случају када Централни регистар обрачунава,
обуставља и уплаћује порез по одбитку на камату. Обвезник који остварује
зараду и друге приходе у/или из друге државе чланице, односно друге државе, код дипломатског или конзуларног представништва стране државе, односно међународне организације или код представника и службеника таквог
представништва, односно организације, дужан је да сам обрачуна и уплати
порез по одбитку, ако порез не обрачуна и не уплати исплатилац прихода.
Код обрачуна пореза по одбитку на приходе нерезидента, исплатилац прихода примењује одредбе уговора о избегавању двоструког опорезивања, под
условом да нерезидент докаже статус резидента државе са којом је Србија и
Црна Гора закључила уговор о избегавању двоструког опорезивања, и да је
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он стварни власник прихода. Статус резидента државе са којом је закључен
уговор о избегавању двоструког опорезивања у смислу става 1. овог члана,
нерезидент доказује код исплатиоца прихода потврдом или другим одговарајућим документом овереним од надлежног органа друге државе уговорнице
чији је резидент. Ако исплатилац прихода примени одредбе уговора о избегавању двоструког опорезивања, а нису испуњени услови из ст. 1. и 2. овог
члана, што за последицу има мање плаћени износ пореза, сносиће разлику
између плаћеног пореза и дугованог пореза по овом закону. Надлежни порески орган, на захтев нерезидента, дужан је да изда потврду о порезу плаћеном у Републици. Порез по одбитку се у тврђује и плаћа по стопама, а носилац
платног промета може дозволити исплату зарада и осталих прихода на које се
порез плаћа по одбитку само ако су на рачуну исплатиоца обезбеђена средства за истовремену уплату пореза и других прописаних јавних дажбина.
Регистар исплатилаца прихода интерпретаторима води Пореска управа за све исплатиоце прихода, по основу естрадних програма забавне и народне музике и других забавних програма, на које се порез плаћа по одбитку.
Исплатиоци ових прихода су :
–
правна и физичка лица која обављају регистровану делатност из области угоститељства, туризма, посредовања и других делатности, а у својим или закупљеним објектима организују извођење естрадних програма забавне и народне музике или других забавних програма;
–
правна и физичка лица регистрована за делатност производње и емитовања радио и телевизијског програма, која производе и емитују телевизијски програм забавне и народне музике, забавни, колажни, новогодишњи и слични програм, без обзира да ли им је издата или не дозвола
за емитовање програма у складу са законом којим се уређује обављање
радиодифузне делатности;
–
правна и физичка лица која обављају регистровану делатност, савези,
удружења, организације, заједнице, месне заједнице и слични субјекти
који у својим или закупљеним објектима или на другим местима организују концерте, културно-уметничке, туристичке и друге сличне манифестације и приредбе, на којима се изводе естрадни програми забавне и народне музике, новогодишњи и други слични забавни програми
или друге забавне приредбе.
Порези по решењу су они порески облици пореза на доходак грађана,
где порески орган на основу пореске пријаве или других докумената доноси
решење у коме у тврђује порез. Пореска управа доноси решења за следеће
облике пореза, и то:
•
порез на приходе од пољопривреде и шумарства;
•
порез на приходе од самосталне делатности;
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порез на капиталне добитке;
порез на остале приходе;
годишњи порез на доходак грађана.
Доспелост пореза који се у тврђују решењем пореског органа, плаћају
се у следећим роковима:
–
45 дана од дана почетка тромесечја – на приходе од пољопривреде и
шумарства, на приходе од непокретности и на друге приходе, на које се
порез не плаћа по одбитку, који се плаћају тромесечно;
–
15 дана по истеку сваког месеца – на приходе од самосталне делатности који се плаћају у виду месечних аконтација;
–
15 дана од дана достављања решења о у тврђивању пореза – на годишњи порез на доходак грађана, на капиталне добитке и на друге приходе који се остварују повремено.
Решење о утврђивању пореза садржи нарочито:
•
име и презиме обвезника;
•
врсту пореза;
•
пореску основицу ;
•
стопу пореза;
•
у тврђене пореске олакшице;
•
износ пореске обавезе, начин и рок плаћања;
•
рачун на који се врши уплата пореске обавезе.
У решењу о у тврђивању пореза, обвезник ће се поучити о праву на подношење жалбе против тог решења.
Редовна наплата пореза је предвиђена и прописана у Закону о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник Републике
Србије”, број 80/2002, 84/2002, 23/2003 и 55/2004). По правилу наплата пореза
се врши плаћањем новчаног износа и доспелости пореза на прописане уплатне рачуне јавних прихода у роковима који су прописани у Закону. Поред овога, порез се може платити и куповином вредносног папира (таксене марке,
поштанске доплатне марке, фискалне акцизне маркице и др.) у случајевима
прописаним законом. У делу редовне наплате пореза, регулисано је и:
•
дан плаћања пореза;
•
извршење пореског налога;
•
редослед намирења;
•
опомена за плаћање пореза;
•
установљавање залоге пре принудне наплате пореза;
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одлагање плаћања пореског дуга;
обезбеђење наплате пореског дуга.
У Закону је посебно регулисана камата, која се обрачунава и плаћа на
износ мање или више плаћеног пореза и споредних пореских давања по стопи једнакој годишњој есконтној стопи централне емисионе банке увећаној за
15 процентних поена, применом комфорне методе обрачуна. Камата се обрачунава на дуговни порез и споредна пореска давања, почев од наредног дана
од дана доспелости. У случају када се у току контроле у тврди разлика пореске обавезе, камата се обрачунава од дана када је порески обвезник био дужан да плати. Када је плаћање пореског дуга одложено, камата се обрачунава
и за време док траје одлагање, односно обустава.
2.2. Утврђивање и плаћање годишњег пореза
на доходак грађана

Поред пореза на доходак грађана, који се плаћа из сваког појединачног
извора, плаћа се и годишњи порез. Годишњи порез на доходак грађана плаћају физичка лица – резиденти, који су у календарској години остварили доходак већи од троструког износа просечне годишње зараде по запосленом
исплаћене у Републици у години у којој се у тврђује порез, према подацима
републичког органа надлежног за послове статистике. За странца – резитента, запосленог код резидентног лица и за резидента упућеног у иностранство ради обављања послова за резидентно правно лице, јесте петоструки
износ годишње зараде по запосленом исплаћене у Републици. Неопорезиви
износ се увећава или умањује годишње за проценат раста, односно смањења
зарада, према подацима органа надлежног за послове статистике.
Дохотком за опорезивање, сматра се годишњи збир:
•
зарада из чл. 13. до 14б Закона;
•
опорезивог прихода од самосталне делатности из чл. 33. до 40. Закона;
•
опорезивог прихода од ау торских и сродних права и права индустријске својине из чл. 55. до 60. Закона;
•
опорезивог прихода од непокретности из чл. 68. и 70. Закона;
•
опорезивог прихода од давања у закуп покретних ствари из члана 82.
ст. 3. до 5. Закона;
•
опорезивог прихода од осигурања лица из члана 84. став 2. Закона;
•
опорезивог прихода спортиста и спортских стручњака из члана 84а
Закона;
•
опорезивих других прихода из члана 85. овог закона;
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прихода по основима из тач. 1) до 8) овог става, остварених и опорезованих у другој држави чланици, односно другој држави.
Зараде из става 3. тачка 1) члана 87. и опорезиви приходи из тач. 3), 7)
и 8) тог става умањују се за порез и доприносе за обавезно социјално осигурање плаћене у Републици на терет лица које је остварило зараду, односно
опорезиве приходе, а опорезиви приходи из тач. 2), 4), 5) и 6) тог става умањују се за порез плаћен на те приходе у Републици.
Приходи из става 3. тачка 9) члана 87. умањују се за порез плаћен у другој држави чланици, односно другој држави.
У доходак странца – резидента из става 2. члана 87. улазе само зараде,
нерачунајући и додатна примања ослобођена у складу са чланом 19. став 1.
овог закона, ако су испуњени услови из става 3. члана 87.
Доходак за опорезивање чини разлика између дохотка у тврђеног у
складу са ст. 3. до 6. члана 87. и неопорезивог износа из става 1, односно става 2. члана 87.
Код годишњег пореза на доходак грађана, порески обвезник је физичко лице које оствари доходак у календарској години већи од прописаног
нивоа.
Основица годишњег пореза на доходак грађана је опорезиви доходак,
који чини разлика између дохотка за опорезивање из члана 87. став 7. овог
закона и личних одбитака који износе:
•
за пореског обвезника – 40% од просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у Републици у години за коју се у тврђује порез, према
подацима републичког органа надлежног за послове статистике;
•
за издржаваног члана породице – 15% од просечне годишње зараде по
запосленом исплаћене у Републици у години за коју се у тврђује порез,
према подацима републичког органа надлежног за послове статистике,
по члану.
Укупан износ личних одбитака не може бити већи од 50% дохотка за
опорезивање.
Ако су два или више чланова породице обвезници годишњег пореза на
доходак грађана, одбитак за издржаване чланове породице може остварити
само један обвезник.
Стопа годишњег пореза на доходак грађана је прогресивна и износи
10% за обвезнике који су остварили износ до шестоструке просечне зараде,
а 15% преко шестоструке просечне годишње зараде. За обвезнике – странце
резиденте запослене код резидентног лица, износ осмоструке годишње зараде опорезује се са 10%, а преко тог износа се опорезује са 15%.
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Годишњи порез на доходак грађана се плаћа на основу пореске пријаве,
коју порески обвезник подноси Пореској управи до 15. марта текуће године
за опорезиве приходе у претходној години. У поступку доношења решења о
годишњем порезу на доходак грађана, Пореска управа има право да проверава пријављене приходе пореског обвезника.
Према подацима за 2007. годину, до 15. марта 2008. године, када је рок
за достављање пореских пријава за опорезивање укупног годишњег прихода
(годишњи порез на доходак грађана), биће поднето око 18.000 пријава грађана. Пореске пријаве за опорезивање годишњег дохотка грађана, поднеће они
који су у 2007. години остварили бру то доходак изнад 1.394.784,00 динара.
Странци који су радили у неком представништву у Србији као и домаћи који
су радили у неком страном представништву, где су за годину дана остварили
нето доходк у 2007. години изнад 2.324.640,00 динара, платиће порез.. Пореска управа у поступку провере поднетих података у пореској пријави као и за
оне грађане – обвезнике који нису поднели пореску пријаву, користећи метод „укрштања података”, на основу кога открива непријављене приходе, као
и оне обвезнике који нису поднели пореску пријаву.
2.3. Принудна наплата пореза, јемство, повраћај пореза и застарелост
Принудна наплата пореза до 31. децембра 2002. године је била регулисана у Закону о порезу на доходак грађана, а од тада је предвиђена у Закону
о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник Републике Србије”, број 80/2002, 84/2002 – исправка, 23/2003 – исправка, 70/2003
и 55/2004, 61/2005, 85/2005 – други закон, 62/2006 – исправка другог закона,
61/2007). Институ т принудне наплате пореза је подељен у три основна дела,
и то: опште о принудној наплати пореза; залога; уновчавање.
У делу, опште о принудној наплати је предвиђен почетак поступка принудне наплате пореза, доношењем решења о принудној наплати пореза, ако
порески обвезник није платио порез, односно споредно пореско давање. Решење о принудној наплати постаје извршено, наредног дана од дана достављања и на њега се може изјавити жалба. Када се покрене поступак принудне
наплате пореза, то има за последицу наплату из целокупне имовине пореског
обвезника и плаћање трошкова. Прекид поступка принудне наплате пореза
се врши у одређеним случајевима који су прописани (ако порески орган покрене стечајни поступак против пореског обвезника, ако порески орган одобри одлагање плаћање пореза, ако се у тврди постојање грешке код обрачуна
пореске обавезе која има за резултат знатно нижи порез). Поступак се може
прекину ти, ако по истеку рока, порески обвезник поднесе захтев за одлагање
наплате. Поступак принудне наплате се обуставља, ако је пореска обавеза
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поништена, односно ако је пореска обавеза поништена, односно ако порески
обвезник накнадно плати дуговану обавезу, укључујући настале трошкове.
Према начелима поступка принудне наплате пореза, Пореска управа примењује радње уређене овим законом имајући у виду економичност поступка,
тако да се наплата не врши ако су трошкови већи од вредности предмета принудне наплате. Трошкови поступка принудне наплате пореза и трошкови
порескопрекршајног поступка су регулисани тако да се пореска обавеза увећава за посебну једнократну таксу на принудну наплату пореза у висини 5%
од износа доспелих а неплаћених пореза, која се обрачунава и приписује главном дугу на дан почетка поступка принудне наплате, а трошкови падају на
терет пореског обвезника. Предмети принудне наплате у поступку принудне
наплате се спроводе на:
•
новчаним средствима пореског обвезника;
•
новчаним потраживањима пореског обвезника;
•
неновчаним потраживањима и другим правима пореског обвезника;
•
готовом новцу и хартијама од вредности;
•
покретним стварима;
•
непокретностима.
Принудна наплата се може спровести на једном или више предмета у
исто време. Треће лице (осим члана домаћинства пореског обвезника) може
поднети надлежном суду излучну тужбу којом може да тврди да има право
на ствари која је предмет поступка принудне наплате пореза, што би спречило продају имовине и тада Пореска управа може да прекине, односно обустави примену мера принудне наплате над тим предметом.
Код залоге за обезбеђење пореског потраживања у принудној наплати,
установљава се законско заложно право у корист пореског повериоца (Републике), а залога траје до намирења пореског дуга, или поништења пореског
решења. Поступак установљавања залоге почиње тако што Пореска управа решењем налаже попис покретних ствари, попис непокретности, забрану преноса новчаних средстава преко рачуна пореског обвезника, забрану дужницима
пореског обвезника да пореском обвезнику плате готовинске дугове и забрану
дужницима пореског обвезника да испуне друге обавезе према њему. Правни
ефекти залоге су да Република стиче заложно право на стварима, којима се
обезбеђује и потраживање у односу на споредна пореска давања, а приоритет
се обезбеђује у складу са временом уписа у регистар или временом обавештења дужника. Попис покретних ствари врши службеник пореске управе овлашћен за спровођење принудне наплате, а првенство у попису имају ствари које
се најлакше могу продати, односно уновчити. Попис непокретности се спроводи по службеној дужности, тако што се Пореска управа обраћа органу надлеж-
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ном за вођење регистра непокретности, који је дужан да у року од три дана, од
дана пријема захтева, достави тражене податке. Престанак залоге врши се у
року од два дана од дана измирења пореске обавезе, када Пореска управа подноси захтев за брисање залоге, односно хипотеке и обавештава банку и пореског дужника о престанку важења решења о у тврђивању залоге.
У трећем делу принудне наплате пореза, регулише се уновчавање, где
се од средстава појављују новчана средства и хартије од вредности, покретне
ствари и непокретности. Принудна наплата се спроводи на новчаним средствима, новчаним потраживањима, неновчаним потраживањима (забраном,
преносном потраживања и др.), готовом новцу и хартијама од вредности,
покретним стварима од уновчавања, заплењени новац и ствари и непокретности, уплаћују се на одговарајући уплатни рачун јавних прихода буџета Републике. У Закону је предвиђено како се врши принудна наплата из новчаних средстава, новчаних потраживања, неновчаних потраживања и готовог
новца и хартија од вредности. Принудна наплата из покретних ствари, проценом, запленом, обавештавањем потенцијалних власника, принудном наплатом када је ствар у поседу другог лица и продајом покретних ствари, тако
да се на крају саставља записник о извршеној продаји покретних ствари. Принудна наплата из непокретности има неколико основних поступака, и то:
•
попис непокретности;
•
у тврђивање почетне вредности непокретности;
•
продаја непокретности пу тем усменог јавног надметања;
•
продаја непокретности непосредном погодбом;
•
поступак са оствареним приходом од продаје непокретности;
•
проглашавање несолвентности.
Ако обвезник поново постане солвентан, решење о проглашењу несолвентности, Пореска управа ставља ван снаге и наставља поступак принудне
наплате.
Под јемством се подразумева порески јемац који на основу закона или
на други начин одговара за неку конкретну пореску обавезу другог лица,
односно пореског дужника. Порески јемац је лице које одговара за тачно одређени порез који дугује порески обвезник. У пореском систему, порески закони третирају више случајева јемства. Код пореза на доходак грађана, за наплату пореза по одбитку, јемчи исплатилац прихода, а за наплату пореза на приходе под пољопривреде и шумарства и пореза од самосталне делатности,
јемче сви пунолетни чланови домаћинства пореског обвезника.
У Закону је јемство регулисано тако да „за исплату пореза по одбитку
јемчи солидарно исплатилац прихода”. За исплату пореза на приходе од пољо-
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привреде и шумарства и на приходе од самосталне делатности јемче супсидијарно својом имовином сви пунолетни чланови домаћинства обвезника пореза. Ова обавеза пунолетних чланова домаћинства настаје, ако су они у моменту настанка обавезе били чланови домаћинства обвезника (домаћинством се
сматра заједница живота, привређивања и трошења остварених прихода). За
исплату пореза на приходе од пољопривреде и шумарства супсидијарно јемчи и лице које користи земљиште, ако надлежни порески орган у тврди да
евиденција власника или плодоуживалаца земљишта у катастру земљишта
не одговара стварном стању. У случају да порески дужник отуђи опрему или
инвентар који му служи за обављање делатности, дужан је да претходно намири своју пореску обавезу. Ако порез није плаћен, а нови власник преузме имовину, за наплату доспелог пореза јемчи солидарно и нови власник, до висине
преузете имовине. Солидарно одговара са пореским дужником и лице које је
власнику пу тујуће забавне радње, односно приређивачу забавних приредби
уступило уз наплату или бесплатно свој стамбени или пословни простор. Утврђивање обавеза ће се извршити наследницима, ако порески дужник умре пре
њега што се у тврди висина пореске обавезе, а наплата у тврђене обавезе ће се
извршити наследницима највише до висине вредности наслеђене имовине.
Повраћај пореза је једно од права пореског обвезника, које може остварити ако је преплатио или погрешно уплатио порез, камату или трошкове
принудне наплате. Порески обвезник има право да „на прописан начин и у
прописаним роковима добије рефакцију, односно повраћај више или погрешно наплаћеног пореза” (Закон о пореском поступку и пореској администрацији, члан 24. став 1. тачка 9.).
Застарелост пореза је један од начина гашења дуга пореског дужника.
У основи, застарелост је престанак неког права због његовог невршења у
одређеном периоду који је предвиђен у закону. Застарелост обу хвата губитак
права пореског повериоца и губитак права пореско-казненог карактера. У
Закону о пореском поступку и пореској администрацији, право Пореске
управе, застарева за три године од дана када је застарелост почела да тече, за
у тврђивање пореза и споредних пореских давања, покретање прекршајног
поступка, као и право пореског обвезника на повраћај пореза и споредних
пореских давања. Наплата пореза и споредних пореских давања, застарева за
пет година од дана када је застарелост почела да тече. У случају када порески
обвезник не поднесе пореску пријаву, као и у случају избегавања плаћања
пореза, право на у тврђивање пореза и споредних пореских давања и покретање прекршајног поступка, застарева за пет година од дана када је застарелост почела да тече. Застарелост права на повраћај пореза и споредних пореских давања, почиње да тече од првог дана наредне године од године у којој је
пореска обавеза у којој је порески обвезник стекао право на повраћај.
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3. Порези на имовину29)
Порези на имовину су јавна дажбина заступљена у пореском систему
Србије, која се плаћа на неколико основних имовинских права (права поседовања имовине, права преноса апсолу тних права, права из наследног права и др.). Сви ови порези се деле на две основне врсте пореза, порез на имовину у статици и порез на имовину у динамици. Порезом на имовину у статици се опорезује поседовање имовине, односно њено коришћење и он се
у браја у непосредне порезе у које спадају : порез на не то имовину ; порез на
непокре тности; реални порез на имовину. Порез на имовину у динамици је
врста тзв. саобраћајног пореза којим се опорезује пренос имовине (порез на
пренос непокре тности), или пренос имовине без накнаде (порез на наслеђе
и порез на поклон).
Држава порезима на имовину обично постиже оне циљеве које не може
да постигне код других пореза, а то је пореско поравнање опорезиве имовине
у сва три њена основна облика. Тако се постижу следећи основни циљеви:
–
опорезује се целокупна имовина и права од имовине;
–
изравнавају се порески терети са другим врстама пореза;
–
проширење пореске основице и на сва стварна права и на капитал (пренос апсолу тних права);
–
остваривање правичности пореских терета, тако да су стопе опорезивања капитала врло ниске, што треба да подстакне предузетништво;
–
извршено је прецизирање и разграничење појединих облика опорезивања у циљу спречавања избегавања плаћања пореза;
–
сопственици, односно поседници одређене имовине треба да се ослобађају добара која не доносе приходе, или мале приходе.
Законом о порезима на имовину су у тврђена три основна облика пореза на имовину, и то:
•
порез на имовину ;
•
порез на наслеђе и поклон;
•
порез на пренос апсолу тних права.
3.1. Утврђивање и плаћање пореза
Утврђивање пореза на имовину се углавном везује за порески орган и
пореског обвезника. Као и код неких других пореских облика и овде се подра29) Закон о порезима на имовину, „Службени гласник Републике Србије”, број 26/2001, 45/2002 – СУС,
80/2002 – други закон, 135/2004, 61/2007.
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зумева да мора постојати сарадња између пореског органа и пореског обвезника. Порески орган доноси управни акт у коме у тврђује порез.
Наплата пореза је последња – коначна фаза у пореском поступку и представља гашење пореског дуга, што значи да се од пореског дужника узима
одређени новчани износ, ради измирења пореског потраживања. Када се
изврши уплата пореза, тада се гаси и обавеза солидарних дужника од одговорности. Ако је солидарни дужник исплатио дуг, он има право регреса од осталих пореских дужника.
У Закону о порезима на имовину је у тврђено да у погледу начина у тврђивања, поступка по правним лековима, начина и рокова плаћања пореза,
камате, повраћаја пореза, застарелости наплате, принудне наплате, казнених
одредаба и осталог што није посебно уређено овим законом, примењује се
закон којим се уређује порески поступак и пореска администрација.
Утврђивање пореза на имовину, пореза на наслеђе и поклон и пореза
на пренос апсолу тних права, врши се на основу података из пореске пријаве,
пословних књига пореских обвезника и других података којима надлежни
порески орган располаже, а од значаја су за у тврђивање пореске обавезе. Промене у току године од значаја за висину пореске обавезе пореза на имовину
не у тичу на у тврђену пореску обавезу за ту годину.
Према закону о финансирању локалне самоуправе и закону о пореском поступку и пореској администрацији, решено је тако да локална самоуправа од 1. јануара 2007. године преузима обавезу да врши у тврђивање
наплату и контролу јавних и локалних прихода. С обзиром на значајне промене у систему у тврђивања наплате и контроле јавних прихода, локалној
самоуправи је остављена могућност да у 2007. и 2008. години могу ове послове поверити Пореској управи, односнао да две или више јединица локалне
самоуправе могу споразумно прене ти ове послове на једну од јединица локалне самоуправе. Један од јавних прихода чије у тврђивање, наплату и контролу треба да врше јединице локалне самоуправе је порез на имовину у статици. Пошто практично постоје три могућа решења за у тврђивање, наплату и
контролу јавних прихода, овде је предвиђено да овај посао обавља порески орган, односно Пореска управа, порески орган јединице локалне самоуправе или
порески орган једне од јединица локалне самоуправе за више јединица, ако су
послови споразумно пренети на једну од јединица локалне самоуправе.
Утврђивање пореза на имовину, пореза на наслеђе и поклон и пореза
на пренос апсолу тних права, врши се на основу података из пореске пријаве,
пословних књига пореских обвезника и других података којима надлежни
порески орган располаже, а од значаја су за у тврђивање пореске обавезе. Промене ну току године од значаја за висину пореске обавезе пореза на имовину
не у тичу на у тврђену пореску обавезу за ту годину.
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Обвезник пореза на имовину дужан је да поднесе пореску пријаву са
тачним подацима до 31. марта године за коју се врши у тврђивање пореза.
Ова обавеза се не односи на обвезника који порез на доходак грађана за приходе од пољопривреде и шумарства плаћа према катастарском приходу.
Обвезник подноси пореску пријаву у року од 10 дана од дана настанка
такве промене на имовини коју стекне, започне или престане да користи у току године или му по другом основу настане или престане пореска обавеза.
Обвезник пореза на имовину који је поднео пореску пријаву није у обавези да за исту имовину подноси нову пријаву, осим у случају промене података садржаних у пријави који су од у тицаја на висину пореске обавезе. У овом
случају пријава се подноси у року од 10 дана од дана настанка промене.
Пријава се подноси пореском органу у општини на чијој територији се
непокретност налази.
Обвезник пореза на наслеђе и поклон дужан је да поднесе пореску пријаву са одговарајућом документацијом потребном за у тврђивање пореске
обавезе у року од 10 дана од дана настанка пореске обавезе. Пријава се подноси пореском органу у општини на чијој територији се налази непокретност
коју порески обвезник наслеђује или прима на поклон, а ако се наслеђује или
прима на поклон непокретност из иностранства, пријава са одговарајућом
документацијом потребном за у тврђивање пореске обавезе подноси се пореском органу у општини на чијој територији обвезник има пребивалиште,
односно седиште.
Пријава се подноси пореском органу у општини на чијој територији
обвезник има пребивалиште, односно седиште ако обвезник наслеђује или
на поклон прима само покретне ствари, односно права. Ако обвезник нема
пребивалиште или седиште у Републици, пријава се подноси пореском органу у општини у којој је оставилац, односно поклонодавац имао, односно има
пребивалиште или седиште. Ако обвезник наслеђује или на поклон прима
истовремено непокретности и покретне ствари, пореску пријаву подноси пореском органу у општини на чијој територији се налази непокретност коју
порески обвезник наслеђује или прима на поклон.
Обвезник пореза на пренос апсолу тних права, дужан је да поднесе пореску пријаву са тачним подацима року од 10 дана од дана настанка пореске
обавезе са одговарајућом документацијом потребном за у тврђивање пореске
обавезе. Пријава се подноси пореском органу у општини на чијој територији
се налази непокретност.
У случају преноса осталих апсолу тних права – пријава се подноси пореском органу у општини на чијој територији обвезник има пребивалиште,
односно седиште, а ако обвезник нема пребивалиште или седиште у Републи-
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ци, пријава се подноси пореском органу у општини у којој стицалац права
има пребивалиште, односно седиште.
Суд је дужан да надлежном пореском органу након овере потписа уговарача на уговору којим се врши пренос права својине, односно другог права
достави примерак уговора најкасније у року од 10 дана од дана овере потписа
уговарача. Правоснажно решење о наслеђивању, односно одлуку суда о у тврђивању права својине и других права суд је дужан да достави надлежном
пореском органу у року од 10 дана од дана правоснажности решења, односно
одлуке. Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности (у даљем
тексту : Централни регистар) дужан је да Пореској управи достави податке о
обављеном преносу хартија од вредности без накнаде, односно преносу за
који се накнада не исплаћује у новцу, у року од десет дана од дана извршења
преноса.
Завод за патенте и Завод за заштиту ау торских права дужни су да надлежном пореском органу доставе податке о обављеном преносу права, или
о извршеним услугама у посредовању у преносу права, у року од 10 дана од
дана закључења уговора.
Упис права на непокретности у земљишним, катастарским и другим
јавним књигама, не може се вршити без доказа о плаћеном порезу на пренос
апсолу тних права, односно о плаћеном порезу на наслеђе и поклон.
3.2. Порези по решењу
Порез на имовину, порез на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолу тних права у тврђују се решењем надлежног пореског органа, осим у случају када се пренос апсолу тних права на хартијама од вредности врши уз накнаду у новцу, порез се плаћа по одбитку од тржишне вредности пренетог апсолу тног права..
Годишњи порез на имовину плаћа се тромесечно у року од 45 дана од
дана почетка тромесечја.
Разлику између пореза у тврђеног решењем пореског органа и аконтационо уплаћеног пореза на тромесечје за које је пореска обавеза доспела,
обвезник је дужан да уплати у року од 15 дана од дана достављања првостепеног решења о у тврђивању пореске обавезе.
До доношења решења о у тврђивању пореза на имовину за текућу годину, порез се плаћа аконтационо у висини обавезе за последње тромесечје године која претходи години за коју се у тврђује и плаћа порез.
Порез на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолу тних права плаћају се у року од 15 дана од дана достављања решења.
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Када се пренос апсолу тног права на хартијама од вредности врши уз
накнаду у новцу, у Централном регистру, истовремено са салдирањем новца
од стране Централног регистра, порез на пренос апсолу тних права плаћа се
по одбитку од тржишне вредности пренетог апсолу тног права, без умањења
за накнаде које обвезник плаћа у поступку спровођења преноса права пред
Централним регистром, као пореске основице.
Централни регистар, за пренос хартија од вредности на који се плаћа
порез на пренос апсолу тних права, за сваког обвезника пореза на пренос
апсолу тних права, у име и за рачун обвезника, обрачунава, обуставља и уплаћује порез на прописани рачун јавних прихода, у моменту обрачуна накнаде
учесницима који су на финансијском тржишту вршили услуге пореског
обвезника.
Централни регистар од обвезника може наплатити провизију, у складу
са актима Централног регистра, на која претходну сагласност даје републичка организација надлежна за давање сагласности на акте Централног регистра, у складу са прописима којима се уређује тржиште хартија од вредности
и других финансијских инструмената.
3.3. Јемство
Јемство је у основи гарантовање исплате потраживања, односно исплате доспелог пореског дуга. У овом случају јемство се састоји од обавезе лица
– јемца, повериоцу да ће извршити обавезу дужника (порески обвезник), уколико је дужник не изврши. Ово јемство је прописано у Закону о порезима на
имовину.
Лице на које је пренето апсолу тно право, односно поклонодавац, јемчи
супсидијарно за плаћање пореза на пренос апсолу тних права, односно за плаћање пореза на поклон.
Лице на које је пренето апсолу тно право, односно поклонодавац, који
се уговором обавезао да плати порез на пренос апсолу тних права, односно
порез на поклон, јемчи солидарно за плаћање тог пореза.
Пошто се у овом случају одговорности за туђу пореску обавезу, појављује супсидијарна и солидарна одговорност, оне се разликују само по редоследу наплате. Порески поверилац код супсидијарне одговорности мора прво да тражи наплату свог потраживања од главног пореског дужника (пореског обвезника). Ако порески поверилац не успе да наплати – делимично или
у целини, своје потраживање, тада може да тражи наплату од суспсидијарних дужника. У случају да име више дужника, тада су дужници међу собом
солидарни.
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4. Акцизе30)
Акцизе су специјални порез на потрошњу и оне терете потрошњу,
односно употребу тачно одређених производа или групе производа. Основни разлози за увођење акциза су фискалне природе, а разлози могу бити и
здравствене природе (дуван, алкохолна пића и др), или прерасподела дохотка (луксузни производи).
Настанак обавезе по основу акциза настаје пуштањем акцизног производа у промет. Сматра се да је настала обавеза оног дана када је производ
отпремљен из производње (фабрике), односно када је извршен увоз добара
која подлежу плаћању акцизе.
Акцизе се у тврђују у фиксном износу, а могу се одредити и процентуално, применом пропорционалне стопе на пореску основицу.
Порески обвезник код акциза је по правилу произвођач, односно увозник добара који подлежу плаћању акцизе.
У Србији су акцизе уведене у порески систем тек 1994. године, што је
био један од првих корака у сусрет осавремењивању пореског система и приближавања пореским системима савремених држава. Са увођењем акциза,
требало је да се уведе и порез на додату вредност, који је уведен у порески
систем Србије тек 1. јануара 2005. године (било је предвиђено да се порез на
додату вредност уведе 1995. године).
Од када су акцизе уведене у порески систем Србије, извршене су многобројне измене овог пореског облика које су чиниле, како сам обу хват производа, тако и износе акциза. Последње измене и допуне Закона о акцизама
које су извршене у децембру 2004. године („Службени гласник Републике Србије”, број 135/2004), и те промене су предвиделе и „Значење појединих израза”, чиме се као код већ новодонетих закона, дефинишу поједини појмови из
Закона. Одређено је значење законске регулативе (произвођач акцизних производа, увозник акцизних производа, обвезник акцизе и др.), што омогућава
да се потпуно разуме читав систем акциза.
Акцизом се опорезују следећи производи:
•
деривати нафте;
•
дуванске прерађевине;
•
алкохолна пића;
•
кафа (сирова, пржена, млевена и екстракт кафе).
Предмет опорезивања акцизама се мењао од првог увођења акциза у
порески систем Србије, када су акцизе биле регулисане у „Закону о порезу на
30) Закон о акцизама, „Службени гласник Републике Србије”, број 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003,
72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 – други закон, 61/2007.
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промет” („Службени гласник Републике Србије”, број 19/1994, 20/1994,
33/1994). Када су акцизе уведене у порески систем Србије, тада су акцизни
производи били сврстани у осам тарифних бројева: деривати нафте; дуванске прерађевине; алкохолна пића; алкохол (етанол); кафа (сирова, пржена,
млевена и екстракт кафе); со за исхрану (NaCl); луксузни производи; пу тнички ау томобили радне запремине мотора изнад 1,6 литара.
У десетогодишњем периоду, предмет опорезивања акцизама се мењао
тако да су управо со за исхрану (NaCl), луксузни производи и јужно воће из
увоза често мењали статус док се ау томобили више не појављују као предмет
опорезивања акцизама. Ови производи су наизменично били на листи акцизних производа у овом периоду.
Обавеза по основу акцизе настаје онда, када су производи за које је прописано плаћање акцизе:
•
произведени у Републици Србији;
•
увезени у Републику Србију.
Акцизни производи који су увезени у складу са царинским, односно
спољнотрговинским прописима, сматрају се увезеним производима. На акцизне производе који се уносе у Републику Србију из Републике Црне Горе,
обрачун акциза се врши у трену тку уноса производа.
Настанак пореске обавезе по основу акцизе за производе који су произведени у Републици Србији од 1. јануара 2005. године, одређује дан производње. Код увоза, настанак пореске обавезе по основу акциза је дан увоза. Према наведеним одредбама Закона о акцизама (члан 20а, 20б и 21. Закона),
одређено је да се произвођачима алкохолних пића који добију акцизну дозволу, одлаже се обрачунавање и плаћање акцизе до дана стављања производа у
промет. Произвођачи који испуне прописане услове, добиће акцизну дозволу, што треба да у тиче на смањење пореске евазије код акцизних производа.
Решење које је било предвиђено у Закону за настанак обавезе акцизе за
остале случајеве, последњим изменама и допунама Закона је изостављено,
јер је то решено члановима 20а и 20б Закона.
4.1. Обрачун и наплата, исказивање и евидентирање акциза
Обрачун и наплата акцизе су регулисани тако да је обвезник дужан да
обрачуна акцизу, када ставља акцизни производ у промет.
Стављањем у промет акцизних производа сматра се:
•
свако отпремање акцизних производа из производног погона од стране произвођача акцизних производа за које нема акцизну дозволу ;
•
свако отпремање акцизних производа из акцизног складишта, осим
отпремања у сопствено друго акцизно складиште;
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исказивање мањка производа у акцизном складишту, односно складишту које нема статус акцизног складишта, осим мањка који се може
правдати вишом силом;
•
исказивање расхода (кало, растур, квар и лом) изнад количине у тврђене прописом који доноси Влада Републике Србије.
При увозу акцизних производа, обрачун акцизе врши надлежни царински орган, а обавеза обрачунавања акцизе настаје даном настанка обавезе
обрачунавања увозних дажбина. Обрачунавање акцизе на кафу (сирову, пржену, млевену и екстракт кафе), врши се при увозу.
Обрачунавање акцизе при уносу у Републику Србију акцизних производа из Републике Црне Горе, обрачун акцизе врши царински орган у моменту уноса производа на територију Републике Србије.
У Закону су предвиђени и посебни случајеви обрачунавања акциза, тако да обавеза обрачунавања акцизе настаје и:
•
продајом заплењених акцизних производа преко правног лица, овлашћеног од стране државног органа за продају тих производа;
•
продајом преко царинског, односно пореског органа акцизних производа који су одузети у поступку контроле, односно у поступку принудне
наплате;
•
куповином алкохолног пића од физичког лица – произвођача алкохолних пића.
Обвезник акцизе је дужан да обрачунату акцизу уплати, најкасније последњег дана у месецу (износ акцизе обрачунат за период од 1. до 15. дана у
месецу), односно најкасније 15. дана у месецу (износ акцизе обрачунат за период од 16. до краја претходног месеца). При увозу, обрачунату акцизу обвезник је дужан да плати у роковима и на начин предвиђен за плаћање увозних
дажбина. Обрачунату акцизу при уносу акцизних производа на територију
Републике Србије са територије Републике Црне Горе обвезник плаћа у роковима из става 2. члана 23.
Обвезник акцизе саставља обрачун акцизе тромесечно у року од 20 дана по истеку тромесечја и подноси га надлежном пореском органу. Обвезник
уз обрачун акцизе подноси и налоге за уплату разлике акцизе ако су уплаћени износи мањи од износа обавезе у тврђене тим обрачуном, а за више уплаћене износе подноси захтев за повраћај или писмено извештава да ће за више
уплаћене износе умањити следећу месечну обавезу.
Обвезник коначно обрачунава акцизу по истеку године. Коначан обрачун акцизе саставља се и подноси заједно са годишњим пореским билансом.
Ради састављања коначног обрачуна акцизе, обвезник врши попис залиха производа на дан 31. децембра године за коју се врши коначан обрачун.
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Попис залиха производа врши се посебно по свакој врсти акцизног производа. Обвезник који због обима пословања није у могућности да попис залиха
производа изврши на дан 31. децембра, може попис залиха производа извршити у току месеца децембра текуће године, а најкасније до 15. јануара наредне године. Обвезник који врши попис залиха производа у току децембра месеца текуће године или од 1. до 15. јануара наредне године, дужан је да залихе
производа у тврђене пописом сведе на дан 31. децембра, и то по свакој врсти
акцизног производа посебно.
Акциза се плаћа према седишту, односно пребивалишту обвезника. За
продају акцизних производа коју врше правна лица са седиштем на територији Републике Црне Горе преко пословних јединица у Републици Србији, акциза се плаћа према месту седишта пословне јединице.
Према овлашћењу из Закона о акцизама, министар финансија је донео
„Правилник о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржини и
начину вођења евиденција, достављања података и састављања обрачуна
акцизе”.31) У Правилнику је регулисано следеће:
•
начин обрачунавања и плаћања акцизе;
•
вођење евиденција и достављање података;
•
састављање обрачуна акцизе;
•
прелазне и завршне одредбе;
•
прилози – обрасци.
Обрачунавање акцизе на производе који су произведени у Републици
Србији се врши тако што произвођач акцизног производа у моменту стављања акцизног производа у промет, у фактуру, отпремницу, доставницу, односно други документ, који служи као основ за књижење, уноси и податке о
основици за обрачун акциза и стопу, односно износ за обрачун акциза и
износ обрачунате акцизе.
Обрачун акцизе, врши се при сваком отпремању акцизних производа
из производног погона, а то ради произвођач који нема акцизну дозволу. Произвођач који има акцизну дозволу, обрачун акцизе врши у свим случајевима отпремања акцизних производа из акцизног складишта, осим отпремања
у сопствено друго акцизно складиште. Према Правилнику, обрачунавање
акцизе се врши тако што се основица множи прописаном стопом, односно
тако што се количина производа множи прописаним износом акцизе по јединици мере. На цигарете произведене у земљи, обрачунавање акцизе се врши
тако што се стопа акцизе множи малопродајном ценом коју у тврђује произвођач, а која је објављена у службеном гласилу.
31) „Службени гласник Републике Србије”, број 137/2004.
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Обрачунавање акцизе при увозу се врши тако што се при пријављивању царинске робе у ЈЦИ (јединствена царинска исправа), или у посебном документу, исказује основица акцизе и износ обрачунате акцизе. При увозу кафе, цигарета и цигарилоса, обрачунавање акциза се врши тако што се стопа
акцизе множи основицом, која представља вредност у тврђену по царинским
прописима, увећану за износ увозних дажбина.
При увозу цигарета, обрачун акцизе се врши тако што се износ прописане акцизе множи са количином увезених паклица цигарета. Поред ове
акцизе, обрачунава се и акциза на малопродајну цену цигарета. Обрачун
акцизе на малопродајну цену цигарета, се врши тако што се стопа акцизе
множи малопродајном ценом коју у тврђује увозник, а која је објављена у службеном гласилу.
На прашкове за добијање освежавајућих безалкохолних пића из увоза,
акциза се обрачунава применом прописаног износа акцизе на количину освежавајућег безалкохолног пића које се добија након отапања у води према
приложеном упу тству на паковању. На воћни сок у праху акциза се обрачунава применом прописаног износа акцизе на количину воћног сока који се добија након растварања у води према приложеном упу тству на паковању.
Постоје и посебни случајеви обрачунавања акцизе, тако да се овај обрачун врши у случају :
•
продаје заплењених акцизних производа преко правног лица, овлашћеног од стране државног органа за продају тих производа;
•
продаје преко царинског, односно пореског органа акцизних производа који су одузети у поступку контроле, односно у поступку принудне
наплате;
•
куповине алкохолних пића од физичког лица – произвођача алкохолних пића.
Обвезник акциза је обавезан да води у свом књиговодству или у ванкњиговодственој евиденцији податке о основици акцизе по свакој стопи,
односно износу акцизе. Произвођач води евиденцију о произвођачима на
које се плаћа акциза. Евидентација о производима садржи податке о:
•
врсти производа;
•
производима стављеним у промет по врсти, количини и вредности;
•
називу, седишту и ПИБ-у купца производа;
•
продајној цени производа без обрачунате акцизе и пореза на додату
вредност;
•
продајној цени производа са обрачунатом акцизом и порезом на додату вредност;
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броју и датуму уверења о упису у Регистар произвођача алкохолних пића код Пореске управе – Централе – за произвођаче алкохолних пића;
•
броју и датуму уверења о упису у Регистар произвођача дуванских производа код Агенције за дуван – за произвођаче дуванских производа.
Обвезник акцизе је дужан да пријави место погона и сличног простора у коме ће произвођач обављати производњу алкохолних пића, односно деривата нафте. Обавеза пријављивања односи се на сваку промену места погона и сличног простора за обављање производње. Ове евиденције се чувају
најмање десет година по истеку године на коју се односе.
На основу књиговодствених и других евиденција, обвезник акцизе –
произвођач акцизних производа, саставља тромесечни обрачун акциза. Саставља се и тромесечни и годишњи кумулативни обрачун акцизе. Ако је по
годишњем обрачуну исказана разлика мање обрачунате акцизе, обрачунава
ње камата од дана када је доспела обавеза по основу акцизе.
За исказивање и евидентирање акцизе и достављање података и документације битни су :
•
пријава места обављања делатности;
•
евиденција;
•
попис залиха.
Лице које је регистровано за производњу деривата нафте, односно
алкохолних пића дужно је да пре почетка обављања те делатности пријави
надлежној организационој јединици Пореске управе место погона и сличног
простора у коме ће обављати производњу тих производа.
Пореска управа – Централа, води регистар произвођача алкохолних
пића. У овај регистар уписује се и правно лице, односно предузетник. Садржину, врсту података и начин вођења регистра прописује министар надлежан за послове финансија.
Обвезник је дужан да на основу веродостојне документације уредно и
ажурно води пореску евиденцију о акцизним производима на начин који омогућује у тврђивање и контролу обавезе акцизе у сваком обрачунском периоду.
Обвезник акцизе чије је седиште ван територије Републике Србије, дужан је да за промет обављен преко пословне јединице (продавнице, стоваришта, представништва, и др.) на територији Републике Србије обезбеди у тој
пословној јединици евиденцију и доказ о обрачунатој и плаћеној акцизи.
Ако се акциза повећава, смањује или укида, произвођач акцизних производа је дужан да на дан ступања на снагу прописа којим се повећава, смањује или укида акциза изврши попис затечених акцизних производа на залихама у магацину, складишту, стоваришту, продавници и др., који се налазе
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ван фабричког круга, осим у акцизним складиштима и да у тврди нове продајне цене са повећаном, смањеном или укину том акцизом.
Начин обрачунавања и плаћања акцизе, врсту, садржину и начин вођења евиденција, достављања података и састављања обрачуна акцизе, прописује министар надлежан за послове финансија.
4.2. Застарелост
Застарелост као институција која постоји у пореском праву, регулисана
је у Закону о пореском поступку и пореској администрацији. У основи, застарелост је један од начина гашења дуга пореског дужника. Застарелост је престанак неког права због његовог невршења у времену који је предвиђен у Закону.
Према одредбама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, а који се односи и примењује и на акцизе, право за наплату акцизе застарева за три године од дана када је застарелост почела да тече, застарелост
се односи на:
•
у тврђивање пореза и споредних пореских давања;
•
покретање прекршајног поступка;
•
права пореског обвезника на повраћај пореза и споредних пореских
давања.
За пет година застарева наплата акцизе од дана када је застарелост почела да тече. Исти овај период од пет година је предвиђен и за случај када
порески обвезник не поднесе пореску пријаву, односно избегава плаћање
акцизе. Под ову застарелост се подводи и право на у тврђивање акцизе и споредних давања , као и покретање прекршајног поступка.
4.3. Контрола обрачунавања и плаћања, повраћај и рефакција акцизе
Обрачунавање и плаћање акцизе подлеже контроли Пореске управе.
Ова контрола обу хвата обе могуће врсте контроле: канцеларијску и теренску
(као и радње у циљу откривања пореских кривичних дела).
Пореска контрола представља поступак провере и у тврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе (као и обавезе по основу
акциза), коју врши Пореска управа на основу законских овлашћења. Ако се у
поступку контроле у тврде пропусти и неправилности у извршавању обавеза
из порескоправног односа, тада се пореском обвезнику налаже да у остављеном року то отклони.
У случају да пореска контрола у тврди да порески обвезник није тачно
обрачунао и уплатио акцизу коју је био дужан да плати, Пореска управа ће
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донети решење о у тврђивању обавезе акцизе. Порески обвезник ће поступити по решењу, тако што ће платити акцизу, или ће уложити жалбу.
Повраћај пореза је један од захтева пореског дужника према држави,
што се дешава када је порески дужник преплатио или погрешно уплатио порез – акцизу, камату или трошкове принудне наплате. Уколико порески дужник оствари право на повраћај на порез на промет и акцизе, не може остварити право и на камату.
Обвезник од кога је наплаћена акциза, а коју није био дужан да плати,
или који је платио акцизу у већем износу од законом предвиђеног, има право
на повраћај тако плаћене акцизе. Захтев за повраћај акцизе обвезник може
поднети само ако је купац који је кроз цену акцизног производа платио ту
акцизу затражио у писменој форми од обвезника повраћај, у којем случају се
врши повраћај акцизе купцу.
Изузетно, обвезник акцизе који је из својих средстава уплатио акцизу
коју није био дужан да плати или је платио у износу већем од законом предвиђеног, може поднети у своје име и за свој рачун захтев за повраћај тако плаћене акцизе. Ако су од обвезника акцизе наплаћени камата, трошкови принудне наплате или новчана казна, припада му право на повраћај ових давања.
Захтев за повраћај акцизе, камате, трошкова принудне наплате и новчане казне уз приложене доказе о плаћеној акцизи и другим давањима и писмени
захтев купца, обвезник подноси пореском органу код којег се води као порески обвезник.
Обвезник је дужан да у року од осам дана од дана када му је извршен
повраћај акцизе достави надлежном пореском органу доказ да је та средства
пренео на купца, ако је повраћај извршен по том основу.
Рефакција у пореском праву означава захтев пореског дужника према
држави, за повраћај више плаћене акцизе. Настанак рефакције акцизе се везује за ситуацију када је првобитно потраживање било сасвим у реду, али се
од државе захтева враћање уплаћеног износа под одређеним условима. Рефакција настаје у случају када лице које није произвођач извози производ на
који је плаћена акциза. Тада то лице има право на рефакцију акцизе. Лице
које има право на рефакцију акцизе, то право може остварити на основу писменог захтева (уз захтев се подноси доказ о плаћеној акцизи и доказ да су
производи извезени). Захтев за рефакцију акцизе се подноси надлежном пореском органу.
Према Правилнику о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти,
садржини и начину вођења евиденција, достављање података и састављање,
достављање података и састављање обрачуна акциза (чланови 8. и 9.), предвиђено је умањење и рефакција акцизе. Умањење обрачунате акцизе се врши у
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роковима за плаћање обрачунате акцизе или при састављању тромесечног
обрачуна акцизе. Умањење обрачунате акцизе се врши тако што се од у тврђеног износа за плаћање акцизе одбије сразмерни износ акцизе плаћене на репродукциони материјал употребљен за производњу акцизног производа. За
сразмерни износ плаћене акцизе, обвезник умањује аконтацију обрачунате
акцизе и тако умањену аконтацију уплаћује на прописан рачун. У Образац
ПП ОАК се уноси износ умањеног и коначно обрачуна акцизе.
Обвезник који остварује права на рефакцију акцизе, то чини на основу
писменог захтева који подноси Пореској управи. Уз захтев за рефакцију акцизе се подноси:
•
рачун добављача који мора садржати износ обрачунате акцизе при набавци производа ради извоза;
•
налог за пренос или други документ о безготовинском плаћању рачуна
из тачке 1) овог става;
•
јединствену царинску исправу или други документ као доказ да су производи извезени.
Ако обвезник испуни све претходне услове и уз захтев за рефакцију
акцизе поднесе тражена документа, извршиће се повраћај акцизе.
Под одређеним условима у Закону су предвиђене и могућности рефакције акцизе за дизел гориво, и то:
•
Ако се дизел гориво продаје крајњем кориснику за погон трактора, грађевинских машина и бродова за превоз терета, може се остварити рефакција акцизе која је плаћена приликом набавке тог горива до количина потребних за обраду земљишта од стране пољопривредних газдинстава која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава код
органа надлежног за вођење тог регистра, односно обављања регистроване грађевинске делатности и бродског превоза терета, под условом
да се дизел гориво продаје преко овлашћеног дистрибу тера;
•
Услове за добијање овлашћења за дистрибуцију дизел горива, нормативе потребних количина за одређене намене, услове за остваривање
права на рефакцију, начин и поступак остваривања рефакције акцизе,
прописује министар надлежан за послове финансија.
Према условима који су прописани у Закону, министар финансија је
донео „Правилник о условима за остваривање права на рефакцију плаћене
акцизе на дизел гориво, начину и поступку остваривања рефакције, условима за добијање овлашћења за дистрибуцију дизел горива, нормативима потребних количина за погон трактора, грађевинских машина и бродова за
превоз терета”.
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Овим правилником су уређени услови за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на дизел гориво, као и начин и поступак рефакције. У
Правилнику су прописани следећи елементи:
•
услови за остваривање права на рефакцију ;
•
право на рефакцију акцизе од стране крајњих корисника дизел горива;
•
нормативи потребних количина;
•
начин и поступак набавке дизел горива за погон трактора, грађевинских машина и бродова за превоз терета;
•
начин и поступак рефакције плаћене акцизе на дизел гориво за погон
трактора;
•
начин и поступак рефакције плаћене акцизе на дизел гориво за погон
грађевинских машина и бродова за превоз терета.
Право на рефакцију плаћене акцизе на дизел гориво има правно лице,
односно предузетник, ако је регистрован за обављање делатности. Писмени
захтев за рефакцију акцизе се подноси Управи за јавна плаћања према месту
уписа газдинства у Регистар (рефакција плаћене акцизе на дизел гориво за
погон трактора), док се захтев за рефакцију плаћене акцизе на дизел гориво
за погон грађевинских машина и бродова за превоз терета, подноси Централи Пореске управе. Рефакција плаћене акцизе на дизел гориво, врши се лицу
са умањењем за 1,00 динар по литру дизел горива на име манипулативних
трошкова.

5. Порез на додату вредност32)
Порез на додату вредност или нето порез на промет је постао доминантан облик пореза у великом броју држава. Овај порез је заменио порез на
промет, који је пре тога вековима био порески облик, значајан по томе што
је био најзначајнији порески извор који је државним касама обезбеђивао највише прихода.
Порез на промет се сврстава у посредне порезе и има за циљ да кроз
потрошњу оптерети доходак, ако доходак из социјалних или техничких разлога није у потпуности захваћен порезом на доходак. Овај порез се наплаћује
кроз цену добара и услуга, па је тако постао ау томатски инструмент универзалног опорезивања. Пошто је порез на промет свеобу хватан, његовом доследном применом се опорезује сваки промет, што онемогућава евазију, а
32) Закон о порезу на додату вредност, „Службени гласник Републике Србије”, број 84/2004, 86/2004
– исправка, 61/2005, 61/2007.
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што је код других пореза на потрошњу честа појава. Међу тим, многи сматрају порез на промет несоцијалним порезом, јер није селективан, док они који
га бране, тврде да се овај недостатак може ублажити диференцираним пореским стопама.
Поред других, постоји и подела пореза на промет која се заснива на
техници наплате пореза. Ова подела се заснива на фазама промета у којима
се порез наплаћује, тако да се појављује порез на промет у једној фази или у
више фаза наплате, а постоји и трећи облик наплате, који је комбинација једнофазног или вишефазног пореза на промет, односно „пореза на додату
вредност”. И управо је порез на додату вредност специфичан компромис
између једнофазног и вишефазног бру то пореза на промет. То значи да се порез на додату вредност наплаћује у свакој фази промета кроз коју пролази
један производ, али терети само додату вредност која је остварена у свакој
појединачној фази.
Тако је порез на додату вредност заменио порез на помет и постао најраширенији облик опорезивања промета производа и услуга у пореским системима великог броја држава. Примена овог облика пореза у државама различитог нивоа привредне развијености, заснивала се на предностима пореза
на додату вредност у односу на претходне облике овог пореза. Порез на додату вредност се у страној стручној литератури може наћи под називом и скраћеницама: VAT – Value Added Tax, MWS – Mehrwerstеuer и др.
Порез на додату вредност је постао основни облик опорезивања потрошње у државама Европске уније. И управо је један од циљева формирања
Европске уније био успостављање јединственог тржишта, са усклађивањем
економске политике држава чланица. Тако јединствено тржиште подразумева слободно кретање добара, услуга и капитала, што је захтевало и хармонизацију пореских система. То је подразумевало уклањање пореских баријера и
разлика између пореских система држава чланица.
И код пореза на додату вредност, као и код других пореза у пореском
систему, уређена је пореска терминологија, која тачно одређује пореског
обвезника, пореску основицу, пореску стопу и пореско ослобођење. Поред
овога, одређен је и начин обрачунавања и плаћања пореза на додату вредност, као и посебан режим и посебно поступање са опорезивањем појединих пореских облика.
Порез на додату вредност су поред држава Европске уније, увеле и примениле све бивше социјалистичке државе Источне и Централне Европе. Овај
порез је увела и Црна Гора, а примена је почела 1. априла 2003. године. Закон
о порезу на додату вредност је била усвојила Савезна Скупштина Савезне
Републике Југославије 24. децембра 1999. године и његова примена је требала
да почне 1. јануара 2002. године, али је та примена одложена, односно, порез
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није примењен, јер је почетком 2003. године формирана државна заједница
Србија и Црна Гора.
Народна скупштина Републике Србије је 16. јула 2004. године донела
Закон о порезу на додату вредност, чија примена је почела 1. јануара 2005.
године. До примене овог закона требало је да се припреме порески обвезници и пореска администрација. У међувремену требало је донети и подзаконска акта, која би ближе регулисала примену појединих одредби овог закона.
Министар финансија је донео „Правилник о облику и садржини пореске пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из
евиденција и облику и садржини пореске пријаве ПДВ и друге неопходне
правилнике, а Влада је донела уредбе.
Порез на додату вредност је у основи „нето порез на промет”. Овај порез је компромис између једнофазног и вишефазног бру то пореза на промет.
Порез на додату вредност се наплаћује у свакој прометној фази кроз коју пролази један производ. Коначну цену производа чини збир додатих вредности
у свим фазама од производње до финалне потрошње. На основу овога, укупно наплаћени порез на збир додатих вредности, требао би да буде исти као
порез који би се применом исте стопе наплаћивао на малопродајну цену. На
основу овога и проистиче закључак да порез на додату вредност носи карактеристике вишефазног пореза.
Опорезивање додате вредности се у пракси врши на два основна начина: директно и индиректно опорезивање.
Код директног опорезивања прихваћени је метод збрајања и метод одузимања. Код методе збрајања сабирају се сви елементи цене, који формирају
додату вредност у вези опорезивања. Код методе одузимања одбија се опорезовани промет у претходној фази од укупног промета у фази опорезивања.
За пореску основицу и код једне и код друге методе, узима се додата вредност
у оној фази у којој субјекат подлеже опорезивању.
Код индиректног опорезивања додате вредности, узима се укупни бруто промет у свакој фази, тако да се од пореске обавезе, одузима износ пореза
који је наплаћен у претходној фази, односно у свим претходним фазама. На
овако у тврђену пореску основицу, која представља чист облик додате вредности, примењује се одговарајућа пореска стопа.
Порез на додату вредност је у савременим државама постао основни
облик опорезивања промета производа и услуга. Овај порез се примењује у
свим државама чланицама Европске уније. Порез на додату вредност је примењен у свим државама, чланицама ОЕЦД, осим САД. Највећи број европских држава применио је порез на додату вредност, а прихваћен је и у многим државама Латинске Америке.
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Основни разлози за доношење Закона о порезу на додату вредност би могли да се дефинишу као ефикасније и праведније опорезивање потрошње. Увођењем пореза на додату вредност треба да се постигну основни циљеви и то:
•
ефикасније и потпуније опорезивање промета у свим фазама;
•
смањивање сиве економије;
•
хармонизација пореских оптерећења са стандардима Европске уније.
У складу са овим циљевима, прихваћен је тзв. „Е З модел” пореза на додату вредност. Овај модел подразумева да се порез наплаћује у свим фазама
производно-прометног циклуса. Тај модел пореза на додату вредност је у
складу са Шестом директивом Европске уније о заједничком систему пореза
на додату вредност држава чланица.
5.1. Утврђивање и наплата пореза
Време и место настанка пореске обавезе
Битно одређење ПДВ је место и време промета добара и услуга, као и
место увоза добара. У систему ПДВ, одређивање места и времена промета
добара и услуга је важно због у тврђивања основа опорезивања (да ли је промет извршен на територији Србије или изван њене територије). Ако је промет добара и услуга извршен у Србији и ако се у моменту извршења промета
добро налази у Србији, тада је место промета Србија.
Једно од основних начела је да се ПДВ обрачунава само на промет добара који је извршен на територији Србије. Место промета добара се у тврђује
на различите начине, што зависи од начина испоруке добара и то33):
„1) у којем се добро налази у трену тку слања или превоза до примаоца
или, по његовом налогу, до трећег лица, ако добро шаље или превози
испоручилац, прималац или треће лице, по његовом налогу ;
2)
уградње или монтаже добра, ако се оно уграђује или монтира од стране
испоручиоца или, по његовом налогу, од стране трећег лица;
3)
у којем се добро налази у трену тку испоруке, ако се добро испоручује
без отпреме, односно превоза;
4)
пријема воде, електричне енергије, гаса и топлотне енергије”.
У случају комисионих и консигнационих послова, поред одређивања
ових наведених случајева, примењује се прво место испоруке добара од комисионара или консигнатера примаоцу добра.
33) Закон о порезу на додату вредност, „Службени гласник Републике Србије”, број 84/2004, 86/2004
– исправка, 61/2005 члан 11.
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Основно начело за у тврђивање места промета услуга јесте да је то место у коме испоручилац услуга обавља своју делатност, односно где је седиште или пословна јединица испоручиоца. Изузетно од овог начела, местом
промета услуга сматра се место34):
„1) у којем се налази непокретност, ако се ради о промету услуге која
је непосредно повезана са том непокретношћу, укључујући делатност посредовања и процене у вези непокретности, као и пројектовање, припрему и
извођење грађевинских радова и надзор над њима;
2) где се обавља превоз, а ако се превоз обавља и у Републици и у иностранству (у даљем тексту : међународни транспорт), одредбе овог закона
примењују се само на део превоза извршен у Републици;
3) где је услуга стварно пружена, ако се ради о:
(1) услугама из области културе, уметности, спорта, науке и образовања, забавно – естрадним и сличним услугама, укључујући услуге организатора приредби, као и са њима повезане услуге;
(2) споредним услугама у области транспорта, као што су у товар, истовар, претовар и сличне услуге;
(3) услугама процене покретних ствари;
(4) радовима на покретним стварима;
4) у којем прималац услуге обавља делатност или има пословну јединицу за коју се пружа услуга, односно место у којем прималац услуге има седиште или пребивалиште, ако се ради о услугама:
(1) изнајмљивања покретних ствари, осим превозних средстава;
(2) пружања телекомуникационих услуга;
(3) преузимања обавезе да се у потпуности или делимично одустане од
вршења неке делатности или коришћења неког права;
(4) у области економске пропаганде;
(5) преноса, уступања и стављања на располагање ау торских права,
права на патенте, лиценце, заштитних знакова и других права интелектуалне
својине;
(6) банкарског, финансијског пословања и пословања у области осигурања и реосигурања, осим изнајмљивања сефова;
(7) саветника, инжењера, адвоката, ревизора и сличних услуга;
(8) обраде података и уступања информација;
(9) стављања на располагање особља;
34) Закон о порезу на додату вредност, „Службени гласник Републике Србије”, број 84/2004, 86/2004
– исправка, 61/2005, члан 12.
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(10) пруженим електронским путем, као и радио-телевизијским услугама;
(11) посредовања приликом пружања услуга из подтач. (1)–(10) ове тачке.
5) у којем се испоруче добра или пруже услуге које су предмет посредовања које није посредовање из тачке 4) подтачка (11) овог става.”
Место увоза добара је оно место у које је увезено добро унето у царинско подручје Србије и када је по преласку границе оцарињено.
Поред других фактора, настанак пореске обавезе одређује и време промета добара. Значи, да порески период опредељује дан настанка промета
добара у коме порески обвезник треба да обрачуна ПДВ за извршење испоруке добара.
Промет добара настаје даном35):
„1) отпочињања слања или превоза добара примаоцу или трећем лицу,
по његовом налогу, ако добра шаље или превози испоручилац, прималац или
треће лице, по њиховом налогу ;
2) преузимања добара од стране примаоца у случају уградње или монтаже добара од стране испоручиоца или, по његовом налогу, трећег лица;
3) преноса права располагања на добрима примаоцу, ако се добро испоручује без отпреме, односно превоза;
4) очитавања стања примљене воде, електричне енергије, гаса и топлотне енергије које врши испоручилац, у циљу обрачуна потрошње;
5) када је добро унето у царинско подручје Републике.”
Код комисионих и консигнационих послова, време испоруке добара се
одређује према општим условима испоруке.
Време промета услуга се одређује даном када је завршена појединачно
пружена услуга, односно када је престао правни однос за пружање услуга
(пружање услуга по уговору на дан...).
Настанак пореске обавезе одређује најранији дан када је настала једна
од радњи и то36):
„1) промет добара и услуга;
2) наплата ако је накнада или део накнаде наплаћен пре промета добара и услуга;
3) настанак обавезе плаћања царинског дуга, код увоза добара, а ако те
обавезе нема, даном у којем би настала обавеза плаћања тог дуга.”
35) Закон о порезу на додату вредност, „Службени гласник Републике Србије”, број 84/2004, 86/2004
– исправка, 61/2005, члан 14.
36) Закон о порезу на додату вредност, „Службени гласник Републике Србије”, број 84/2004, 86/2004
– исправка, 61/2005, члан 15.
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Настанак пореске обавезе
Пореска обавеза, односно пореско потраживање настаје у дану који се
одреди прописом – законом, а понекад се настанак пореске обавезе може
одредити и као најраније време када се изврши радња која производи пореску обавезу. Тако је у Закону о порезу на додату вредност, предвиђено да пореска обавеза настаје, када се изврши једна од следећих радњи:37)
„1) промет добара и услуга;
2) наплата ако је накнада или део накнаде наплаћен пре промета добара и услуга;
3) настанак обавезе плаћања царинског дуга, код увоза добара, а ако те
обавезе нема, даном у којем би настала обавеза плаћања дуга.”
Према овом решењу, настанка пореске обавезе (осим код увоза добара), обавезу одређују два догађаја, где се обавеза везује за један од догађаја
који први настане. Код одређивања настанка пореске обавезе, исти значај
имају оба догађаја, јер пореска обавеза настаје најраније од дана када је извршен промет добара и услуга, односно ако је извршена авансна наплата. Отуда је неопходно у тврдити дан настанка пореске обавезе, што се везује за време промета добара, односно када је пружена услуга.
Утврђивање времена промета добара, односно пружања услуга, врши
се на основу члана 14. и 15. Закона о порезу на додату вредност, што је релевантно за настанак пореске обавезе. Код авансне наплате, сасвим је једноставно у тврдити настанак пореске обавезе, јер се ради о дану када је купац добра,
односно корисник услуге, извршио плаћање.
Настанак пореске обавезе се не подудара са обавезом плаћања пореза
на додату вредност. Тако се настанак пореске обавезе везује за датум када је
порески обвезник дужан да обрачуна порез на додату вредност. Порески обавезник је дужан да пореском органу поднесе пореску пријаву у року од 10
дана по истеку пореског периода и да плати порез на додату вредност.
Настанак пореске обавезе је врло битан за обрачунавање пореза на додату вредност у одређеном пореском периоду, јер је обвезник пореза у обавези да порез обрачуна на основу извршених докумената о извршеном промету
добара и услуга и да тако обрачунати порез искаже у пореској пријави за
одређени порески период. У случају када је у пореском периоду извршен промет добара и услуга, а није издат рачун, пореска обавеза је настала независно од тога и то у висини пореза који би био обрачунат да су рачуни издати.
За случај да су рачуни издати пре него што је извршена испорука добара или
37) Закон о порезу на додату вредност, „Службени гласник Републике Србије”, број 84/2004, 86/2004
– исправка, 61/2005, члан 16.
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услуга, пореска обавеза, односно порески дуг настаје у пореском периоду у
коме је издат рачун. Ова обавеза произлази из члана 44. став 3. Закона, где је
прописано да лице које искаже порез на додату вредност у рачуну или неком
другом документу, а није обвезник пореза, или није извршио промет добара
и услуга, дугује исказани промет. Међу тим, у овом случају прималац рачуна
нема право на одбитак претходног пореза по примљеном рачуну. Према томе,
само рачун није основ за остваривање права на одбитак претходног пореза,
ако нису испуњени и други услови да је извршен промет добара и услуга.
Пореска обавеза настаје и код извршене наплате пре промета добара и
услуга (авансна наплата), ако је накнада или део накнаде наплаћен пре предмета добара и услуга. Пореска обавеза настаје у пореском периоду у коме је
накнада наплаћена, односно у коме је аванс примљен. По примљеном авансу,
обрачун пореза на додату вредност, врше обвезници пореза, који врше наплату пре извршеног промета добара и услуга. Прописана је и обавеза издавања
рачуна за извршену наплату пре извршеног промета добара и услуга (авансно плаћање). Код авансног плаћања, за настанак пореске обавезе по основу
примљеног аванса није важно да ли је прималац аванса издао авансни рачун
или га није издао, већ је битно да ли је добио авансни рачун у коме је исказан
обрачунати порез на додату вредност по извршеној уплати аванса.
Настанак пореске обавезе при увозу добара је одређен даном настанка
царинског дуга. У случају да при увозу не настаје царински дуг, пореска обавеза за порез на додату вредност, настаје даном у коме би настала обавеза
плаћања царинског дуга.
Обавезе пореског обвезника и других пореских дужника
За пореског обвезника прописана је обавеза пријављивања за ПДВ на
основу чега се обвезник укључује у систем. Порески обвезник је дужан да38):
„1) поднесе пријаву за ПДВ (у даљем тексту : евиденциона пријава);
2) издаје рачуне о извршеном промету добара и услуга;
3) води евиденцију у складу са овим законом;
4) обрачунава и плаћа ПДВ и подноси пореске пријаве.”
Порески обвезник који је у претходних 12 месеци остварио укупан промет већи од 2,0 мил. динара или они који ће при отпочињању делатности у
истом овом периоду (12 месеци) остварити укупан промет већи од 2,0 мил.
динара, дужни су да најкасније до истека првог рока за предају периодичне
пореске пријаве, поднесу евиденциону пријаву надлежном пореском органу.
Код подношења евиденционе пријаве, предвиђени су и изузеци, односно по38) Закон о порезу на додату вредност, „Службени гласник Републике Србије”, број 84/2004, 86/2004
– исправка, 61/2006, члан 37
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реску пријаву не подносе: обвезници из члана 10. став 1. тач. 2) и 3) Закона,
ако они нису обвезници; лица која у Србији немају место стварне управе и
контроле или сталну пословну јединицу ; мали порески обвезници; пољопривредници који се нису определили за обавезу плаћања ПДВ.
Регистрација и подношење пријаве о обављању, или брисању
из евиденције пореског обвезника
О поднетој евиденционој пријави, надлежни порески орган издаје потврду пореском обвезнику. Порески обвезник је обавезан да у року од 15 дана, писмено обавести надлежни порески орган о изменама података од значаја за обрачунавања и плаћања ПДВ из евиденционе пријаве. На захтев пореског обвезника за престанак обавезе плаћања ПДВ, надлежни порески орган
спроводи поступак и издаје потврду о брисању из евиденције за ПДВ.
Порески обвезник може бити брисан из евиденције ПДВ, ако пристане
да се бави делатношћу. Тада надлежни порески орган спроводи поступак и
издаје потврду о брисању из евиденције за ПДВ.
У „Правилнику о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ” („Службени гласник Републике Србије”, број
94/2004), уређен је облик и садржај пријаве за евидентирање обвезника пореза. Исто тако је регулисан и поступак брисања из евиденције обвезника пореза, као и облик и садржина пореске пријаве пореза на додату вредност.
Евиденциона пријава се подноси надлежној организационој јединици
Пореске управе. Надлежни порески орган је:
•
за обвезника – правно лице или предузетника – организациона јединица на чијем подручју има седиште;
•
за обвезника – пољопривредника који се определио за обавезу плаћања ПДВ и друго физичко лице – организациона јединица на чијем подручју има пребивалиште;
•
за обвезника – правно лице које је, према обиму својих пореских обавеза, сврстано у великог пореског обвезника – Центар за велике пореске обвезнике.
На Обрасцу ЕППДВ – Пријава за евидентирање обвезника пореза на
додату вредност, подноси се евиденциона пријава, која садржи податке о подносиоцу пријаве, и то:
•
за идентификацију ;
•
о обављању делатности;
•
о рачуну у банци;
•
о повезаним лицима.
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Надлежни порески орган издаје потврду о извршеном евидентирању за
ПДВ на Обрасцу – ПЕПДВ – Потврда о извршеном евидентирању за ПДВ.
Ако су се стекли услови, порески обвезник може поднети захтев и за
брисање из евиденција обвезника ПДВ. Овај захтев се подноси надлежном
пореском органу, на Обрасцу – ЗБПДВ – Захтев за брисање из евиденције
обвезника ПДВ. Надлежни порески орган, после спроведеног поступка, издаје потврду о брисању из евиденције обвезника ПДВ, по службеној дужности.
Потврда о брисању из евиденције обвезника ПДВ се издаје на Обрасцу –
ПБПДВ – Потврда о брисању из евиденције обвезника ПДВ.
Пореску пријаву подносе надлежном пореском органу и лица из члана
50. Закона. Пријава се подноси на Обрасцу – ПППДВ – Пореска пријава пореза на додату вредност. Образац ПППДВ садржи податке о:
•
периоду за који се подноси пријава;
•
идентификацији подносиоца пријаве;
•
промету добара и услуга;
•
претходном порезу ;
•
пореској обавези.
Подношење пореске пријаве, обрачун и плаћање пореске обавезе
У систему ПДВ, значајан је порески период, подношење пореске пријаве,
обрачун и плаћање пореза. Према Закону, порески период за који се обрачунава порез, предаје пореска пријава и плаћа порез, је календарски месец за
обвезнике који су у претходних 12 месеци остварили укупан промет већи од
20,0 мил. динара. Исто то важи и за пореске обвезнике који процењују да ће
тај промет остваривати у наредних 12 месеци.
За пореске обвезнике који су у претходних 12 месеци остварили укупан промет мањи од 20,0 мил. динара или они који процењују да ће тај промет остварити у наредних 12 месеци, порески период за који се обрачунава
ПДВ, предаје пореска пријава и плаћа порез, је календарско тромесечје. Ови
порески обвезници могу да поднесу надлежном пореском органу захтев за
промену пореског периода у календарском месецу, најкасније до 15. јануара
текуће календарске године. Ако је овако одобрен порески период, он треба
да траје најмање 12 месеци.
Када порески обвезник први пу т започиње обављање делатности у текућој календарској години, тада је за текућу и наредну календарску годину,
порески период календарски месец.
У одговарајућем пореском периоду (месечно или тромесечно), порески обвезник је обавезан да обрачунава ПДВ. Обрачун пореза, обвезник врши на основу података о укупном промету добара и услуга у том периоду.
Све ово под условом да је у промету настала пореска обавеза. У случају да је
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у обрачунском периоду дошло до исправке пореске основице или до исказивања пореза у већем износу, тада се све настале исправке узимају у обзир код
обрачуна ПДВ у том обрачунском периоду. Умањење обрачунатог пореза у
пореском периоду се врши на основу члана 21, 31. и 32. Закона.
У случају превоза пу тника ау тобусима (ако то врше страни обвезници
и када се прелази државна граница), надлежни царински орган обрачунава
ПДВ за сваки превоз, под условом узајамности.
По истеку пореског периода у року од 10 дана, обвезник подноси пореску пријаву надлежном пореском органу на прописаном обрасцу. Пријава се
подноси независно од тога да ли у пореском периоду постоји обавеза плаћања ПДВ. Пореску пријаву су дужни да поднесу и порески дужници, за порески период у коме је настала пореска обавеза.
Порески обвезник је обавезан да за сваки порески период плати порез
на додату вредност. ПДВ који треба да плати порески обвезник, „једнак је
позитивној разлици између укупног износа пореске обавезе и износа претходног пореза, у року за подношење пореске пријаве из члана 50. став 1.
овог закона”, односно у року од 10 дана по истеку пореског периода.

5.2. Повраћај и рефакција плаћеног пореза
Повраћај пореза је предвиђен у Закону за случај када је износ претходног
пореза већи од износа пореске обавезе. Ако се порески обвезник не определи
за повраћај пореза, то се признаје као порески кредит за наредни период.
Повраћај пореза се врши најкасније у року од 45 дана. За обвезнике који претежно врше промет добара у иностранству, повраћај се врши у року од
15 дана по истеку рока за подношење пореске пријаве.
У „Правилнику о поступку остваривања права на повраћај ПДВ и начину и поступку рефакције пореза” („Службени гласник Републике Србије”,
број 107/2004) је предвиђено да се порески обвезник у пореској пријави опредељује за повраћај пореза или не. Порески обвезник, захтев за повраћај пореза је одредио у „Пореској пријави пореза на додату вредност” (Образац ПП
ПДВ), где је у рубрици „Повраћај”, заокружио ДА или НЕ. Ако се порески
обвезник, определио за опцију ДА, порески орган ће после спроведеног поступка извршити повраћај више плаћеног ПДВ на рачун обвезника, који је
наведен у пријави за евидентирање обвезника пореза на додату вредност.
У случају да порески орган не изврши повраћај више плаћеног пореза
у прописаном року, порески обвезник има право да поднесе захтев за повраћај пореза надлежном пореском органу. Порески орган, по захтеву пореског
обвезника за повраћај пореза поступа у складу са Законом о пореском поступку и пореској администрацији.
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Према Закону, право на рефакцију пореза имају : страни обвезници,
хуманитарне организације, страни донатори и страни држављани.
Порески обвезник који нема седиште у Србији – страни обвезник, има
право на рефакцију ПДВ ако је платио рачун и ако испуни услове да као страни обвезник39):
„1) не врши промет добара и услуга у Републици;
2) пружа само услуге које су у складу са чланом 24. став 1. тач. 1) и 8)
овог закона ослобођене пореза;
3) врши само превоз пу тника који у складу са чланом 49. став 6. овог
закона подлеже појединачном опорезивању превоза.”
Рефакција пореза страном обвезнику се врши под условима узајамности.
Рефакција пореза на додату вредност страном обвезнику се врши на
основу захтева потписаног од овлашћеног лица, а подноси се Централи Пореске управе. Захтев се подноси једном годишње, а најкасније до 30. јуна текуће године за добра и услуге набављене у Републици Србији у претходној календарској години.
На обрасцу РЕФ 1 – Захтев страног обвезника за рефакцију, подноси
се захтев надлежном пореском органу, а уз овај захтев се подноси:
• потврда о регистрацији за ПДВ издата од пореског органа државе у
којој се налази седиште страног обвезника (оригинал и оверен превод);
• оригинали и копије плаћених рачуна о набављеним добрима или коришћеним услугама у Републици, по којима је обрачунат и плаћен ПДВ.
После извршене провере о испуњености услова за рефакцију, Централа Пореске управе, решењем одлучује о захтеву страног обвезника у року од
15 дана од дана подношења захтева, а у року од 15 дана од дана достављања
решења врши редакцију ПДВ. Подносиоцу захтева, заједно са решењем се
достављају оригинали рачуна и друга документа.
На основу поднетог захтева, право на рефакцију имају организације
које су регистроване за хуманитарну делатност за добра која им се испоручују у Србији или која увозе, под условом да40):
„1) је промет добара, односно увоз добара опорезив;
2) је ПДВ за испоручена добра исказан у рачуну, у складу са чланом 42.
овог закона, као и да је рачун плаћен, односно да је ПДВ који се дугује по
основу добара претходно плаћен;
39) Закон о порезу на додату вредност, „Службени гласник Републике Србије”, број 84/2004, 86/2004
– исправка, 61/2006. члан 53.
40) Закон о порезу на додату вредност, „Службени гласник Републике Србије”, број 84/2004, 86/2004
– исправка, 61/2006. члан 54.
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3) су набављена добра отпремљена у иностранство, где се користе у хуманитарне, добротворне или образовне сврхе.”
Хуманитарне организације остварују право на рефакцију пореза на
додату вредност, ако захтев поднесу Централи Пореске управе. При подношењу првог захтева, одговорно лице хуманитарне организације је у обавези
да у писменој форми обавести Централу о овлашћеном лицу за потписивање захтева за рефакцију. Захтев за рефакцију се подноси на Обрасцу РЕФ 2
– Захтев за хуманитарне организације за рефакцију. Захтеви се подносе једном годишње, а најкасније до 30. јуна текуће године за добра набављена у
Репу блици Србији и извршен увоз добара у Репу блику у пре тходној календарској години.
Уз захтев за рефакцију пореза доставља се:
•
копија регистрације хуманитарне организације;
•
оригинали и копије плаћених рачуна о набављеним добрима у Републици;
•
оригинали и копије докумената о извршеном увозу добара у Републику;
•
доказ да су добра отпремљена у иностранство и да се користе у хуманитарне, добротворне или образовне сврхе;
•
подаци о имену и адреси иностраног примаоца добара и сврси коришћења добара отпремљених у иностранство.
Подаци о регистрацији се достављају само при првом подношењу Захтева за рефакцију пореза. После провере испуњености услова за рефакцију,
Централа решењем одлучује о захтеву у року од 15 дана од дана подношења
захтева, а у року од 15 дана од дана достављања решења, врши се рефакција
пореза. Заједно са решењем, Централа доставља подносиоцу захтева оригиналне рачуне и остала документа (ова документа су оверена од Централе).
Страни донатори имају право на рефакцију ПДВ, на основу захтева,
који новчаним средствима финансирају реализацију пројеката у Србији, за
добра која им се испоручују у Србији или која увозе, као и за услуге које им
се пружају, под условом да41):
„1) су испоруке или увоз добара, односно пружене услуге опорезиве;
2) је ПДВ за промет добара и услуга исказан у рачуну, у складу са овим
законом, као и да је рачун плаћен, односно да је ПДВ који се дугује по основу
увоза добара плаћен;
3) се донаторска средства за финансирање пројеката заснивају на уговору закљученом са државном заједницом Србија и Црна Гора, односно Репу41) Закон о порезу на додату вредност, „Службени гласник Републике Србије”, број 84/2004, 86/2004
– исправка, 61/2006. члан 55.
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бликом, а предвиђено је да се из добијених новчаних средстава неће сносити
трошкови пореза.
Страни донатори остварују право на рефакцију пореза на додату вредност, на основу захтева који подноси Централи. Представник страног донатора, дужан је да пре подношења првог захтева за рефакцију, писмено обавести Централу о овлашћеном лицу које ће га заступати и потписивати захтеве
за рефакцију. Захтев за рефакцију се подноси на Обрасцу РЕФ 3 – Захтев страног донатора за рефакцију. Рок за подношење захтева је 30 дана од истека
календарског тромесечја у коме су добра и услуге набављени у Републици
Србији, односно извршен увоз добара у Републику.
Уз захтев за рефакцију пореза се подноси:
•
копија уговора о донацији за финансирање реализације пројеката у Републици;
•
оригинали и копије плаћених рачуна о набављеним добрима и коришћењем услуга у Републици;
•
оригинали и копије докумената о извршеном увозу добара у Републику.
После извршене провере о испуњености услова за рефакцију, Централа решењем одлучује о захтеву у року од 15 дана од дана подношења захтева,
а у року од 15 дана од дана достављања решења, врши се рефакција пореза.
Заједно са решењем, Централа доставља подносиоцу захтева, оверене рачуне
и друга документа.
Рефакција ПДВ страном држављанину се врши на захтев, под условом да
страни држављанин није порески обвезник и нема пребивалиште у Србији.
Страни држављанин, купац који купљена добра у Републици у пртљагу
носи са собом у иностранство има право на рефакцију пореза за отпремљена
добра. Право на рефакцију купац добра остварује на основу захтева за рефакцију, који на захтев купца попуњава продавац. Захтев за рефакцију се подноси на Обрасцу РЕФ 4 – Захтев страног држављанина за рефакцију. Овај образац се попуњава у три примерка, од којих оригинал и једну копију продавац
даје купцу, а другу копију задржава у својој документацији. За укупну вредност испоручених добара, продавац наплаћује купцу вредност испоручених
добара са порезом на додату вредност, а у пореској пријави исказује накнаду
за испоручена добра и порез на додату вредност као дуговни.
Купац – страни држављанин остварује право на рефакцију пореза на
додату вредност, ако при напуштању царинског подручја Републике, царинском органу стави на увид рачуне, купљена добра и оригинал попуњеног
обрасца РЕФ 4.
Царински орган, пре овере обрасца РЕФ 4 је дужан да у тврди да ли:
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су подаци из путне исправе истоветни са подацима из Обрасца РЕФ 4;
су добра дата на увид истоветна са добрима наведеним у Обрасцу РЕФ
4 и на приложеним рачунима, као и да та добра нису коришћена;
•
је укупна вредност добара са ПДВ исказана на Обрасцу РЕФ 4 већа од
10.000 динара;
•
се добра износе пре истека рока од три месеца од дана испоруке (куповине) у Републици;
•
је оригинал Обрасца РЕФ 4 оверио и потписао продавац. Ако су испуњени услови из става 2. овог члана царински орган оверава оригинал Обрасца РЕФ 4 и приложене рачуне потписом и печатом и у Образац РЕФ 4
уноси датум изношења добара са царинског подручја Републике.
Ка да царински орган, пре овере, у тврди да су подаци и наводи исправни, оригина л рачуна и оверен Образац РЕФ 4, враћа купцу, а копију
Обрасца РЕФ 4, царински орган за држава за своје потре бе. Плаћени порез
на додату вредност се враћа купцу или подносиоцу захтева за рефакцију
(доносиоцу овереног оригина ла Обрасца РЕФ 4), ако у року од шест месеци од дана издавања рачуна, продавац од кога је купљено до бро, достави
оверен оригина л Обрасца РЕФ 4 на коме је потврђено да су испуњени услови предвиђени за рефакцију. У слу чају да је оверени оригина л Обрасца
РЕФ 4, достављен поштом, купац или подносилац захтева доставља продавцу број рачуна у банци на који ће се извршити рефакција плаћеног пореза, ако тај рачун није наведен у Обрасцу РЕФ 4. Ако је оверен оригина л
Обрасца РЕФ 4, продавац врши рефакцију плаћеног пореза купцу или подносиоцу захтева.
Рефакција пореза на додату вредност се врши у динарима готовинском исплатом или уплатом на рачун у банци, који наведе купац или подносилац захтева. Ако се исплата врши у готовини, продавац је у обавези да
рефакцију пореза изврши одмах, а у случају да се износ плаћеног пореза
дозначава на рачун купца, односно подносиоца захтева, уплата се врши у
року од 15 дана од дана пријема захтева. Купац или подносилац захтева,
потврђу је пријем враћеног пореза у готовини, потписом на овереном оригина лу Обрасца РЕФ 4. Продавцу, који је извршио рефакцију пореза оверени оригина л Обрасца Реф 4, потписан од купца или подносиоца захтева о
пријему враћеног пореза у готовини, односно извршен на лог за пренос
средстава у готовини, служи као доказ за пореско ослобођење са правом на
одбитак пре тходног пореза.
Посебну евиденцију о издатим Обрасцима РЕФ 4 и по рефакцији купцима на Обрасцу РЕФ 4, продавац је дужан да води посебну евиденцију.
Образац РЕФ 4Е, садржи податке о:
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евиденционом броју Обрасца РЕФ 4;
броју путне исправе страног држављанина;
броју и датуму рачуна из Обрасца РЕФ 4;
износу накнаде за испоручена добра без ПДВ;
износу ПДВ садржаног у накнади за испоручена добра;
датуму пријема оверен оригинала Обрасца РЕФ 4;
износу ПДВ који је враћен на име рефакције;
датуму рефакције ПДВ.
5.3. Контрола у тврђивања и плаћања пореза

Порез на додату вредност је у основи вишефазни (свефазни) порез на
промет и као јавна дажбина се наплаћује у свакој фази прометног циклуса, а
обрачунава се само на ону вредност која је у тој фази додата од обвезника
пореза. Зато је систем обрачунавања и плаћања пореза на додату вредност,
битан елемент укупне пореске процедуре, чиме се практично завршава поступак и држави плаћа пореска обавеза. У овој процедури учествује велики
број субјеката, где су главни порески обвезници (у свакој фази обрачуна –
промета), до пореског органа који прихвата, евидентира и контролише уплату пореске обавезе.
Обрачунавање и плаћање пореза на додату вредност треба да буде што
једноставније, како не би дошло до неправилности и конфузије у доста компликованом систему администрирања пореза. Да би се извршило обрачунавање
пореза, неопходно је на пореску основицу применити пореску стопу. Овде треба рачунати и са пореским олакшицама, које се не укључују у обрачун пореза.
Обвезници пореза на додату вредност су дужни да у роковима који су
прописани, изврше пријављивање и регистровање обављања активности, која је предмет опорезивања порезом на додату вредност. У случају промене
статуса пореског обвезника (престанка обављања делатности, стечај, ликвидација и сл.), она се пријављује пореском органу. На основу пријава пореских
обвезника, порески орган врши идентификацију и формира регистар активних и пасивних обвезника. На тај начин је омогућена целовита контрола и
управљање порезом на додату вредност. У случају да порески обвезник не
изврши обавезу пријављивања, то се третира као прекршај и повлачи казнене консеквенце.
Када порески обвезник изврши пријављивање своје пореске обавезе,
пореском органу, обвезник добија свој број, порески идентификациони број
(ПИБ). Овај број ПИБ представља важно средства за функционисање и адми-
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нистрирање пореза на додату вредност. Идентификација број – ПИБ, порески обвезник је обавезан да користи у свим својим пословним трансакцијама. Порески обвезник користи ПИБ за идентификацију у фактурама – рачунима код продаје, при плаћању купљених добара и услуга, као и у целокупној
кореспонденцији са пореском администрацијом. Овај број је исто тако важан и за ефикасну контролу сваког пореског обвезника и његовог промета,
обрачуна и плаћања пореза на додату вредност.
Поред других важних обележја и функције, ПИБ је битан за порески
информациони систем у коме се врши евиденција и контрола обрачуна и плаћања пореза на додату вредност. Порески информациони систем, помоћу
ПИБ-а практично управља системом пореза на додату вредност, тако што
контролише обрачун пореске обавезе и открива евентуалне грешке, врши
унакрсну проверу фактора између пореских обвезника, открива неблаговремено уплате пореских обавеза и др. Тако ПИБ има четири основне функције
и то:
•
регистровање пореских обвезника ради идентификације пореских обавеза;
•
на основу успостављеног регистра ПИБ служи да се открију порески
обвезници који нису поднели пореску пријаву у прописаном року ;
откривање пореских обвезника који нису платили порез у прописаном
•
року ;
•
да врши укрштање информација из различитих извора.
За обрачунавање пореза на додату вредност битно је да порески обвезник изда одговарајућу фактуру – рачун. За пореског обвезника, фактура је
један од најважнијих докумената о обављеном промету. Фактура је документ
на основу ког се води пореска евиденција, а истовремено се врши обрачун
пореске обавезе, а служи и за у тврђивање права на одбитак. Истовремено,
фактура је један од најважнијих докумената за потребе пореске контроле коју врши пореска администрација. Пошто је издавање фактуре обавеза, надлежни орган је у обавези да пропише одређене услове за садржај, рокове
издавања и рокове чувања.
Обвезник пореза на додатну вредност је у обавези да изда фактуру или
други документ који служи као фактура за сваки промет добара и услуга. Рачун се издаје купцу производа и услуга, који постаје нови обвезник пореза на
додату вредност. И у случају да обвезник пореза наплати накнаду или део
накнаде за извршен промет добара и услуга (авансно плаћање), обвезник је
исто тако обавезан да изда рачун, али тако да се у коначном рачуну одбије
авансно плаћање у коме је садржан порез на додату вредност.
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Фактура као порески документ, треба да садржи следеће:
•
назив и адресу издаваоца фактуре;
•
порески идентификациони број издаваоца фактуре (ПИБ);
•
редни број фактуре;
•
место и датум издавања фактуре;
•
назив, адресу и ПИБ обвезника – примаоца фактуре;
•
испоручена добра или обим услуга;
•
датум промета добара и услуга и висину авансних плаћања;
•
износ пореске основице;
•
пореску стопу ;
•
износ пореза на додату вредност који је обрачунат на основицу ;
•
пореско ослобођење (ако постоји).
У прописаним роковима, порески обвезници су дужни да воде одговарајућу пореску евиденцију за потребе у тврђивања пореске обавезе. Обвезник
пореза води пореску евиденцију тако да она омогућава прописано обрачунавање пореске обавезе и контролу прописане и плаћене пореске обавезе, коју
врши порески орган. Пореска евиденција обухвата све релевантне податке о
примљеним и издатим фактурама, накнади за обављени промет, пореској
основици, пореској стопи, пореском ослобођењу и износу пореза на додату
вредност.
После истека прописаног обрачунског периода, врши се обрачун и плаћање пореске обавезе. Обрачуната и плаћена пореска обавеза у току године
се третира као аконтација пореза, да би се на крају године извршио коначни
обрачун и плаћање пореске обавезе. У случају да је порески обвезник платио
аконтативно већи порез, тада има право на повраћај више плаћеног пореза.
Правна средства
Пореска управа као надлежни државни орган, решaва о појединачним
правима и обавезама пореског дужника из порескоправног односа и доноси
пореско решење или закључак. Порески акт је много шири појам од пoреског
управног акта, јер се под овим подразумева пореско решење, закључак, налог
за пореску контролу, записник о пореској контроли и др.
Против пореског управног акта порески обвезник има право да поднесе жалбу (против пореског решења и закључка). Жалбу може поднети лице о
чијим правима и обавезама је одлучено у првостепеном пореском поступку,
као и лице које има правни интерес. Жалба пореског обвезника се подноси
другостепеном органу, а то се чини преко првостепеног пореског органа.
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У поступку по примљеној жалби, првостепени орган може да одбаци
жалбу ако је она недопуштена, неблаговремена или је поднета од неовлашћеног лица (жалба се одбацује закључком). У случају да се по поднетој жалби
одлучује, првостепени орган може да прихвати жалбу и да порески управни
акт измени, после разматрања примедби из жалбе. Тада првостепени порески орган цени: да ли је жалба оправдана и да ли треба спроводити ново
у тврђивање чињеница; да ли је порески поступак био непотпун; да ли подносилац у жалби износи нове чињенице и доказе; да ли подносиоцу жалбе није
било омогућено да учествује у поступку ; да ли је подносилац пропустио да
учествује у поступку али је у жалби то оправдао. У овом случају, првостепени
порески орган је дужан да по жалби реши у року од 30 дана од дана пријема
жалбе, а подносилац жалбе против новог пореског управног акта, може поднети нову жалбу.
Другостепени порески орган по уложеној жалби на првостепено решење, мора донети решење у року од 50 дана од дана предаје жалбе. Другостепени орган може и сам решити наводе из жалбе, без спровођења допунског
поступка, ако у тврди да у првостепеном поступку нису узете у обзир све чињенице које би биле битне за одлучивање.
Обезбеђење плаћања
На захтев пореског обвезника, Пореска управа може у целости или делимично одложити плаћање пореског дуга, под одређеним условима. Ови
услови су прописани у Закону о пореском поступку и пореској администрацији (члан 73. Закона). Одлагање плаћања пореског дуга може се извршити
за пореског обвезника, ако му то представља непримерено велико оптерећење и ако наноси битну економску штету пореском обвезнику. Основ за одлагање плаћања пореског дуга је писмени захтев пореског обвезника, о чему
одлучује министар или лице које он овласти. Ако су се стекли сви услови за
одлагање плаћања пореског дуга, потписује се споразум између пореског
обвезника и Пореске управе, а Пореска управа може донети и решење о одлагању плаћања пореског дуга.
Када се одлучује о одлагању плаћања пореског дуга, порески орган захтева од пореског обвезника средства обезбеђења наплате. Средства обезбеђења
наплате не могу бити мања од висине пореског дуга, чије се плаћање одлаже.
Као средства обезбеђења наплате пореског дуга, од пореског обвезника се може тражити:
•
хипотека на непокретности пореског обвезника;
•
залога на покретним стварима пореског обвезника;
•
неопозива банкарска гаранција;
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•

јемство другог лица које је власник имовине чија вредност не може бити мања од 150% висине пореског дуга чија се наплата обезбеђује;
•
трасирана меница, акцентирана од стране два жиранта, из чијих се зарада, на којима се установљава административна забрана, порески дуг
може наплатити.
У случају да порески обвезник не може да пружи обезбеђење за целокупан износ пореског дуга, тада је дужан да пружи обезбеђење до износа који
дозвољава његова финансијска ситуација. За износ средстава пореског дуга,
који не може бити покривен средствима обезбеђења, тада порески обвезник
мора пружити доказе о будућим приходима који ће бити довољни да покрију
наплату пореског дуга.
У случају да се порески обвезник не придржава услова из споразума о
одлагању плаћања пореског дуга, Пореска управа ће по службеној дужности
поништити споразум, односно укину ти решење које је донето. Тада ће доспели, а неплаћени порески дуг наплатити из средстава обезбеђења, односно у
поступку принудне наплате над пореским обвезником.
Принудна наплата

Принудна наплата пореза на додату вредност се врши онда када није
извршена редовна наплата, где је порески обвезник био дужан да „плаћањем
новчаног износа о доспелости пореза на прописане уплатне рачуне јавних прихода, у роковима прописаним Законом”, изврши своју обавезу. Ако наплата
није извршена у редовном поступку, тада се врши принудна наплата пореза.
Принудна наплата пореза је регулисана у „Закону о пореском поступку и пореској администрацији” („Службени гласник Републике Србије”, број 80/2002,
84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004).
Пошто је принудна наплата пореског дуга, комплексан поступак који
захтева више правних радњи, па и времена, „Принудна наплата пореза” је
подељена у три основна дела, и то:
•
опште о принудној наплати;
•
залога;
•
уновчавање.
У оквиру општих услова о принудној наплати, регулисано је више правних радњи, од самог почетка поступка принудне наплате, до права трећих
лица, и то:
•
почетак принудне наплате пореза;
•
правне последице почетка поступка принудне наплате;
•
прекид поступка принудне наплате пореза;
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обустава поступка принудне наплате пореза;
начела поступка принудне наплате пореза;
изузимање из принудне наплате пореза;
предмети принудне наплате;
права трећих лица.
Давање залоге у принудној наплати, обу хвата више процедура полазећи од обезбеђења пореског потраживања, до престанка залоге. У Закону, залога обу хвата следеће:
•
обезбеђење пореског потраживања у принудној наплати;
•
поступак установљавања залоге;
•
правни ефекти залоге;
•
попис непокретности;
•
престанак залоге.
Код уновчавања, као битног дела поступка принудне наплате се полази
од различитих облика средстава, која се морају свести на новчани израз
(еквивалент), којим мора бити покривен порески дуг пореског обвезника. У
овом делу Закона се полази од облика средстава до заплене непокретности,
што обу хвата следеће:
•
средства принудне наплате;
•
приходи од уновчавања;
•
приходи од ствари пренетих у имовину Републике;
•
принудна наплата из новчаних средстава;
•
принудна наплата из новчаних потраживања;
•
принудна наплата из неновчаних потраживања;
•
принудна наплата из готовог новца и хартија од вредности;
•
принудна наплата из покретних ствари:
– попис покретних ствари;
– процена покретних ствари;
– заплена покретних ствари;
– обавештење потенцијалних власника;
– принудна наплата када је ствар у поседу другог лица;
– продаја покретних ствари.
•
принудна наплата из непокретности:
– попис непокретности;
•
заплена непокретности која није уписана у одговарајући регистар:
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– у тврђивање почетне вредности непокретности;
– опште о продаји непокретности;
– продаја непокретности пу тем усменог јавног надметања;
– продаја непокретности непосредном погодбом;
– поступак са оствареним приходом од продаје непокретности;
– проглашење несолвентности.

Камата
У „Закону о пореском поступку и пореској администрацији”, регулисана је и наплата пореза, где је обу хваћено:
•
опште о наплати пореза;
•
редовна наплата пореза;
•
камата;
•
принудна наплата пореза.
Камата се плаћа на износ мање или више наплаћеног пореза и споредних пореских давања. Обрачун камате се врши по стопи која је једнака годишњој есконтној стопи централне емисионе банке, увећаној за 15 процентних поена, применом комформе методе обрачуна.
Обрачунавање камате се врши, почев од наредног дана од дана доспелости плаћања пореза и споредних пореских давања. Камата се обрачунава на
износ више плаћеног пореза и споредних пореских давања, по истеку 30 дана
од дана пријема захтева за повраћај.
Ако је плаћање пореског дуга одложено, камата се обрачунава и за време док траје одлагање, односно обустава. Обрачун камате и у овом случају се
врши по есконтној стопи централне емисионе банке, увећаној за 15 процентних поена, применом комфорне методе обрачуна.
Застарелост
Застарелост, као инструмент порескоправног односа између државе и
пореског дужника је по правилу један од начина гашења пореског дуга. То
подразумева престанак права на порез, због невршења радњи у законом одређеном времену. Застарелост обу хвата губитак права пореског повериоца, а
исто тако и губитак права пореско-казненог карактера.
У „Закону о пореском поступку и пореској администрацији” (чланови
114. и 115.) регулисани су „оста ли облици престанка пореског дуга”. Као
остали облици престанка пореског дуга, предвиђени су застарелост и отпис
пореза.
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Застарелост је одређена тако да право Пореске управе на у тврђивање
пореза и споредних пореских давања, покретање прекршајног поступка, као
и право пореског обвезника на повраћај пореза и споредних давања, застарева за три године од дана када је застарелост почела да тече. Код наплате пореза и споредних пореских давања, право Пореске управе застарева за пет година од дана када је застарелост почела да тече.
У случају, када порески обвезник не поднесе пореску пријаву (у складу
са Законом), као и када избегава плаћање пореза, право на у тврђивање пореза и споредних пореских давања и покретање прекршајног поступка, застарева за пет година од дана када је застарелост почела да тече.
Код у тврђива ња пор е за и спор едних пор е ских да ва ња, застар ело ст
почиње да те че од првог да на нар едне године од године у којој је тр е ба ло
у тврдити пор е з, одно сно спор едно пор е ско да ва ње. Застар ело ст пр а ва на
покр е та ње пр екршајног по сту пка, почиње да те че од првог да на нар едне
године од године у којој је у чињен пр екршај. На плата пор е за и спор едних пор е ских да ва ња, застар ева од првог да на нар едне године од године
у којој је у тврђен пор е з, одно сно спор едно пор е ско да ва ње. Пр а во на повр аћај пор е за и спор едних пор е ских да ва ња, почиње да те че од првог дана нар едне године, од године у којој је пор е ски о бве зник стекао пр а во на
повр аћај.

6. Порези на употребу, држање и ношење добара42
Порези на употребу, држање и ношење добара су један од непосредних
пореза, које плаћа лице (порески обвезник) које користи добро, односно коме се дозвољава употреба добра или обављање одређене делатности. Овај
порез се обично у тврђује у фиксном износу.
Порези на употребу добара могу бити једнократни и периодични порези. Једнократни порез је врста дажбине која се једном плаћа, а омогућава
обвезнику да трајно употребљава добра, односно да трајно обавља неку делатност. Овај порез може бити и периодични порез, који се плаћа у редовним
временским периодима, како је то прописано.
Ови порези се могу уводити на добра трајне вредности, па селекција
добара може бити извршена од саме вредности добра до могућности евиденције и контроле добара која подлежу опорезивању. У порески систем у Србији, порез на употребу добара је уведен почетком двехиљадитих година, тако
да се порез плаћа на:
42

Закон о порезима на употребу, држање и ношење добара, „Службени гласник Републике Србије”,
број 26/2001, 80/2002, 43/2004.
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употребу моторних возила;
употребу мобилног телефона;
употребу пловећих постројења и јахти;
употребу вазду хоплова и летилица;
регистровано оружје.
6.1. Настанак пореске обавезе

Обавеза плаћања пореза на употребу мобилног телефона за кориснике
услуга мобилне телефоније који имају то својство на дан ступања на снагу
овог закона настаје наредног месеца од дана ступања на снагу овог закона, а
порез се обрачунава и наплаћује:
•
код „постпејд” корисника – преко фактуре (рачуна) за извршене услуге
мобилне телефоније у том месецу ;
•
код „припејд” корисника – пу тем посебне уплатнице коју је давалац
услуга мобилне телефоније дужан да пошаље пореском обвезнику, на
адресу наведену у уговору са назначеном сврхом („порез на употребу
мобилног телефона”) и уплатним рачуном буџета Републике.
Ако је републички орган управе задужен за уну трашње послове до дана ступања на снагу овог закона издао обвезнику пореза на регистровано
оружје оружни лист за држање оружја за личну безбедност, оружни лист за
држање и ношење оружја или дозволу за ношење оружја за личну безбедност, дужан је да у року од 15 дана од дана ступања на снагу овог закона, достави податке из члана 26. овог закона (порез на регистровано оружје), надлежном пореском органу.
Одредба члана 3. овог закона (порез на употребу моторних возила),
примењује се за плаћање пореза почев од наредног месеца од дана ступања
на снагу овог закона, с тим што обавеза плаћања пореза на употребу мобилног телефона престаје са извршењем обавеза по том основу насталих до 31.
децембра 2004. године.
Одредбе чл. 9. и 10. овог закона (порез на употребу мобилног телефона) примењују се од 1. јануара 2004. године.
Порез на употребу и држање чамаца усмерава се на посебан рачун и
служиће за обнову Хиландара.
6.2. Усклађивање износа пореза
За плаћање пореза за наредну годину, износи пореза усклађују се у децембру месецу стопом раста цена на мало за претходних дванаест месеци,
према подацима републичке организације надлежне за послове статистике.
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Изузетно, за плаћање пореза за 2005. годину, износи пореза, ускладиће
се у децембру месецу 2004. године стопом раста цена на мало за период од
првог наредног месеца од дана ступања на снагу овог закона до краја новембра 2004. године, према подацима републичке организације надлежне за послове статистике.
Обрачунавање усклађених износа пореза из ст. 1. и 2. члана 27а врши
се у односу на износе пореза прописане овим законом, при чему се усклађени
износи заокружују тако што се износ до пет динара не узима у обзир, а износ
преко пет динара заокружује на десет динара.
Према Закону, Влада Републике Србије је овлашћена да објави усклађене износе пореза. Према овим овлашћењима, објављени су „Усклађени динарски износи пореза на употребу, држање и ношење добара за 2006. годину”
(„Службени гласник Републике Србије”, број 11/2006).
Доношење решења о утврђеном порезу
Порез на регистровано оружје у тврђује решењем надлежни порески
орган, на основу података које му доставља републички орган управе задужен за уну трашње послове који је издао оружни лист за држање и ношење
оружја за личну безбедност, оружни лист за држање и ношење оружја односно дозволу за ношење оружја за личну безбедност.
Републички орган управе задужен за уну трашње послове дужан је да
податке из става 1. члана 26. достави надлежном пореском органу у року од
15 дана од дана издавања оружног листа за држање оружја за личну безбедност, оружног листа за држање и ношење оружја односно дозволе за ношење
оружја за личну безбедност.
Порески обвезник плаћа порез на регистровано оружје у року од 15
дана од дана достављања решења.
Надлежност пореског органа одређује се према месту пребивалишта,
односно седишта пореског обвезника.
6.3. Сходна примена других закона
Као и код других пореских закона и код „Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара”, уређени су плаћање пореза, камата, принудна
наплата и др. у „Закону о пореском поступку и пореској администрацији”.
Наплата пореза
У Закону о пореском поступку и пореској администрацији, наплата
пореза је регулисана као редовна и принудна наплата.
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У оквиру редовне наплате су у тврђени:
•
облици редовне наплате пореза;
•
дан доспећа пореза;
•
извршење пореског налога;
•
редослед намиривања;
•
опомена за плаћање пореза;
•
установљавање залоге пре принудне наплате пореза;
•
одлагање пореског дуга;
•
обезбеђење наплате пореског дуга.
Цело, четврто поглавље Закона („Принудна наплата пореза”), подељено је у три дела:

опште о принудној наплати пореза;

залога;

уновчавање.
Камата
Камата се плаћа на износ мање или више плаћеног пореза и споредних
давања. Камата се плаћа по стопи која је једнака годишњој есконтној стопи
централне емисионе банке увећаној за 15 процентних поена, применом комфорне стопе.
У случају, да је плаћање пореског дуга одложено, камата се обрачунава
и за време док траје одлагање, односно обустава плаћања пореза. И овде се
камата обрачунава и плаћа као код мање или више плаћеног пореза.
Застарелост
Застарелост је облик престанка дуга. Постоји више начина како и када
може наступити застарелост.
Поред застарелости, постоји и институ т отписа пореског дуга. Одлуку
о отпису дуга, може донети Влада на предлог министра у случају да се ради о
пореском обвезнику који се продаје у поступку приватизације, односно који
је у поступку реструктурирања. И Пореска управа може отписати дуг по
основу пореза и споредних пореских давања, кад се стекну услови из члана
22. став 2. и 4. Закона (ако оставилац нема наследника и ако имовина није
довољна да се намири порески дуг).
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7. Порез на премије неживотних осигурања43)
Порез на приходе од осигурања је цедуларни порез на доходак грађана,
који се плаћа по одбитку. Код овог пореза, порески обвезник је физичко лице, које оствари накнаду по основу осигурања лица, а порески обвезник може бити и лице које врши осигурање. Наплаћени, нето приход од осигурања
лица, представља пореску основицу. Пореска стопа је по правилу пропорционална, а могу се предвидети и пореска ослобођења и олакшице.
Порез на премије неживотних осигу рања је сасвим нови порески
о блик, који је постао део пореског система у Ср бију. Уставни основ за доношење овог закона је у члану 72. став 1. тачка 4. Устава Репу блике Ср бије,
којим се у ређу је и о безбеђу је финансијски систем и други економски и социјални односи од општег интереса. Исто тако се у члану 69. став 2. Устава, средства буџе та о безбеђу ју од пореза и других законом у тврђених прихода, тако да порез на премије неживотних осигу рања представља део
овог пореског система.
Један од основних разлога за доношење Закона о порезу на премије неживотних осигурања је „успостављање приходно ефикасног пореског облика
који би обухватио већину послова неживотних осигурања”. До 31. децембра
2004. године, био је у примени „Закон о порезу на промет”, према коме се порез на промет услуга плаћао по стопи од 20%. По овој стопи од 20% плаћао
се и порез на услуге осигурања и реосигурања имовине и лица. Пореску основицу је чинила бру то премија осигурања умањена за износ техничке премије
и доприноса за превентиву. Од 1. јануара 2005. године, порез на промет је
замењен порезом на додату вредност, којим је уређено пореско ослобођење
без права на одбитак претходног пореза на услуге осигурања и реосигурања,
а овде су укључене и пратеће услуге посредника и агената (заступника) у осигурању. Према овоме, услуге осигурања и реосигурања би од 2005. године,
биле неопорезоване.
Поред ових, а и других аргумената за увођење пореза на премије неживотних осигурања, постоји и пракса држава које су уводиле порез на додату
вредност. Тако је у великом броју држава, које су увеле порез на додату вредност, опорезивање услуга осигурања уређено посебним законом (Република
Словенија, Велика Британија, Република Црна Гора и др.).
Предмет опорезивања су премије осигурања које се остварују закључивањем и извршавањем уговора о пословима неживотног осигурања. Послови
неживотног осигурања су све врсте неживотног осигурања, које су у тврђене
43) Закон о порезу на премије неживотних осигурања, „Службени гласник Републике Србије”, број
135/2004.
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у закону којим се уређује осигурање (Закон о осигурању, „Службени гласник
Републике Србије”, број 55/2004, члан 10.).
Порез на премије неживотног осигурања обрачунава се и плаћа на премије осигурања којима се, у смислу овог закона, сматра премија осигурања
која се састоји од функционалне премије и режијског додатка коју остварују
друштва за осигурање, у коју је укључен и допринос за превентиву, ако је урачунат у функционалну премију.
7.1. Обрачунавање пореза
Обавеза обрачунавања пореза на премије осигурања настаје у тренутку закључења уговора о осигурању. Порески обвезник плаћа порез на премије осигурања до 10. у месецу за уговоре о осигурању закључене у претходном месецу.
7.2. Плаћање пореза
Порески обвезник је дужан да, на основу закључених уговора о неживотном осигурању, а ради правилног обрачунавања и плаћања пореза на
премије осигурања, води евиденцију која обезбеђује вршење контроле обрачуна и плаћања пореза на премије осигурања.
7.3. Контрола обрачунатог и плаћеног пореза
Порески обвезник је дужан да чува евиденцију из става 1. члана 8. најмање пет година по истеку календарске године на коју се евиденција односи.
Контролу обрачунавања и плаћања пореза на премије осигурања врши
надлежни порески орган. На односе који нису посебно уређени овим законом (принудна наплата, камате, застарелост и др.) сходно се примењује закон којим се уређује порески поступак и пореска администрација („Закон о
пореском поступку и пореској администрацији”).
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ПЕТИ ДЕО
У ТВР ЂИ ВА ЊЕ И НА ПЛАТА ЦА Р И НА И ДР У ГИ Х
ДА ЖБИ НА ПР И У ВО ЗУ
1. Утврђивање и наплата царина и других увозних дажбина
1.1. Основи за у тврђивање и наплату царина
Царине су јавни приход и оне се третирају као „порези из расхода”, јер
су оне новчане дажбине обвезника без посебне накнаде. Настанак царина се
везује за државну границу, односно царинску границу и фискални ау торитет
државе. Уколико би царине сврстали у порезе, тада би царина била порез на
потрошњу и она се наплаћује на државној граници.
У основи постоје три основна случаја када се врши наплата царина и
других увозних дажбина, односно када роба улази на територију државе, када роба излази са територије државе, или када се роба превози преко територије државе. У складу са овим, постоје и три вида царина, увозне, извозне и
транзитне царине.
Од ова три основна вида царина, најважније су увозне царине, јер их
држава користи да би заштитила своје тржиште и своје производе, а истовремено да би наплатила дажбину, којом може да стимулише домаћу производњу и да део царина користи за финансирање државних расхода. И у зависности од сврхе и циља приписивања и наплате царина, оне се деле на финансијске и економске. Уколико царине за државу имају основни циљ да буду приход
буџета, тада се говори о финансијским царинама, док је код економских царина основни циљ заштита, односно унапређење одређене привредне гране.
И код царина као и код пореза постоји терминологија која означава
царинског обвезника, царинску основицу, царинску стопу и царинске повластице. За у тврђивање и наплату царинског дуга, битна су и ова одређења терминилогије која се користи у поступцима царињења, а што је као дефиниција
у тврђено у Закону.44)
 Царински обвезник је лице (физичко или правно), које је власник робе која се царини. Обвезник плаћања царине може постати и неко друго лице
у току царињења робе (лице на које се преноси право из превозне исправе,
возач и др.);
44) Царински закон, „Службени гласник Републике Србије”, број 73/2003, 61/2005, 85/2005 – други закон,
62/2006 – други закон, 63/2006 – исправка другог закона, члан 5.
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 Царинска основица је вредност робе која чини основ за обрачун царине. На основицу се примењује царинска стопа из царинске тарифе. Вредност
царинске робе (са дозвољеним одбицима), чини царинску основицу. Једно од
битних обележја царинске робе је царинска вредност. Царинска вредност робе треба да буде у тврђена према што једноставнијим критеријумима, који не
могу бити у супротности са трговачком праксом;
 Царинска тарифа је систематизовани преглед роба на које се плаћа
царина применом одговарајућих царинских стопа. У царинској тарифи су
робе сређене по царинској номекнклатури, тако да заинтересеовани у спољно-трговинском промету могу унапред да добију информације о царинским
стопама и висини царине. По правилу, царинска тарифа садржи тарифни
број, тарифну ознаку, именовања робе и царинску стопу ;
 Царинска повластица је посебна врста олакшице код плаћања царине. Ова повластица важи за одређену робу и њену намену – употребу, или
пак за одређена лица (шефове и чланове страних дипломатских и конзуларних представништава и др.);
 Царинска вредност је практично царинска основица и она представља основ за примену стопа из царинске тарифе и за обрачун осталих увозних дажбина, као и примене нетарифних мера у складу са прописима којима
се уређује спољнотрговински промет;
 Царински дуг је обавеза лица да плати износ царине и других увозних
дажбина за одређену робу у складу са прописима;
 Царински поступак је поступак стављања робе у слободан промет,
поступак транзита, поступак складиштења, поступак активног оплемењивања, поступак прераде под царинском контролом, поступак привременог увоза, поступак пасивног оплемењивања и поступак извоза, где учесници у поступку стичу права и обавезе везане за робу ;
1.2. Царинска вредност и у тврђивање и наплата царинског дуга
За у тврђивање и наплату царинског дуга, битно одређење представља
царинска вредност, која је регулисана у Закону, а и у међународним прописима.45) Царинска вредност увезене робе је њена трансакцијска вредност, коју
чини стварно плаћена цена или цена коју треба платити за робу која се продаје ради извоза у Србију, увећана за прописане трошкове.
Декларисање робе је радња којом лице од царинског органа захтева спровођење одговарајућег царинског поступка над робом, у прописаној форми и
на прописани начин. Робу која је допремљена царинском органу или до дру45) WCO – Светска царинска организација: Збирка – царинска вредност (превод), Београд, 2003.
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гог места које је царински орган одредио или одобрио, декларише лице које је
унело робу у царинско подручје. Допремљена роба царинском органу мора
бити обухваћена сажетом декларацијом. Сажету декларацију подноси лице
које је робу унело у царинско подручје или лице које поступа у име тог лица.
Царински поступак, подразумева стављање робе у овај поступак и роба мора бити обу хваћена декларацијом, за царински поступак. Декларације
се подноси у писменој форми, електронском разменом података, или на други начин.
Царински дуг и обрачун увозних дажбина су категорије за које је задужен царински орган, а што се обезбеђује полагањем обезбеђења за наплату.
Обезбеђење полаже царински дужник или лице које може постати царински
дужник. Царински орган може тражити полагање једног обезбеђења за један
царински дуг, а може одобрити да друго лице положи обезбеђење уместо лица чија је то обавеза (државни органи не полажу обезбеђења за наплату царинског дуга). Обезбеђење се полаже депоновањем готовине или јемством.
Настанак царинског дуга је битно одређење у царинском поступку, па
дуг може настати у више случајева. Овде ће бити дат један од случајева настанка царинског дуга.
„(1) Царински дуг приликом увоза настаје:
1) стављањем робе која подлеже плаћању увозних дажбина у слободан
промет, или
2) стављањем робе из таче 1. овог става у поступак привременог увоза
са делимичним ослобођењем од плаћања увозних дажбина.
(2) Царински дуг настаје у трену тку прихватања декларације.
(3) Царински дужник је декларант, а у случају посредног заступања из
члана 26. став 2. тачка 2. овог закона царински дужник је лице за чији је рачун декларација поднета.
(4) Ако су у декларацији приказани нетачни подаци на основу којих увозне дажбине нису обрачунате и наплаћене, делимично или у целини,
царинским дужником сматра се и лице које је дало податке у декларацији, а које је знало или је могло знати да ти подаци нису истинити.”46)
1.3. Гашење царинског дуга
Обрачун и наплата царинског дуга се врши на основу података доступних царинском органу у складу са прописима. Када се изврши обрачун износа царинског дуга, царински орган ће дужника обавестити о износу дуга на
46) Царински закон, „Службени гласник Републике Србије”, број 73/2003, 61/2005, 85/2005 – други закон,
62/2006 – други закон, 63/2006 – исправка другог закона, члан 212.
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одговарајући начин. Уколико царински дуг није плаћен у року, царински орган обрачунава затезну камату на износ дуга и у складу са Законом предузима мере за наплату дуга, укључујући и принудно извршење. На износ царинског дуга који није плаћен, обрачунава се и камата почев од дана доспелости,
по стопи једнакој годишњој есконтној стопи Народне банке Србије, увећаној
за 15 процентних поена, применом комфорне методе обрачуна.
Гашење царинског дуга представља чин када престаје обавеза царинског дужника. Царински дуг престаје у два основна случаја.
„(1) Царински дуг се гаси:
1) плаћањем износа царинског дуга;
2) поништавањем износа царинског дуга;
3) наступањем застарелости потраживања;
4) за робу декларисану за царински поступак у коме настаје обавеза
плаћања царине, ако је:
• декларација поништена;
• роба задржана и истовремено или накнадно одузета, уништена по
налогу царинског органа, уништена или уступљена у корист државе
у складу са одредбом члана 188. Закона или уништена или неповратно изгубљена због њене врсте или непредвиђених околности или
због деловања више силе;
5) ако је роба за коју је царински дуг настао у складу са одредбама члана 213. овог закона, задржана због незаконитог уношења и истовремено или накнадно одузета.
(2) У случају да је роба задржана или одузета, сматраће се да царински
дуг није угашен ако је износ царинског дуга основ за у тврђивање прекршајне или кривичне одговорности.
(3) Царински дуг који настане у складу са одредбама члана 224. овог закона, угасиће се када царински орган донесе одлуку о стављању ван
снаге ра дњи и поступака учињених ра ди стицања права на
повлашћени царински третман.” 47)
Поред гашења царинског дуга, престаје обавеза и у следећим случајевима:
„(1) Царински дуг који није наплаћен у року од пет година од дана његовог настанка не може се наплатити.
(2) Поступање надлежног органа које има за циљ наплату царинског дуга
прекида протек времена у коме је могуће наплатити царински дуг.
47) Царински закон, „Службени гласник Републике Србије”, број 73/2003, 61/2005, 85/2005 – други закон,
62/2006 – други закон, 63/2006 – исправка другог закона, члан 232.
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(3) У случају из става 2. овог члана рок почиње да тече од почетка.
(4) По истеку рока од 10 година од дана настанка царинског дуга, право
царинског органа да наплати царински дуг застарева.”48)
Према Закону, накнада за услуге царинског органа, као и приходи од
продаје царинске робе су приход буџета Републике. Управи царина припада
10% од износа наплаћених казни и 10% од износа наплаћене вредности продате царинске робе.

2. Царињење увезене робе
2.1. Поступање са робом у царинарници
У царинском поступку, царињење робе је веома сложен поступак, јер
се од учесника у овом поступку тражи беспрекорно познавање царинских,
пореских, спољнотрговинских и других прописа. Поступак царињења увезене робе је предвиђен у Царинском закону, Закону о царинској тарифи, и Уредби о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2008. годину, Уредбом о
царинском дозвољеном поступању са царинском робом, пуштању царинске
робе и наплати царинског дуга и Правилнику о облику, садржини о начину
подношења и начину подношења и попуњавању декларације и других образаца у царинском поступку. Поред ових прописа, у процесу царињења увезене
робе примењују се Закон о порезу на додату вредност (ПДВ), Закон о акцизама и подзаконска акта која се односе на инспекцијску контролу робе која се
односи.
Када се роба увози, прописан је поступак царињења, који се састоји
од:

пријављивања робе царинском органу ;

Подношења Сажете декларације;

подношења Јединствене царинске исправе (ЈЦИ);

подношења Декларације о царинској вредности робе;

прихватање ЈЦИ;

преглед робе;

обрачун увозних дажбина, односно царинског дуга;

наплата царинског дуга.
48) Царински закон, „Службени гласник Републике Србије”, број 73/2003, 61/2005, 85/2005 – други закон,
62/2006 – други закон, 63/2006 – исправка другог закона, члан 233.

182

Утврђивање и наплата јавних прихода

Пријављивање робе царинском органу, подразумева да роба која се
увози у царинско подручје Србије, подлеже мерама царинског надзора, а по
потреби подлеже и мерама царинске контроле. То подразумева да возач камиона – цистерне, који увози робу у царинско подручје, дужан је да робу усмено
пријави и без одлагања превезе робу до царинске испоставе или дугог места,
које одреди царински орган.
Подношење Сажете декларације је одређено за робу која се допреми
царинском органу и она се подноси одмах по пријему робе у царинску испоставу или друго одредиште. Сажета декларације се подноси у писаној форми
и на прописаном обрасцу. Ову декларацију подноси лице које је робу увезло
(увозник) или лице које је преузело одговорност за робу после њеног уласка
(међународни шпедитер), односно лице које поступа у име лица које јеј увезло робу у царинско подручје. Када се подноси Сажета декларација, она садржи ПИБ подносиоца, назив и седиште подносоца, идентитет, регистарски
број возила, приложене исправе, број обезбеђења за наплату царинског дуга,
број превозне исправе, паковање и наименовање робе, укупан број и назив
колета, место, датум и потпис и ПИБ подносиоца ове декларације и његов
печат. Уколико је подносилац Сажете декларације царински агент, тада се
ставља и отисак личног печата. Назив царинске испоставе, односно референта и датум подношења Сажете декларације, уноси се у рубрику А.
Подношење Јединствене царинске исправе (ЈЦИ) је обавеза увозника
да на овом обрасцу пријави робу над којом треба да се спроведе редован поступак увозног царињења робе. ЈЦИ попуњава декларант на основу правилника о облику, садржини и начину попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку.49) ЈЦИ мора да садржи све податке неопходне за
примену царинских прописа, као и његов печат и ПИБ. За царињење робе, уз
ЈЦИ се прилажу исправе као што су фактура, товарни лист, пореска изјава,
санитарно уверење, Декларација о царинској вредности робе и др.
Прихватање Јединствене царинске исправе значи да царински орган
проверава све податке који су унети у одговарајуће рубрике ове исправе. Провера података се врши на основу поднетих података, као и сврставања робе
у одговарајучи тарифни став Царинске тарифе, у тврђивања царинске вредности, укључујући и облике увоза робе.
Преглед робе може у сваком трену тку да захтева царински орган, ради
прегледа робе и транспортних средстава. Царински орган у фази прегледа
робе, у тврђује да ли стварно стање робе у потпуности одговара подацима
који су унети у ЈЦИ.
49) „Службени гласник Републике Србије”, број 129/2003, 53/2004, 137/2004, 8/2005, 11/2005, 23/2005,
65/2005
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Обрачун увозних дажбина врши царински орган, односно царинског
дуга, по извршеном прегледу робе. Када се прихвати ЈЦИ, настаје царински
дуг. Царински дужник је декларант а у случају посредног заступања, царински дужник је лице за чији је рачун ЈЦИ поднета. Када се у тврде сви параметри за обрачун царине, других увозних дажбина и акциза, царински орган ће
извршити обрачун царинског дуга.
Наплата царинског дуга је само обрачунавање царинског дуга и обавештавање дужника о износу царинског дуга. Уколико је у ЈЦИ унет тачан
износ царинског дуга, дужник неће бити посебно обавештен о износу царинског дуга. Износ царинског дуга, о коме је дужник обавештен, мора бити
плаћен у року од осам дана од дана пријема обавештења. Роба која је оцарињена неће бити пуштена у слободан промет, пре него што царински дуг буде
плаћен, односно пре него што буде дато обезбеђење плаћања (банкарска гаранција). Уместо дужника, износ царинског дуга може да плати треће лице.
Уколико царински дуг није плаћен у одређеном року, царински орган обрачунава затезну камату на износ дуга и предузима све прописане мере за наплату дуга, укљућујући и принудно извршење. Почев од дана доспелости, обрачунава се и плаћа камата, по стопи која је иста као и годишња есконтна стопа
Народне банке Србије, увећана за 15 процентних поена, применом комфорне
методе обрачуна.
2.2. Обрачунавање и плаћање пореза на додатну вредност
при увозу добара
На робу (добра) која се увози у царинско подручје Републике Србије,
поред царине наплаћују се и друге увозне дажбине (порез на додату вредност
и др.). На основу овога, царински орган при увозу робе, обрачунава и наплаћује следеће пореске дажбине и то:

порез на додату вредност (ПДВ);

акцизе;

посебна такса за изравнавање пореског оптерећења.
Плаћање пореза на додату вредност при увозу добара, врши се у месту у
коме је добро унето у царинско подручје Републике Србије. Обавеза плаћања
ПДВ код увоза добара настаје даном настанка обавезе плаћања царинског дуга.
Царински дуг настаје прихватањем Декларације о царинској вредности робе.
Код увоза добара, основица за плаћање ПДВ је вредност увезеног добра, у тврђена по царинским прописима. Вредност увезеног добра је стварно
плаћена цена или цена коју треба платити за добра која се продају, ради увоза
у Републику Србију. У поступку у тврђивања царинске вредности додају се
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сви трошкови у вези допреме увезених добара до места уласка добара у царинско подучје Републике Србије, ако нису укључени у стварно плаћену цену, однсосно у фактурну вредност добара. У ове трошкове се сврставају
амбалажа, паковање добара, у товар, претовар и истовар добара, трошкови
превоза добара, осигурање добара и други трошкови које сноси увозник до
преласка добара преко царинске линије. У основицу за обрачун ПДВ, поред
царинске вредности, урачунава се:

царина и друге увозне дажбине, ПДВ, акцизе, као и остали јавни приходи;

сви споредни трошкови, који су настали до првог одредишта у Републици Србији.
Уколико је основица за увоз добара изражена у страној валу ти, за обрачун те вредности у динарској противвредности, примењују се царински прописи који у тврђују царинску вредност а која важи на дан настанка пореске
обавезе, односно средњи курс који важи на дан настанка пореске обавезе.
Код увоза добара, примењују се прописане стопе ПДВ, односно 18%
као општа стопа и 8%, посебна стопа.
2.3. Настанак обавезе плаћања акцизе при увозу
При увозу добара настаје обавеза обрачунавања и плаћања акциза.
Ова обавеза плаћања настаје даном настанка обавезе плаћања царина и других увозних дажбина. Акцизе обрачунава и наплаћује надлежни царински
орган, у роковима и на начин предвиђен за обрачунавање и плаћање царина
и других увозних дажбина.
Обвезник је дужан да обрачунате акцизе при увозу добара плати у роковима и на начин предвиђен за плаћање царине и других увозних дажбина.
Овај рок за плаћање је осам дана од дана пријема обавештења о износу плаћања царинског дуга.
Код увоза добара, обвезник акцизе је лице које увезе или унесе акцизна
добра у царинско подручје Републике Србије. Уколико се акцизна добра увозе у
своје име, а за туђ рачун, обвезник акцизе је лице за чији се рачун добра увозе.
Основицу акцизе при увозу добара чини јединица мере (литар, килограм, комад, паклица и сл.), осим за кафу, цигаре и цигарилосе. За обрачун
акцизе при увозу кафе (сирове, пржене, млевене и екстракта кафе), цигара и
цигарилоса, основицу чини вредност добара у тврђена по царинским прописима, увећана за иснос царине и других увозних дажбина.
Законом о акцизама су прописани износи акцизе по јединици мере добара, односно стопе акциза. Динарски износи акциза се према Закону, усклађују према подацима републичког органа за послове статистике.
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ШЕСТИ ДЕО
У ТВР ЂИ ВА ЊЕ И НА ПЛАТА ТА КСЕ
1. Републичке таксе
У финансијкој теорији и пракси под таксама се подразумевају приходи
који представљају новчани еквивалент за услуге које чине органи државне
администрације или друга јавно-правна тела физичким и правним лицима.
Као облик јавних прихода, таксе воде порекло још из Средњег века. У
то време, таксе, заједно са приходима од државних имања, представљају један од најзначајнијих извора прихода феудалне државе.
Међу тим, капиталистичке, социјалистичке и постсоцијалистичке државе све више напуштају таксе и замењују их порезима, као издашнијим
обликом јавних прихода.
Таксе као облик јавних прихода, имају следеће карактеристике:
а)
представљају противнакнаду за извршену услугу од стране државне
администрације или другог јавно-правног тела. Ова елементарна карактеристика таксе омогућава да се уочи разлика која постоји између таксе и других облика јавних прихода, пре свега пореза. Код пореза не
постоји директна противнакнада, с обзиром на то да служе за финансирање општих потреба;
б)
услуге се врше у принципу само на захтев физичког или правног лица.
Лице које плаћа таксу потпуно слободно доноси одлуку да ли ће се користити услугом државног органа или неће;
ц)
висину таксене обавезе једнострано у тврђује надлежни државни орган;
д)
таксе се плаћају за услуге нематеријалне природе. Оне се плаћају за
услуге административних, судских, царинских и других органа јавноправног тела.
У финансијској теорији и пракси у тврђивање висине такса представља
посебан проблем. Висина таксене обавезе зависи од бројних елемената.
Прво, висина таксе зависи од трошкова које државни органи чине када
пружају услугу која је предмет плаћања таксе. Услуга има апстрактан карактер, те је тешко у тврдити стварне трошкове приликом пружања услуге и
плаћања таксе.
Друго, висина таксе зависи од користи коју има таксени обвезник за
учињену услугу. Уколико приликом вршења одређене услуге постоји искљу-
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чиво корист појединца, при у тврђивању висине таксе треба водити рачуна
да она буде приближна нивоу стварних трошкова за учињене услуге.
Треће, висина таксе зависи и од тога да ли се услуга чини искључиво
кориснику услуге или је прису тан и општи интерес за конкретну радњу. Уколико је за извршење одређене услуге заинтересован не само појединац већ и
јавно-правно тело, висина таксе треба да буде нижа од ефективних трошкова. То значи да и друштво има користи од учињене услуге, па је због тога и
висина таксе знатно нижа. Јавни интерес некада може бити тако наглашен да
законодавац предвиђа потпуна ослобађања од плаћања таксе.
Четврто, друштво понекад у тврђује таксе у смислу свог негативног става према неком облику делатности, те су оне далеко више од стварних трошкова. Тако се таксе у судском спору одређују према вредности спора, према
трајању, према броју аката и др. Висина таксене обавезе у овом и сличним
случајевима треба да онемогући претеран број коришћења таквих услуга.
Наплата таксе може бити на директан и индиректан начин. Директна
наплата постоји када се такса плаћа у готовом новцу, уз издавање одговарајуће признанице. Индиректна наплата таксе врши се пу тем таксених марака.
1.1. Административне таксе
За све списе и радње у управним стварима, као и за друге списе и радње код институција, државних органа и организација, органа територијалне
ау тономије и локалне самоуправе у вршењу поверених послова и организација које врше јавна овлашћења, плацају се административне таксе50.)
Обвезник таксе је лице по чијем се захтеву покреће поступак, односно
врши радња прописана Тарифом. Ако за прописану таксу постоји више
обвезника, њихова обавеза је солидарна. Ако се у управном поступку на записник да изјава, обвезник таксе је давалац изјаве.
Обавеза плаћања таксе настаје:
–
за поднеске – у трену тку када се предају, а за захтеве дате на записник
када се записник састави;
–
за решења, дозволе и друге исправе, у трену тку подношења захтева за
њихово издавање;
–
за управне радње, у трену тку подношења којим се тражи извршење
тих радњи.
Ако је такса према вредности предмета, основица за обрачун таксе је
вредност исказана у предмету (захтеву). Ако вредност није исказана у захте50)

Закон о републичким административним таксама “Службени гласник Републике Србије”, број
43/2003, 51/2004 – исправка, 53/2004, 42/2005, 61/2005 – други закон, 42/2006., 47/2007
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ву, или је исказана у малом износу, стварну (реалну) вредност ће решењем
у тврдити орган који води поступак.
Законом о административним таксама су прописана и ослобођења од
плаћања таксе, као што су нпр.: државни органи, органи локалне самоуправе,
организације обавезног социјалног осигурања, Црвени крст Србије, дипломатско-конзуларна представништва стране државе, на бази реципроцитета
и др. Поред овога, такса се не плаћа и за списе и радње: у поступцима који се
воде по службеној дужности, списе и радње у поступку за повраћај више плаћеног пореза, за исправљање грешака у решењима, пријаве за услуге из матичне књиге, права социјалног осигурања, у вези са школовањем, регулисања
војне обавезе, за заснивање радног односа и др.
Такса се плаћа у административним таксама јединствене емисије или у
готовом новцу.
1.2. Судске таксе
У поступцима пред судовима плаћају се судске таксе које су прописане
Законом о судским таксама.51) Ове таксе плаћају лица на чији се предлог или
у чијем се интересу предузимају радње у судском поступку.
Таксени обвезници су лица која поднесу захтев за покретање судског
поступка или пак на сачињени записник дају изјаву на основу које се покреће
судски поступак. Ако су два или више лица заједно дужна да по истој ствари
плате судску таксу, њихова обавеза је солидарна.
Обавеза плаћања судске таксе настаје:
1)
предајом поднеска суду, односно када се изврши обрачун таксе;
2)
подношењем захтева за преписе судских одлука;
3)
објављивањем судске одлуке, односно достављањем преписа судске
одлуке;
4)
даном закључивања судског поравнања;
5)
даном правоснажности решења о наслеђивању ;
6)
даном правоснажности одлуке о главној деоби у стечајном поступку ;
7)
подношењем захтева за предузимање осталих радњи.
Рок за плаћање таксе је петнаест дана од дана настанка таксене обавезе, ако законом није другачије одређено. Уколико се такса не плати у прописаном року, иста ће се наплатити принудним пу тем преко органа надлежног
за јавне приходе (пореска управа).
51)

„Службени гласник Републике Србије”, број 28/1994, 53/1995, 16/1997, 34/2001 – други закон, 9/2002,
29/2004 и 61/2005
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За све поднеске и одлуке у управним споровима по решавању питања
из области пензијског и инвалидског и здравственог осигурања, дечијег додатка, старатељства, усвајања и социјалне помоћи, такса се плаћа само ако
тужба буде правноснажно одбијена или одбачена.
Плаћање таксе предвиђене Таксеном тарифом, врши се у судским таксеним маркама или у готовом новцу.
Обвезник таксе, плаћање таксе у готовом новцу врши тако што износ
таксе уплаћује на прописани начин и потврду о уплати прилаже уз поднесак
за који је такса плаћена.
Законом су предвиђена и осло бађања од плаћања таксе, и то: Република Ср бија, државни органи, органи територија лне ау тономије и локалне самоуправе, организације Црвеног крста и издржавана лица у поступцима у вези са законским издржавањем и лица која захтевају исплату минима лне зара де.
Таксени обвезник може бити ослобођен плаћања таксе, уколико суд
установи да би плаћањем таксе била угрожена социјална сигурност његове
породице.
Висина таксе коју треба платити зависи:
–
у парничном поступку од вредности предмета спора;
–
у извршном поступку од вредности захтева који треба извршити или
обезбедити;
–
у управним споровима од вредности предмета спора, под условом да је
предмет спора проценљив, а уколико није наплаћује се износ од
2.000,00 динара.
Право на повраћај таксе има лице које је платило таксу а уопште није
било дужно да је плати или је платило таксу у износу већем од прописаног.

2. Локалне таксе
2.1. Локалне административне таксе
Скупштине локалне самоуправе својим одлукама могу увести локалне
административне таксе, за списе и радње у изворним пословима које обављају органи локалне самоуправе.
Обвезник таксе је лице које подноси захтев на основу којег се покреће
поступак, односно врши одређена радња прописана таксеном тарифом. Ако
за прописану таксу постоје два или више таксених обвезника, њихова обаве-
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за је солидарна. Обвезник таксе је и лице које на сачињени записник да изјаву на основу које се врши радња за коју је прописано плаћање таксе.
Обавеза плаћања таксе настаје у трену тку када се захтев преда, а за захтев дат на записник када се записник сачини. За издавање решења, дозвола
и других исправа, у трену тку подношења захтева за њихово издавање, а за
управне радње обавеза плаћања таксе настаје у моменту подношења захтева
за извршење тих радњи.
У случајевима када је прописано плаћање таксе на основу вредности
предмета, основицу за обрачун таксе представља вредност назначена у предмету, односно захтеву којим се покреће поступак. Уколико у поднетом захтеву није назначена вредност или је назначена у износу мањем од стварне (реалне) вредности, онда ће надлежни орган локалне самоуправе решењем у тврдити реалну вредност.
Такса се плаћа у новчаном износу и обвезник је дужан да надлежном
органу приложи доказ о извршеној уплати у прописаном износу.
Прописана су и одређена субјектна и објектна ослобођења од плаћања
таксе. У субјектним ослобођењима од плаћања таксе спадају :
1)
органи и организације Републике Србије, ау тономне покрајине и локалне самоуправе;
2)
организације обавезних социјалних осигурања;
3)
државне установе;
4)
Црвени крст Србије;
5)
Дипломатско конзуларна представништава стране државе на бази узајамности.
У објектна ослобођења спадају :
1)
поступци који се воде по службеној дужности;
2)
радње у поступку повраћаја више или погрешно плаћеног јавног прихода;
3)
исправљање грешака у решењима и другим исправама;
4)
пријаве и прилози за у тврђивање јавних прихода;
5)
радње у вези остваривања права из социјалног осигурања;
6)
радње у вези са школовањем;
7)
радње у вези са регулисањем војне обавезе;
8)
радње у вези са заснивањем радног односа и др.
Поступак покрену т на захтев више таксених обвезника, од којих су неки ослобођени плаћања таксе, онда таксу плаћа обвезник који није ослобођен плаћања таксе.
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2.2. Локалне комуналне таксе
Као и код локалне административне таксе, скупштина локалне самоуправе доноси одлуку о увођењу и плаћању локалне комуналне таксе, које
плаћају правна и физичка лица за коришћење права, предмета и услуга на
територији општине, односно града.
Комунална такса плаћа се за:
1.
коришћење простора на јавним површинама у пословне сврхе;
2.
приређивање забавних игара;
3.
приређивање музичких програма и држање музичких уређаја у угоститељским објектима;
4.
коришћење рекламних паноа;
5.
паркирање моторних возила на уређеним и обележеним местима;
6.
коришћење слободних површина за камповање;
7.
коришћење обале у пословне и друге сврхе;
8.
истицање фирме на пословном простору ;
9.
истицање и писање фирми ван пословног простора;
10. излагање робе у витринама ван пословног простора;
11. држање и коришћење чамаца и сплавова на води;
12. држање угоститељских и забавних објеката на води;
13. држање моторних, друмских и прикључних возила;
14. заузеће јавне површине грађевинским материјалом за извођење грађевинских радова.
Комуналну таксу плаћа обвезник који је корисник права, предмета или
услуга за чије је коришћење предвиђено плаћање таксе, а обавеза плаћања
настаје даном почетка коришћења и плаћа се до краја њиховог коришћења.
Висина комуналне таксе зависи од врсте делатности, површине и од
делова територије (зоне) у којим се налазе објекти. Највећи износи се наплаћују на најатрактивнијим локацијама, односно зонама.
У зависности од коришћења права, предмета или услуге, комунална
такса се у тврђује у дневном или годишњем износу.
Обвезници који таксу плаћају у годишњем износу дужни су да до 15.
марта у години за коју се у тврђује комунална такса, надлежном органу, поднесу пријаву за у тврђивање обавезе по основу комуналне таксе.
Укупна висина таксе у тврђује се на основу података из пријаве и таксене тарифе. Уколико подаци исказани у пријави не одговарају стварном стању, контролом на терену у тврђује надлежни орган.
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Таксеном тарифом су прописани рокови плаћања таксе као и олакшице и ослобођења од плаћања.
2.3. Боравишна такса
Боравишну таксу плаћа грађанин који користи услуге смештаја у туристичком објекту изван свог пребивалишта.
У туристичке објекте спадају : хотели, мотели, пансиони, туристичко
насеље, камп, одмаралиште, природно лечилиште, собе које грађани издају
туристима и пу тницима, односно сваки објекат у коме се туристима и пу тницима пружају услуге смештаја.
Боравишна такса се плаћа за сваки дан боравка у туристичком објекту.
Висина таксе се у тврђује таксеном тарифом у зависности од туристичке категоризације места. Одлуком о плаћању боравишне таксе прописана су бројна
субјектна ослобођења, као на пример деца до седам година старости, лица
упућена на бањско и климатско лечење, страни држављани који су по међународним конвенцијама и споразумима ослобођени, лица која бораве у објектима за смештај дуже од 30 дана.
Таксу наплаћује давалац смештаја, истовремено са наплатом услуге.
У рачуну за наплаћене услуге смештаја исказује се и износ исплаћене
боравишне таксе, а у случају ослобођења наводи се основ ослобођења од плаћања боравишне таксе.
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СЕДМИ ДЕО
У ТВР ЂИ ВА ЊЕ И НА ПЛАТА НА КНА ДА
Законом о јавним приходима и јавним расходима52), члан 12. и 16. могу
се уводити накнаде за коришћење добара од општег интереса и накнаде на
нивоу локалних самоуправа.
Накнаде са на основу Закона о јавним приходима и јавним расходима,
могу уводити на два нивоа:
а)
као републичке;
б)
као локалне накнаде.
Републичке, односно накнаде за коришћење добара од општег интереса могу се уводити само законом. С друге стране, основни елементи локалних
накнада уређују се законом, а разрађују, у границама законских овлашћења,
одлукама општина, односно града Београда који их уводе.

1. Накнаде на републичком нивоу
На основу Закона о јавним приходима и јавним расходима могу се увести накнаде за коришћење добара од општег интереса за:
–
накнада за коришћење воде;
–
накнада за коришћење шума;
–
накнада за коришћење пу тева;
–
накнада за коришћење земљишта;
–
накнада за коришћење природног лековитог фактора;
–
накнада за коришћење рудног блага.
Правни основ за увођење ових накнада је доста различит. У многим
случајевима основ за увођење накнаде се налази у посебним законима којима се регулишу питања предходно наведених добара од општег интереса.
1.1. Накнада за коришћење вода
Законом о водама53) је прописано да се уводе накнаде за коришћење
површинских, подземних и минералних вода. Уствари, ради се о следећим
врстама накнада:
52)

„Службени Гласник Републике Србије“, број 76/91, 18/1993, 22/1993 – исправка, 37/1993, 67/1993,
45/1994, 42/1998, 54/1999, 22/2001, 33/2004, 135/2004
53) Закон о водама, „Службени Гласник Републике Србије“, број 46/91, 53/1993, 67/1993, 48/1994, 54/1996
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

накнада за коришћење вода;
накнада за заштиту вода;
накнада за одводњавање;
накнада за наводњавање;
накнада за извађени материјал из водотокова;
накнада за коришћење водопривредних то кова.
Средства остварена од накнада за одводњавање, накнаде за наводњавање и накнаде за коришћење водопривредних објеката су приход јавног водопривредног предузећа, док се средства остварена од накнада за коришћење
вода (површинских, подземних и минералних), накнаде за заштиту вода и
накнаде за извађени материјал из водотокова евидентирају на посебном рачуну министарства надлежног за послове водопривреде.
Висина накнаде за коришћење воде зависи од количине и квалитета
у трошене воде, као и накнаде за коју је вода у трошена.
Износ накнаде за одводњавање зависи од висине трошкова одводњавања, а висина накнаде за наводњавање зависи од висине трошкова за одржавање и функционисање објекта за наводњавање, као и количине захваћене воде.
Висина накнаде за заштиту вода зависи од степена загађености и врсти
отпадне или друге воде.
За извађени песак, шљунак и други материјал из корита водотока, спрудова, напуштених корита и др., висина накнаде зависи од количине извађеног материјала.
1.2. Накнада за коришћење шума
Посебним законом54) су прописане накнаде за коришћење шума. На
основу закона могу се увести три врсте накнада:
1)
накнада за посечено дрво
2)
накнада за коришћење шумског земљишта када се даје у закуп
3)
накна да за коришћење шума и шумског земљишта ка да се даје за
испашу
Основицу за обрачун и плаћање накнаде за посечено дрво представља
вредност посеченог дрвета у тврђена на месту у товара, за коришћење шумског земљишта када се даје у закуп – износ наплаћене закупнине и за коришћење шума и шумског земљишта за испашу – износ наплаћене накнаде за
испашу.
54)

Закон о шумама, „Службени гласник Републике Србије“, број 46/1991, 83/1992, 53/1993, 54/1993,
60/1993, 101/2005
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Средства остварена од накнада за коришћење шума евидентирају се на
посебном рачуну надлежног министарства.
1.3. Накнада за коришћење пу тева
Законом о јавним пу тевима55) је прописана накнада за коришћење јавних пу тева, и то:
1)
накнада за одржавање државног пу та у висини од 10% од акцизе на деривате нафте;
2)
годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључно возило,
као и за сва остала возила на моторни погон;
3)
накнада за ванредни превоз;
4)
накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређуја за
сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на јавном пу ту,
односно на другом земљишту које користи управљач јавног пу та, у
складу са прописима;
5)
посебна накнада за употребу јавног пу та, његовог дела или пу тног
објекта (пу тарина);
6)
накнада за прекомерно коришћење јавног пу та, његовог дела или путног објекта;
7)
накнада за закуп делова земљишног појаса јавног пу та;
8)
накнада за закуп другог земљишта које користи управљач јавног пу та;
9)
накнада за прикључење прилазног пу та на главни пу т;
10) накнада за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и телеграфских водова и сл. на јавном пу ту ;
11) накнада за изградњу комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са јавног пу та;
12) годишња накнада за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са јавног пу та;
13) накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству.
У зависности од тога ко је корисник јавног пу та, висину накнаде у тврђује или Влада Републике Србије или надлежни општински орган или пак
управљач јавног пу та.
Средства од наплаћене накнаде за моторна возила, тракторе и прикључна возила, као за сва остала возила на моторни погон, приход су општине.
55)

Закон о јавним пу тевима „Службени гласник Републике Србије“, број 67/1993, 48/1994, 54/1996.
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Остала наплаћена средства као накнаде за коришћење јавних пу тева су приход јавног предузећа, а наплаћена накнада за употребу општинских пу тева и
улица приход су управљача тих пу тева и улица.
Законом су прописана и ослобођења од плаћања накнаде за коришћење јавних пу тева (полиција, војска Србије, хитна помоћ, возила под пратњом
од стране полиције, особе са инвалидитетом, инострана дипломатска и конзуларна представништва на бази реципроцитета, возила ватрогасних јединица и друштва, возила која су у функцији наплате пу тарине и др.).
1.4. Накнада за коришћење земљишта56)
Одредбама Закона о пољопривредном земљишту уведена је накна да
за привремену или трајну промену намене коришћења пољопривредног
земљишта.
Висина накнаде за промену намене, односно за коришћење пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе на одређено време (привремено)
плаћа се у износу од 10% од тржишне вредности пољопривредног земљишта.
Висина накнаде се у тврђује за прву годину у односу на тржишну вредност
обрадивог пољопривредног земљишта на дан подношења захтева, а за сваку
наредну годину на дан 1. фебруара текуће године.
Накнада за промену намене на неодређено време (трајно) плаћа се једнократно у износу од 50% од тржишне вредности обрадивог пољопривредног земљишта на дан подношења захтева. Накнада за трајну промену намене
пољопривредног земљишта не може бити већа од 1500 еура у динарској противвредности по једном хектару, осим на обрадивом земљишту прве и друге
катастарске класе.
Утврђену висину накнаде за промену намене плаћа подносилац захтева, а у тврђивање врши надлежни општински или градски орган.
Средства остварена од накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта у висини од 60% приход од буџета Републике Србије,
а у висини од 40% приход су буџета јединице локалне самоуправе (општине)
на чијој се територији налази обрадиво пољопривредно земљиште.
Законом су прописана и ослобађања од обавезе плаћања накнаде за
промену намене обрадивог пољопривредног земљишта (нпр. Изградња породичне стамбене зграде, изградња економских објеката, изградња објеката за
одбрану од поплава, регулација водотока, изградња и проширење пољских
пу тева, подизање пољозаштитних појасева и др.).
56)

Закон о пољопривредном земљишту, „Службени гласник Републике Србије“, број 62/2006
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1.5. Накнада за коришћење природног лековитог фактора
Законом57) је установљена и накнада за коришћење природног лековитог фактора. Обвезници накнаде су корисници природног лековитог фактора који од надлежног органа локалне самоуправе добијају право да користе
природно лековити фактор. Законом је прописано да приход од ове накнаде
припада буџету општине на чијој територији се налази природно лековити
фактор. Међу тим, још није донета одлука којом би ова накнада била уведена
у систем прихода.
1.6. Накнада за коришћење рудног блага
Нормативно58) је установљена накнада за коришћење рудног блага. Начин плаћања накнаде ближе одређује надлежни министар споразумима са
министром надлежним за финансије. Приходи остварени по основу ове накнаде деле се на два дела: 50% је приход Републике Србије, а 50% приход
општине на чијој територији се врши експлоатација.
Средства остварена од накна да за коришћење минера лних сировина
на територји ау тономне покрајине деле се на три дела: 40% су приход Републике Ср бије, 10% су приход ау тономне покрајине, а 50% су приход
општине.
Обвезник накнаде за експлоатацију минералних сировина је лице које
се бави експлоатацијом минералних сировина.
Основица за обрачун накнаде је остварени бру то приход, а стопа се
креће од 1% – 5%, зависно од врсте минералних сировина.

2. Накнаде на нивоу локалне самоуправе
Финансирање локалне самоуправе између осталог врши се и од наплаћених накнада. У складу са Законом о финансирању локалне самоуправе, а
на основу одлука локалних самоуправа, у тврђивање и наплата накнада врши
се за:
–
коришћење грађевинског земљишта;
–
уређивање грађевинског земљишта;
–
заштиту и унапређивање животне средине.

57)
58)

Закон о бањама „Службени Гласник Републике Србије”, број 80/1992, 8/1994 и 10/1994
Закон о рударству „Службени Гласник Републике Србије”, број 80/1992 и 67/1993
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2.1. Накнада за коришћење грађевинског земљишта
За коришћење градског грађевинског земљишта обвезник накнаде је
власник објекта, односно носилац права располагања на објекту.
Висина накнаде зависи од облика и степена уређености земљишта, његовог положаја у насељу, опремљености објектима друштвеног стандарда,
саобраћајане повезаности земљишта са локалним, односно градским центром, делатности која се обавља у изграђеном објекту и др.
Критеријуме за обрачун и рокове плаћања накнаде у тврђује општина
на чијој се територији налази земљиште.
Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта плаћа се по
квадратном метру грађевинске парцеле или по квадратном метру изграђеног
простора, за све време коришћења тог земљишта.
2.2. Накнада за уређивање грађевинског земљишта
За уређивање грађевинског земљишта плаћа се накнада у складу са Законом.
Обвезник накнаде за уређивање грађевинског земљишта је инвеститор
изградње објекта, а висина зависи од степена уређености земљишта.
Јединица локалне самоуправе или овлашћено предузеће и инвеститор
изградње објекта склапају уговор о уређивању грађевинског земљишта, плаћања накнаде за уређивање, висину накнаде и рок за плаћање накнаде.
2.3. Накнаде за заштиту и унапређивање животне средине
Накнада за коришћење природних вредности
Законом о загађивању животне средине прописано је да је корисник природних вредности у обавези да плаћа накнаду за коришћење природних вредности и да сноси трошкове санације простора који је загађен његовом делатношћу.
Приход остварен од ових накнада припада буџету Републике Србије у висини од 60%, а у висини од 40% приход су буџета јединица локалне самоуправе.
Накнада за загађивање животне средине
Нормативно59) је решено да је загађивач дужан да плаћа накнаду за загађивање животне средине.
59)

Закон о заштити животне средине „Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004
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Критеријум за одређивање накнаде за загађивање животне средине
су :
1)
2)

врста, количина или особина емисија из појединог извора;
врста, количина или особина емисија произведеног или одложеног
отпада;
3)
садржај материја штетних по животну средину у сировини, полупроизводу и производу.
Обвезник плаћања ове накнаде је лице које проузрокује загађење животне средине на било који од напред наведених начина.
Висину и начин обрачунавања и плаћања накнаде одређује Влада Републике Србије.
Средства остварена од ових накнада приход су буџета Републике Србије у висини од 40%, а у висини од 60% су приход буџета јединице локалне самоуправе. Ова средства се користе наменски за заштиту и унапређивање
животне средине.
Законом су прописани и услови за повраћај, ослобођење и смањење
накнаде за загађивање животне средине.
Јединица локалне самоуправе са статусом угрожене животне средине
може прописати накнаду за заштиту и унапређивање животне средине и за
власнике теретних возила за превоз нафтних деривата, као и сировина, полупроизвода и производа хемијских и других опасних материја. Висину накнаде, начин плаћања, као и олакшице прописује јединица локалне самоуправе.
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ОСМИ ДЕО
ДОПРИНОСИ ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈА ЛНО ОСИГУРАЊЕ
1. Доприноси за обавезно социјално осигурање – у тврђивање
и наплата
1.1. Доприноси као извори јавних прихода
Доприноси за обавезно социјално осигурање су један од облика јавних
прихода. Доприносима се обезбеђују средства за финансирање обавезног социјалног осигурања и то:60)

пензијског и инвалидског осигурања;

здравственог осигурања;

осигурања за случај незапослености.
Средства доприноса за обавезно социјално осигурање су јавни приход,
која су под контролом и на располагању су организацијама за обавезно социјално осигурање. Организације за обавезно социјално осигурање су основане законима који уређују систем обавезног социјалног осигурања.
Код доприноса за обавезно социјално осигурање, дефинисани су основни појмови који се користе у комуникацији између пореске администрације
и обвезника.Тако су дефинисани обвезници доприноса, основице доприноса, стопе доприноса, мировање обавеза плаћања доприноса, обрачунавање,
у тврђивање и плаћање доприноса, повраћај више плаћеног доприноса и престанак плаћања доприноса у току текуће године, контрола обрачунавања и
плаћања доприноса и казнене одредбе.
Обвезници доприноса за пензијско и инвалидско осигурање су осигураници који су одређени у складу са законом којим се уређује систем обавезног пензијског и инвалидског осигурања.
Обвезници доприноса за здравствено осигурање су осигураници који
су дефинисани у закону који уређује систем обавезног социјалног осигурања.
Обвезници доприноса за осигурање за случај незапослености су осигураници који су одређени у закону којим се уређује систем обавезног осигурања за случај незапослености.
60) Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање, „Службени гласник Републике Србије”, број
84/2004, 61/2005, 62/2006
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Основица доприноса за запослене и за послодавце је зарада, односно
плата и накнада зараде, односно плате, што је уређено у закону који уређује
радне односе, односно општим актом и уговором о раду, а сходно решењу
надлежног органа. Основица доприноса за запослене и за послодавце се не
умањује за износ од 5.000 динара, а према члану 15а, став 2. Закона о порезу
на доходак грађана. Основица доприноса за запослене и за послодавце је и
премија за добровољно додатно пензијско осигурање коју послодавац плаћа
за запослене – осигуранике укључене у добровољно осигурање, а у складу са
законом који уређује добровољно пензијско осигурање изнад износа од 3.000
динара месечно. Обвезници доприноса за запослене и за послодавце је и пензијски допринос у добровољни пензијски фонд који послодавац плаћа на терет сопствених средстава за запослене – чланове добровољног пензијског фонда, а према закону који уређује добровољне пензијске фондове и пензијске
планове, изнад износа од 3.000 динара месечно. Поред ових основица, прописане су и друге основице доприноса за специфичне врсте осигурања и то:

основица диприноса за упућене раднике, ако нису обавезно осигурани по
прописима државе у коју су упућени;

основица доприноса за држављане који су на територији Републике
запослени код страних или међународних организација и установа,
страних дипломатских и конзуларних представништава или код других страних правних или физичких лица;

основица доприноса за лица која обављају привремене и повремене
послове, као и за послодавце је уговорена накнада по том основу;

основица доприноса за изабрана, именована и постављена лица која
поред зараде код послодавца, код кога су у радном односу, остварују разлику зараде, односно плате, као и за исплатиоце је та разлика зараде,
односно плате;

основица доприноса за осигуранике који остварују накнаду зараде за
време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета, као и за исплатиоца накнаде је
износ накнаде зараде;

основица доприноса за осигуранике који остварују накнаду зараде по
основу привремене спречености за рад из средстава обавезног здравственог осигурања и за исплатиоце накнаде је износ накнаде зараде;

основице доприноса за исплатиоце пензије и накнаде по основу инвалидности из средстава организације за обавезно пензијско и инвалидско
осигурање, је износ пензије, односно накнаде;

утврђене су и остале основице за: предузетнике, осниваче и чланове привредних друштава, самосталне уметнике, свештенике, пољопривреднике, домаће држављане запослене у иностранству, иностране пензионере.
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Одређена је и највиша месечна и највиша годишња основица доприноса за обавезно социјално осигурање. Највишу месечну основицу доприноса
чини петоструки износ просечне месечне зараде исплаћене по запосленом у
Републици, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике. Највишу годишњу основицу доприноса чини
петоструки износ годишње зараде у Републици исплаћене у години за коју се
обрачунавају и исплаћују доприноси.
Стопе доприноса по којима се обрачунавају и плаћају доприноси за
обавезно социјално осигурање су :

за обавезно пензијско и инвалидско осигурање 22%;

за обавезно здравствено осигурање 12,3%;

за осигурање за случај незапослености 1,5%.
Када се доприноси плаћају и из основице и на основицу, обрачун доприноса се врши по следећим стопама:

за обавезно пензијско и инвалидско осигурање 11%;

за обавезно здравствено осигурање 6,1%;

за осигурање за случај незапослености 0,75%.
1.2. Обрачунавање, у тврђивање и плаћање доприноса
Обвезник обрачунавања и плаћања доприноса из основице и на основицу је послодавац за запослене, изабрана, именована и постављена лица и
лица која обављају привремене и повремене послове. Доприносе за обавезно
социјално осигурање послодавац је дужан да обрачуна и уплати истовремено
са исплатом зараде, разлике зараде или уговорене накнаде за привремене и
повремене послове. Обрачун и уплата доприноса се врши по прописима који
важе у моменту исплате примања. У случају да послодавац не исплати зараду
до 30. у текућем месецу за претходни месец, дужан је да најкасније до тог рока обрачуна и уплати доприносе за претходни месец на најнижу месечну
основицу доприноса (35% просечне месечне зараде у Републици исплаћене у
претходном кварталу). При исплати зараде за одговарајући месец, послодавац је дужан да плати и разлику између плаћеног износа доприноса и износа
доприноса обрачунатог на зараду коју исплаћује. Ако овезник доприноса
остварује зараду или накнаду за привремене и повремене послове код нерезидента Републике, или код другог лица које по закону није у обавези да обрачунава и плаћа доприносе по одбитку, а послодавац не обрачуна и не уплати
доприносе истовремено са обрачуном и исплатом зараде, односно накнаде,
тада је обвезник дужан да сам обрачуна и плати доприносе по прописаним
стопама на начин који је за те случајеве прописан за плаћање пореза на дохо-
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дак грађана. За страног држављанина на раду по основу посебног уговора о
размени стручњака, обрачун и уплата доприноса послодавац је дужан да
изврши при исплати зарада другим запосленима. У случају када се зарада
исплаћује у деловима, а први део зараде је мањи од најниже месечне основице доприноса, тада је послодавац дужан да при исплати првог дела зараде,
обрачуна и плати доприносе на најнижу месечну основицу доприноса.
За оснивача, односно члана привредног друштва који је у радном односу у привредном друштву чији је оснивач, односно члан, допринос се обрачунава и плаћа на исти начин као и за остале запослене у том привредном друштву, а допринос за обавезно пензијско и инвалидско осигурање се уплаћује
организацији надлежној за те осигуранике, према закону који уређује обавезно пензијско и инвалидско осигурање. Послодавац је дужан да обрачун и
уплату доприноса за запосленог на неплаћеном одсуству, изврши при исплати зарада другим запосленима.
Исплатиоци су дужни да обрачунају и уплате доприносе по основу накнаде зараде, односно накнаде која се исплаћује из средстава обавезног здравственог осигурања, организације за запошљавање и осигурање за случај незапослености, или у складу са законом који уређује финансијску подршку
деци, истовремено са исплатом накнаде, по прописима који важе у моменту
исплате накнаде. За лица која остварују уговорену накнаду, исплатилац је дужан да обрачуна, обустави и уплати доприносе, при исплати уговорене накнаде.Лице које остварује уговорену накнаду, дужно је да само обрачуна и
уплати доприносе у случају када ту накнаду остварује од лица које приликом
исплате накнаде није обвезниик обрачунавања и плаћања доприноса. За лица која обављају самосталну делатност, обавезу доприноса у тврђује решењем
Пореска управа.
Пореска управа решењем у тврђује обавезе доприноса за самосталне
уметнике на основу података о осигураницима по том основу, које јој доставља надлежна организација за обавезно социјално осигурање, обавештења
која достављају уметничка удружења и пријаве за у тврђивање обавезе доприноса и пријаве за у тврђивање обавезе доприноса коју достављају осигураници. За самосталне уметнике, коначна обавеза доприноса се у тврђује по истеку календарске године у којој су остварили приход, по основу самосталне
уметничке делатности или друге делатности у области културе. На основу
решења Пореске управе којим се у тврђује годишња и тромесечна обавеза,
самостални уметнии су дужни да плаћају аконтацију доприноса. За у тврђивање коначне обавезе доприноса за претходну годину, самостални уметници
Пореској управи подносе пријаву са подацима и доказима о оствареним опорезивим приходима на које се плаћа порез на доходак грађана, а према закону који уређује порез на доходак грађана. У пријави коју самостални уметни-
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ци подносе, исказују и основицу за аконтацију доприноса за коју се опредељују за текућу годину. Пореска пријава се подноси најкасније 15. фебруара наредне године за претходну годину, односно у року од 15 дана од дана стицања
статуса самосталног уметника. Уметничка удружења код којих се самостални
уметници воде на евиденцији, ради у тврђивања обавезе доприноса, дужни
су да Пореској управи (надлежној организационој јединици) доставе обавештење са подацима о самосталним уметницима који нису осигурани по другом основу, једном годишње, најкасније до 31, јануара текуће године.
За свештенике и верске службенике, монахе и монахиње, за домаће држављане запослене у иностранству и за иностране пензионере, у тврђивање
обавезе доприноса врши Пореска управа решењем на основу података о осигураницима, које јој доставља надлежна организација за обавезно социјално
осигурање.
Утврђени су и рокови за плаћање доприноса и то:

за самосталне уметнике, доприноси се плаћају у року од 45 дана од дана
почетка тромесечја;

до доношења решења о утврђивању аконтације доприноса за текућу
годину, самостални уметници су дужни да плаћају аконтацију у висини
аконтације утврђене решењем Пореске управе за претходну годину;

самостални уметници су дужни да плате разлику између уплаћених
аконтација доприноса и износа коначне обавезе доприноса утврђене за
претходну годину решењем Пореске управе у року од 15 дана од дана
достављања првостепеног решења о утврђивању коначне обавезе;

за лица која обављају самосталну делатност, доприноси се плаћају у
року који је прописан за плаћање пореза на доходак грађана;

за свештенике и др. Доприноси се плаћају до 15. у месецу за претходни
месец;

доприноси за пензијско и инвалидско осигурање за случају инвалидности и телесног оштећења по основу повреда на раду и професионалне
болести и доприноси за здравствено осигурање за случај повреде на раду и професионалне болести, плаћају се истовремено са исплатом уговорене накнаде, односно до петог у месецу за претходни месец ако се не
остварује уговорена накнада;

страни држављани (који се на ла зе на школовању и ли стру чном усавршавању на територији Репу блике), ду жни су да плате допринос
за здравствено осигу рање, најкасније до дана уписа школске године,
се местра, односно почетка другог облика стру чног усавршавања за
тај период;
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уколико надлежна организација за обавезно социјално осигурање утврђује својства осигураника, ако пријава на осигурање није поднета у року или из других разлога истовремено са утврђивањем својства осигураника утврђује и обавезу плаћања доприноса;

обвезници доприноса не могу бити ослобођени обавезе обрачунавања и
плаћања доприноса;

за самосталне уметнике, доприносе за пензијско и инвалидско осигурање може плаћати јединица локалне самоуправе, јединица територијалне аутономије, Република Србија или установа из области културе;

за свештенике и верске службенике, доприносе за пензијско и инвалидско осигурање може плаћати јединица локалне самоуправе, јединица
територијалне аутономије или Република Србија;

утврђивање, наплата и повраћај доприноса, правни лекови, камате,
казнене одредбе и друга питања која нису уређена Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање, примењују се одговарајуће одредбе
закона који уређује порез на доходак грађана, односно закона који уређује порески поступак и пореску администрацију;

динарски износи који су утврђени за добровољно пензијско осигурање и
за чланове добровољног пензијског фонда (члан 13. став 3. и 4. закона),
усклађују се годишњом стопом раста цена на мало у календарској години која претходи години у којој се усклађивање врши, а према подацима
републичког органа надлежног за послове статистике;

усклађене динарске износе објављује Влада, а примењују се од првог дана
наредног месеца по објављивању тих износа;
Повраћај више плаћеног доприноса и престанак плаћања доприноса у
току текуће године, је тако регулисан да су у тврђене обавезе обвезника доприноса и обавезе Пореске управе. Ове обавезе су регулисане на следећи начин:

обвезник доприноса има право на повраћај више плаћеног износа доприноса у случају када је обвезник сам платио допринос, односно, коме је у
његово име и у његову корист, плаћен допринос из основице која прелази
износ највише годишње основице за календарску годину;

да би се извршио повраћај више плаћеног износа доприноса, на захтев
обвезника доприноса који се подноси на прописаном обрасцу, Пореска
управа износ доприноса за враћање утврђује решењем;

обвезник доприноса на основу уговорене накнаде (члан 57. став 1. Закона), може у току текуће године на прописаном обрасцу поднети захтев
за престанак обавезе плаћања доприноса по основу будуће уговорене накнаде у тој години, када та основица заједно са основицама доприноса
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који су плаћени по другим основима, достигне износ процењене највише
годишње основице доприноса;
процењена највиша годишња основица доприноса је петоструки износ
годишње зараде остварене по запосленом у Републици у претходној години, увећан за процењени раст зарада у текућој години;
организација за обавезно социјално осигурање у року од 15 дана од дана
подношења документованог захтева обвезника, доноси решење о престанку обавезе плаћања доприноса по основу будуће уговорене накнаде
у току текуће године;
услове, поступак и начин за повраћај више плаћеног доприноса и престанак обавезе плаћања доприноса по основу уговорене накнаде у току
текуће године, ближе уређују споразумно министар надлежан за послове финансија, министар надлежан за послове рада, запошљавања и социјалне политике и министар надлежан за послове здравља.
1.3. Контрола обрачунавања и плаћања доприноса

Сама контрола обрачунавања и плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање, подразумева систем радњи и поступака који треба да обезбеде да се доприноси обрачунавају и плаћају, како је то у тврђено у Закону и
подзаконским актима. Контролу обрачунавања и плаћања доприноса врши
Пореска управа у складу са прописима који уређују порески поступак и пореску администрацију, а на основу Закона о доприносима за обавезно осигурање и подзаконских аката.
Пошто је сам чин контроле обрачунавања и плаћања доприноса врло
комплексна категорија која може имати и неповољне последице по обвезнике доприноса, они који врше контролу морају да поступају са мером која ће
најпре омогућити приступ документацији која је релевантна за вршење контроле, а затим и са мером за у тврђивање реалних чињеница које морају бити последица контроле. Контрола обрачунавања и плаћања доприноса не
може бити усмерена на „обавезно нешто пронађи”, већ на у тврђивање стварних чињеница и стања, која треба да обезбеде да обвезници доприноса морају да у тврде и плате онај износ доприноса који је прописан, односно ни мање
ни више од онога што налаже Закон.
Да би се обезбедила одговарајућа размена информација и документације између обвезника плаћања доприноса, у закону је уређено да је обвезник
плаћања доприноса дужан да о плаћеном доприносу обавештава Пореску
управу. Све ово, обвезник доприноса је дужан да чини, сагласно закону који
уређује порески поступак и пореску администрацију, као и надлежне организације обавезног социјалног осигурања, што треба да буде у складу са пропи-
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сима који уређују обавезно социјално осигурање. Да би се ово и обезбедило,
прописани су и одговарајући обрасци, који треба да обезбеде одговарајућу
комуникацију између обвезника плаћања доприноса и организација обавезног социјалног осигурања.
У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање, Пореска
управа и организације обавезног социјалног осигурања су обавезане да међусобно размењују податке о обвезницима доприноса, обвезницима обрачунавања и плаћања доприноса, као и о другим службеним подацима, везаним за
доприносе. На овај начин су обавезани, како обвезници плаћања доприноса,
тако и организације обавезног социјалног осигурања да непрестано буду у
контакту, како би информације о обвезницима плаћања доприноса и о плаћеним доприносима биле ажурне и веродостојне.
Да би контрола обрачунавања и плаћања доприноса била и оперативна, посебно за осигуранике самосталне делатности као и осигуранике пољопривреднике, Пореска управа је дужна да надлежним организацијама за
обавезно социјално осигурање доставља обавештење, односно обрађене податке о у тврђеним и наплаћеним доприносима, квартално, а најкасније 30
дана од дана истека квартала. На основу ових података, организације обавезног социјалног осигурања располажу са евиденцијама о обрачунатим и плаћеним доприносима за сваког обвезника плаћања доприноса.
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ДЕВЕТИ ДЕО
ПО СТУПАЊЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ
У ПОСТУПКУ НАПЛАТЕ ЈАВНИХ ПРИХОДА
И КАЛЕНДАР ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗА
1.1. Пореска администрација као основ за у тврђивање обавеза
У поступку наплате јавних прихода, а у овом случају пореза и доприноса,
пореска администрација користи прописане обрасце, који су израђени на основу подзаконских прописа (правилника). На тај начин је омогућена унификација
пореске документације за све облике јавних прихода. Ову документацију подносе обвезници пореза и доприноса, било да је обвезник дужан да то учини у тренутку исплате која подлеже плаћању пореза и доприноса (исплата зарада), било
да је обвезник дужан да то учини у току године (порез на додату вредност),
односно на крају године – почетак наредне године (порез на добит).
Закони и подзаконски акти, који регулишу плаћање фискалних обавеза (порези, доприноси, таксе и накнаде), имају две основне врсте норми:
•
норме материјалног пореског права (предмет опорезивања – добит предузећа, доходак грађана, промет производа и услуга, имовина, порески обвезник, пореске основице, пореске стопе, порески подстицаји –
пореске олакшице и ослобођења, порески прекршаји, пореско књиговодство, овлашћење пореске администрације у у тврђивању, контроли
и наплати јавних прихода итд.);
•
норме формалног пореског права (порески поступак – позивање грађана и правних лица да поднесу пореске пријаве и потребну документацију, доношење и достављање решења о висини јавних прихода, жалбени
поступак, вођење управног спора, редовна и принудна наплата итд.).
Када посебним прописом нису ближе уређени поједини елементи, најчешће се тим прописом налаже сходна примена неког другог прописа који
садржи и те елементе, а у противном се примењују прописи којима су на
општи начин регулисани и ти елементи – институ ти, на пример: Закон о
општем управном поступку, Закон о прекршајима, Закон о рачуноводству и
ревизији и др.
Уколико исте елементе – институ те истовремено регулише и посебан
закон којим се уређује одређен или одређени јавни приход, односно на основу тога закона донет подзаконски пропис и неки други пропис (примена правног правила: lex specialis derogat legi generali), обавезно се у том случају примењује посебан пропис.
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Крајем календарске године, Пореска управа на основу одредаба закона о
фискалним обавезама, као и на основу подзаконских аката (правилника, уредби и упу тстава), позива физичка и правна лица да поднесу пореску пријаву и
податке потребне за у тврђивање пореза, доприноса и осталих јавних прихода
за претходну, односно текућу годину. Поред тога, доставља се надлежном пореском органу и документација којом се доказују пореске олакшице.
Прописани порески обрасци се наводе код пореских облика и подоблика јавних прихода (порез на добит предузећа, порез на доходак грађана, порез на имовину, као и за акцизе, порез на промет производа и порез на промет услуга и порез на додату вредност).
Свака пореска пријава се састоји из заглавља, два или више делова, као
и простора за напомене пореског обвезника, а попуњава је искључиво порески обвезник на основу своје евиденције или процене.
Правилно попуњена пореска пријава омогућава пореском органу да изврши потпуну идентификацију пореског обвезника, висину основице пореза у
одређеном времену, пореске олакшице и ослобођења итд. Неподношење пореске пријаве или нетачно исказивање битних података се кажњава у прекршајном поступку, а што не искључује, у законом одређеним случајевима, кривични прогон (кривично дело пореске утаје, састављање лажног биланса итд.).
Разликују се аконтационе пореске пријаве на којима надлежни порески органи решењем у тврђују аконтационе порезе (порез на приход од самосталне делатности и др.). Постоје и коначне пореске пријаве по којима надлежни порески орган решењем, у тврђује коначне пореске обавезе (порез на
добит предузећа, порез на имовину правних лица и др.).
Поред овога, прописани су и посебни порески обрасци – обрачун пореза
и других јавних прихода и исплатиоци сваког појединачно оствареног прихода
(аконтациони порези по одбитку): лична примања – зараде; приходи од ау торских и сродних права и права индустријске својине; приходи од капитала; приходи од непокретности ако исплатилац прихода води пословне књиге; добици
од игара на срећу; приходи од давања у закуп покретне имовине ако исплатилац води пословне књиге; приходи од осигурања лица; остали приходи и др.).
У прилогу 1. су дати прописани обрасци за поједине облике пореза и
доприноса.
1.2. Порески календар
Да би обвезници пореза и других јавних прихода извршили своје законске обавезе, дужни су да у задатим роковима поднесу пореској администрацији одређену документацију (обрасце са прилозима). Према прописима,
прописан је следећи календар пореских обавеза, и то:
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20. јануар – Кумулативни обрачун акцизе, пореза на промет производа и
пореза на промет услуга. Преглед утврђене обавезе пореза на промет по
кумулативном обрачуну за пословне јединице на територији општине;
31. јануара – Појединачна пореска пријава о обрачунатом и плаћеном
порезу и доприносима за обавезно социјално осигурање по одбитку на
терет примаоца прихода;
10. фебруар – Пореска пријава пореза на додату вредност (пријаву подносе тзв. „велики порески обвезници”), а ова пријава се подноси и
сваког наредног месеца;
10. март – Пореска пријава, порески биланс, за у тврђивање пореза на
добит предузећа;
10. март – Коначни обрачун акцизе, пореза на додату вредност за правна лица за претходну годину. Преглед у тврђене обавезе пореза на додату вредност по коначном обрачуну за претходну годину за пословне
јединице на територији општине;
15. март – Пореска пријава, порески биланс, за у тврђивање пореза на
доходак грађана за приходе од самосталне делатности;
15. март – Пореске пријаве за у тврђивање годишњег пореза на доходак
грађана;
15. март – Коначни обрачун акцизе, пореза на додату вредност и пореза на промет услуга за физичка лица за претходну годину. Преглед
у тврђене обавезе пореза на промет по коначном обрачуну за претходну годину за пословне јединице на територији општине;
31. март – Пореска пријава за у тврђивање пореза на имовину ;
7. април – Подношење дугорочног програма инвестиционог одржавања;
10. април – Пореска пријава пореза на додату вредност (пријаву подносе тзв „мали порески обвезници”), а ова пријава се подноси десет дана
по истеку тромесечја;
20. април – Кумулативни обрачун акцизе, пореза на додату вредност.
Преглед у тврђене обавезе пореза на додату вредност по кумулативном
обрачуну за пословне јединице на територији општине;
20. јул – Кумулативни обрачун акцизе, пореза на додату вредност. Преглед у тврђене обавезе пореза на додату вредност по кумулативном
обрачуну за пословне јединице на територији општине;
20. октобар – Кумулативни обрачун акцизе, пореза на додату вредност.
Преглед у тврђене обавезе пореза на додату вредност по кумулативном
обрачуну за пословне јединице на територији општине.
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Обвезници Центра за велике пореске обвезнике – Београд, поред кварталних и коначних пријава за сваки 15-дневни обрачун, подносе Центру сваки појединачни обрачун при исплати личних примања, прихода од ау торских и сродних права и права индустријске својине, и др. На све исплате, где
се порези плаћају по одбитку, исплатилац тог прихода је дужан да обустављени порез уплати.
Порез на приходе од пољопривреде и шумарства и на друге приходе на
које се аконтациони порези не плаћају по одбитку (приходи од непокретности ако исплатилац прихода не води пословне књиге), годишњи порез на
имовину и др., плаћа се у року од 45 дана од дана почетка тромесечја.
У виду месечних аконтација плаћа се у року од 15 дана по истеку сваког месеца, порез на приходе од самосталне делатности, порез на добит предузећа и порез на промет услуга у годишњем паушалном износу.
Плаћа се у року од 15 дана од дана достављања решења о у тврђивању
обавеза, и то:
•
порез на капиталне добитке и друге приходе који се повремено остварују;
•
разлика између коначно у тврђене обавезе и уплаћене аконтације пореза на приходе од самосталне делатности и приходе од пољопривреде и
шумарства (када се воде пословне књиге);
•
у тврђени годишњи порез на доходак грађана;
•
порез на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолу тних права.
Са подношењем пореске пријаве и пореског биланса, плаћа се разлика
(ако разлика пореза постоји) пореза на добит предузећа или пореза на приход од самосталне делатности исказаног у пореском билансу по коначном
обрачуну године за коју се у тврђује порез и пореза плаћеног као месечне
аконтације.
Банка, односно други исплатилац камате, плаћа порез по одбитку на
приходе од капитала (камате и друге приходе по основу зајма, штедних или
других депозита орочених или по виђењу, по основу обвезница и сличних
хартија од вредности).
Плаћа се у року од осам дана, разлика између уплаћеног пореза на добит предузећа и пореза у тврђеног решењем пореског органа.
Износ акцизе обрачунат за период од 1. до 15. у месецу, плаћа се најкасније последњег дана у месецу, а износ акцизе обрачунат за период од 16. до
краја претходног месеца, плаћа се најкасније 15. у месецу. Акциза обрачуната
при увозу и обрачунати порез на промет, односно порез на додату вредност
при увозу, плаћа се у роковима и на начин предвиђен за плаћање царине и
других увозних дажбина.
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Порез на промет се плаћа у року од пет дана по истеку сваких петнаест
дана у месецу, односно на истеку месеца, тако да су рокови прописани до 20.
у месецу (за период од 1. до 15. у месецу) и до 5. у наредном месецу (за период
од 16. до краја месеца).
Код пореза на додату вредност, прописани су рокови, тако да порески
обвезник подноси пореску пријаву надлежном пореском органу на прописаном обрасцу у року од 10 дана по истеку пореског периода (порески период
је један месец, односно три месеца). Пореску пријаву, порески обвезник подноси независно од тога да ли је у пореском периоду имао обавезу плаћања
пореза на додату вредност. Пореску пријаву су обавезни да поднесу и порески дужници, за порески период у коме је настала обавеза по основу пореза
на додату вредност. Обвезник пореза је дужан да за сваки порески период
плати порез на додату вредност, који је једнак позитивној разлици између
укупног износа пореске обавезе и износа претходног пореза у роковима који
су прописани за подношење пореске пријаве.
1.3. Прописани обрасци за сваки облик јавних прихода
У законима који прописују јавне приходе, на директан или индиректан
начин су предвиђени начини и облици за у тврђивање и наплату јавних прихода. Они облици јавних прихода код којих је основним законом прописан
начин и облик наплате тог прихода, нису донети правилници, већ се закон
директно примењује (порези на употребу, држање и ношење добара). За оне
јавне приходе који су прописани Законима о основној делатности (Закон о
водама, Закон о шумама, Закон о туризму и др.), директно су прописани јавни приходи (накнада за воде, накнада за шуме, боравишна такса, туристичка
накнада и др.), тако да подзаконским актима (правилници) нису посебно прописани облици наплате јавних прихода.
Код највећег броја јавних прихода који чине део система јавних прихода у Србији, код у тврђивања и наплате се користе обрасци који су по правилу прописани правилницима. Ови обрасци су прописани као прилог правилницима и морају се примењивати у изворном облику и не могу се ни на који
начин преправљати. Обрасци су прилагођени и за електронску обраду.
Прописани обрасци за у тврђивање и наплату јавних прихода, имају и
своје помоћне обрасце који служе и за у тврђивања техничке исправности
опреме (фискалне касе), као и за вођење неопходних евиденција за већ плаћени јавни приход (акцизе и др.). Обрасци којима се врши у тврђивање и наплата јавних прихода су у тврђени за сваки облик јавног прихода и они се не понављају, а скоро сваки од њих има свој број са бројем обрасца (ПП ОПЈ – 1
до ПП ОПЈ-8), тако да су обрасци чак и препознатљиви у свакодневној кому-
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никацији. Највећи број образаца се користи код у тврђивања и наплате пореза на доходак грађана и пореза на додату вредност.
Поред образаца за у тврђивање и наплату јавних прихода, који су прописани, Пореска управа, односно орган локалне самоуправе доноси и решава о у тврђивању појединих пореза, када је то у тврђено законом (годишњи
порез на доходак грађана, порез на половину и др.). Ова решења која доносе
порески органи су коначна и њима порески обвезник мора да поступа, као и
у случају да се жали на решење „јер жалба не одлаже извршење решења.”
Да би се омогућио увид у обрасце који се користе у поступку у тврђивања и наплате јавних прихода, овде су дати сви обрасци за сваки од облика
јавних прихода, за оне приходе где су обрасци порписани. Основна класификација ових образаца је дата према основним обрасцима јавних прихода и то:
порези, царине и друге царинске дажбине, таксе, накнаде и доприноси. За
сваки од образаца је дат и подзаконски акт и када је тај акт објављен.
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