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ПРВИ ДЕО
ЕКОНОМИЈА ЈАВНИХ ПРИХОДА

Глава прва:
ЈАВНИ ПРИХОДИ И ЊИХОВЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
1. ПОЈАМ И ПРИРОДА ЈАВНИХ ПРИХОДА
Јавни приходи су новчана средства која држава и друга јавно-правна
тела прикупљају ради алиментирања јавних расхода. Према томе, јавни
приходи представљају средства која имају основну намену покривање или
финансирање јавних функција. То су, дакле, средства која служе за задовољавање потреба органа државне управе, војске, полиције, школства, социјалне
заштите и других јавних потреба.
Јавни приходи се, углавном формирају кроз систем расподеле и прерасподеле националног дохотка. Тиме је великим делом њихово формирање
опредељено односима у производњи, односно формираним продукционим
односима. Држава данас располаже разноврсним приходима чија висина и
структура зависе од политичких, економских, социјалних и других фактора
унутар сваке привреде. Јавни приходи се данас јављају у различитим основним облицима: порези, приходи од јавне имовине, доприноси, таксе, царине,
парафискални приходи (парафискалитети), из примарне емисије централне
банке (задуживање држава код централне банке), јавни дуг државе и поклони
итд.
Из теорије покрића јавних расхода могуће је констатовати да постоји
основна разлика између класичне и савремене теорије покрића. Као „нормални“ јавни приходи у класичној теорији сматрали су се само порези, таксе и
приходи од јавне имовине (и могли су служити за покриће редовних расхода),
док се јавни дуг из примарне емисије новца.и слична "допунска" средства
нису сматрала јавним приходима. Држава им је могла прибегавати у формирању и коришћењу) само изузетно и за посебне намене. Насупрот томе, модерна финансијска теорија прихватила је став да и ови облици прихода спа-
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дају у редовне и нормалне приходе, само се поставља питање када, како приступити њиховом формирању и употреби.
Модерна теорија даје предност употреби класичних јавних прихода
(порези, таксе, царине, парафискална давања и сл.), у односу на јавни дуг,
емисију новца централне банке и сл. Овоме треба прибегавати само у случајевима када први облици нису довољни или када је нужна интервенција у
привреди да би се поправила неповољна привредна коњуктура, односно када
треба хитно интервенисати огромним средствима које је тешко прикупити
пореским инструментима. И поред ове диференцијације, и поред разних других "додатних" облика јавних прихода (јавни дуг, емисија и сл) и даље је
остало као основни облик јавних прихода порез.
Порезима се у развијеним привредама данас формира преко 85% јавних
средстава, од чега око 59% отпада на директне порезе, а остало на индиректне. Функција и задаци модерне државе све су разноврснији и бројнији, због
чега су потребна и све већа средства за њихово задовољавање, односно покриће.
Порезима, као редовним изворима јавних средстава у свим развијеним
привредама (без уплата за социјално осигурање) покрива се нешто преко 50%
јавних расхода. Остало су средства јавног дуга и средства социјалног осигурања.
Однос пореских прихода према јавном дугу показује све већи значај
јавног дуга као ванредног извора јавних средстава. Однос пореза према јавном дугу у свим развијеним привредама креће се између 19,1% (Француска) и
64,1% (В. Британија). Јавни дуг, као врло нехомогени извор прихода, постаје
у свим земљама редовни извор за покриће јавних и других облика расхода.

2. ЈАВНИ ПРИХОДИ И ДРУШТВЕНИ ПРОИЗВОД
Јавни приходи се све више упоређују са кретањем друштвеног производа, како по динамици кретања ова два макро агрегата, тако и учешће јавних
прихода у друштвеном производу и оптерећење друштвеног производа захватима за потребе државне потрошње. Тиме се жели открити колико држава оптерећује својом углавном непроизводном потрошњом и социјалном функцијом друштвени производ.
Ако је годишњи раст (али у краћим периодима) јавних прихода већи од
друштвеног производа, слаби финансијска моћ привреде и инвестиције. Стога
се обично тражи да раст јавних прихода буде усклађен са растом друштвеног
производа, а ако је привреда у кризи, тада раст прихода треба да буде спорији
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од раста друштвеног производа - да би се дао стимуланс производним инвестицијама и репродукционој потрошњи у привреди.
Уз номинални раст јавних прихода врло је значајан и реални раст (стопа раста прихода умањена за стопу раста цена - инфлација). Бржи раст цена
(инфлација) од раста јавних прихода довео је до њиховог реалног пада, чиме
се реална потрошња државе смањује.
Расподела јавних прихода буџетима републике и општина (градова)
битна је у политици њиховог финансирања, фискалном суверенитету ових
субјеката, али и њиховом положају и деловању на економски и социјални
развој, односно стабилизацију привреде. Надлежност структура потрошње
Републике много се разликује од структуре потрошње градова и општина,
чиме је њихов утицај на макроекономску политику потпуно различит.
Табела 1.- Учешће јавних прихода у друштвеном производу и бруто
домаћем производу

1029 422,7
1431 313,1 661 353,7
661 353,7

808 042,3
1 171 563,8 555 293,9
555 293,9

701 473,4
1 020 116,5 507 007,8
507007,8

553 303,7
320 474,9
783 896,7
320 474,9

315 388,8

у мил. дин.
2004

397 655,6

73 808,9

64 882,7

138 749,4

2003

138 749,4

150 565,5

2002

210 232,3

У томе: бруто
наплаћени
приходи

2001

73 808,9

Бруто домаћи
производ

2000

169 516,7

У томе: бруто
наплаћени
приходи

1999

64 882,7

Друштв.
производ
(MPS)

119 584,3

1998

Учешће јавних прихода у националном дохотку креће се од 30% до
преко 49% у последњим годинама, што значи да се разноврсним инструментима јавних прихода захвата, прерасподељује, или непосредно користи,
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велики део националног дохотка модерних држава. То истовремено захтева
да се поред висине ових средстава прати и истражује и њихова структура.

3. ВРСТЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА ЈАВНИХ ПРИХОДА
Велики број врста и инструмената јавних прихода захтева да се изврши
и њихова класификација, пре свега, због лакшег изучавања њихових основних карактеристика (врста, предности, слабих страна, могућности примене и
сл.), а затим могућности њихове практичне примене и ефеката у фискалној и
уопште финансијској политици. Финансијска теорија истражује њихове облике, природу, карактер и др., а финансијска политика могућности њихове
примене и ефекте који се желе постићи.
Јавне приходе можемо класификовати на различите категорије. Данас
је уобичајена подела на следеће облике:
(1) Редовни и ванредни приходи,
(2) Оригинални и дериватни приходи,
(3) Јавно-правни и приватно-правни приходи,
(4) Приходи од становништва и правних лица,
(5) Парафискалитети - као посебан облик прихода.
Aд 1).- Према времену у којем се стичу и формирају, приходи се деле
на редовне и ванредне.
Редовни јавни приходи су они који се редовно, у одређеном периоду,
прикупљају (нпр. сваке године, тромесечно) из тзв. сталних економских извора. Редовни извори као сталан и сигуран извор прихода служе углавном за
подмиривање редовних потреба државе.
Ванредни приходи се само повремено јављају, дакле у ванредним случајевима, а углавном служе за покривање ванредних расхода јавних тела. Основни облици ванредних прихода су јавни зајмови и ванредни порези. Данас,
развојем модерних функција државе и честих потреба специфичне интервенције у привреди, овакви облици прихода све се више афирмишу у укупним
приходима (посебно јавни дуг). Ванредни приходи ће престати да се формирају, када нестане разлога због којих се формирају.
Ад 2).- Према методу стицања права на јавне приходе, у односу на носиоце дохотка и обвезника, јавни приходи се деле на оригиналне и дериватне.
Оригинални приходи (или изворни приходи) су они које држава остварује својом привредном активношћу. Углавном су то приходи од државних
предузећа и других облика државне активности. Држава се јавља као привредни субјект који организује процес производње, промет и др. преко држав-
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них предузећа, а приход, остварен њиховом активношћу, спада у оригинални
приход.
Дериватни се углавном прикупљају на бази финансијског суверенитета,
те по томе имају принудни карактер. Дериватни или изведени су због тога
што их држава изводи из оствареног дохотка правних или физичких особа.
Основни облици ових прихода су порези, царине, таксе и доприноси.
Ад 3). - Ова подела се може извршити према карактеру власти и односа
у којима се, с једне стране, појављује држава, а, с друге, физичка или правна
лица.
Јавно-правни су такви приходи које држава, путем свог политичког и
финансијског суверенитета, убира из дохотка, односно других облика имовине на основу власништва над предузећима (државна својина и државна предузећа). Ту држава учествује у остваривању прихода пре свега кроз своје право
власништва.
Ад 4).- Ово је, данас, једна од основних подела, а она зависи од тога од
којег се субјекта у привреди убира јавни приход.
Приходи од становништва потичу од дохотка или других облика имовине грађана. То су разни облици пореза, такса, доприноса и сл., које обавезно плаћају физичка лица, односно на које су добровољно пристале (разни облици доприноса, зајмова и сл.).
Приходи од правних лица (привредних и других правних лица) су приходи које држава остварује од привредних и других субјеката у облику пореза, царина, такса, доприноса и сл.
У формирању и понашању јавних прихода од великог је значаја не само
њихова висина, већ и структура по субјектима који их формирају. У капитализму, због приватно-власничке основе система, високо је учешће прихода
од физичких лица. Насупрот томе, у државама с државном и другим облицима својине средстава производње доминирајући облик су приходи од правних
лица.
Ад 5).- Парафискални приходи су специјални облик јавних прихода
који нису намењени потребама буџета, већ непосредном подмиривању
одређених друштвених потреба. Овај облик прихода, као изванбуџетски, и не
потпада под директно регулисање од стране органа државе. Парафискални
приходи се јављају паралелно са фискалним, готово исти су им извори, ефекти у привреди, само што имају специфичне намене. Овај облик јавних прихода шире је обрађен у наредним деловима овог рада.
Једна од основних карактеристика готово свих ових облика прихода je
обавезност коју утврђује држава, односно ужа јавно-приватна тела. Друга карактеристика им је чисто економска - не подлежу законима тржишта, односно игри понуде и тражње. Њих у основи утврђују органи јавно-правног тела,
због чега имају јавно-правни карактер.
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Принципи коришћења и ефекти јавних средстава знатно се разликују од
принципа репродукције средстава привредних субјеката. Ток циркулације и
повраћаја (кружно кретање средстава) овде, углавном, не постоји, осим када
се ради о приходима из непосредно производне функције државе (оригинални
јавни приходи).
Овде ћемо дати преглед укупних државних прихода за финансирање
јавних потреба у Србији, али и по појединим облицима прихода, а касније ћемо
шире разматрати карактеристике и деловање сваког појединог облика (инструмента).
У нашем финансијском систему јавног финансирања у формирању државних средстава, можемо истаћи неколико основних карактеристика у општем понашању:
Бржи раст државних прихода од раста националног дохотка привреде у
дугорочном периоду (као и у годишњој динамици);
Измена у структури државних прихода с порастом учешћа прихода за
заједничке потребе, а релативно опадање учешћа средстава за опште потребе;
Значајна измена у структури појединих извора средстава по инструментима финансирања средстава (пораст значаја пореза из дохотка и зарада,
као и доприноса из зарада и порез на додату вредност).
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Глава друга:
ПОРЕЗИ И ПОРЕСКА ПОЛИТИКА
1. ПОЈАМ И ДЕФИНИЦИЈА ПОРЕЗА
Порез можемо тумачити као финансијску наплату, или као другу наметнуту обавезу, коју сваки појединац или правни субјекат мора плаћати држави или функционалном еквиваленту државе (нпр. ЕУ). Порези су најиздашнији део јавних прихода.
Појмовно одређивање пореза по правилу полази од тога да се ради о
општем, принудном и без противнакнаде давању у новцу, које се утврђује
према пореској снази обвезника, а чија средства се користе од стране државе
ради покрића општих потреба и интереса. Садржај пореза се мењао паралелно с променама политичких, друштвено-економских и других односа. Они су
директан рефлекс тих односа, односно система.
Међутим, данас не постоји једна општеприхваћена дефиниција пореза.
Тешкоће у дефинисању следе из чињенице да у основи постоје три начина увођења порезâ:
1) наметање пореске обавезе силом (покореним народима);
2) увођење пореза на основу уговора између одређених сталежа, класа и
владара (државе у време касног феудализма);
3) уставно увођење и плаћање пореза, што је карактеристично за увођење пореза у савременим државама.
Наравно, сва три облика требало би узети у обзир при дефинисању порезâ, али то би изазвало бројне тешкоће, посебно када се ради о покушајима
уобличавања јединствене дефиниције.
Следи неколико дефиниција пореза.
„Порезима сматрамо давање новца, или других материјалних давања,
држави или другим јавноправним телима у циљу задовољавања јавних потреба од стране јавне власти, која се убира на основу једнострано утврђеног
начина и једнострано утврђеним износима према неком општем мерилу."
(Eheberg)
Према Gastonu Jezéu, порези се дефинишу на следећи начин:
„Порез је давање у новцу, који држава убира од појединаца на основу
своје власти, без директне противнакнаде, а у циљу покрића јавних терета“.
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Ова дефиниција садржи у себи доста општих и прихватљивих елемената за све системе.1 Из дефиниције следи да се порез изводи из следеће три
основне карактеристике:
(1) Обавезност давања, чак и принудним путем (по чему се разликује
од сваког добровољног давања);
(2) Не постоји директна противнакнада од стране државе или другог
јавноправног тела пореском обвезнику (за разлику од такса, код којих постоји
уска веза између давања и чињења услуге);
(3) Пореска давања су бесповратна (по чему се, у основи разликују од
зајмова).
Данас се све више намеће захтев да се елементи државног интервенционизма у привреди уврсти у дефиницију пореза. Један од значајних покушаја
налазимо у следећој дефиницији: „Порез је допринос грађана за покриће терета јавне власти у оквиру одређене економске и социјалне политике“
(Baudhuin). Економска и социјална деловања пореза долазе у први план, док
чисто фискална деловања постају секундарна. Дакле, на порезе се не гледа
више као на класично средство које има једини циљ да држави прибави финансијска средства за покриће јавних расхода, већ они имају одређене шире
економске и социјалне функције у привреди.
У том смислу наилазимо на нешто проширену дефиницију пореза:
„Порез је новчано давање физичких и правних особа, као и евентуалних јавних предузећа, према њиховој пореској способности које убира јавна власт,
ослањајући се при томе на своју силу и то без директне противнакнаде, а у
циљу покривања јавних терета државе и осталих јавних територијалних тела,
или у циљу интервенције јавне власти“ (Lucien Mehl). Сличну дефиницију, с
незнатним модификацијама, налазимо и код нас.
Дакле, порези могу служити и за интервенционистичке циљеве, а не искључиво за задовољавање јавних расхода, као према ранијим дефиницијама.
Порезима се све више даје одређена регулативна функција у области
производње, расподеле и потрошње, због чега би у дефиницију пореза морале
ући готово све њихове основне карактеристике. Таква дефиниција би била
прегломазна те не би служила ничему, осим, можда академском „надмудривању“. Међутим, данас се обично мање приступа истраживању само основних обележја пореза, а све више промена и деловању пореза, што је у теорији
и фискалној политици знатно корисније. Управо у овом правцу се оријентисала модерна финансијска теорија и политика.

1

Петровић Мирослав, „Финансије“, 1-2, 1964, стр. 60-69 и бр. 3-4, 1964, стр. 117-124.
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1.1. Oсновна обележја пореза
Као што je у претходним излагањима наведено, постоји много дефиницијâ пореза, на основу којих је могуће уочити неколико карактеристика по
којима се они разликују од других облика јавних прихода. У том смислу,
порези имају следеће основне особине:
(1) порез је јавни (државни) приход који се плаћа за задовољавање
општих интереса;
(2) порез је принудно давање које се наплаћује кроз финансијску принуду државне власти;
(3) порез је давање пореских обвезника без директне противнакнаде,
што је уско везано за неповратност пореза;
(4) порез је давање из вишка производа (ређе из имовине);
(5) порези су редовни приходи;
(6) једнострано су утврђени од стране државе;
(7) деривативни (изведени) су приходи државе;
(8) редовно се наплаћују у новцу;
(9) порези су недестинирани јавни приходи и др.
Наведене особине посебно је истакла савремена финансијска теорија,
чиме се порезима даје значајна функција у вођењу одређене економске и
социјалне политике. То је и нови квалитет и обележје пореза. Порези постају
снажно средство којима се делује на процес производње, расподеле, потрошње, инвестиција, демографске факторе, извоз-увоз и низ других привредних
агрегата.
Порез као инструмент фискалне политике постаје један од основних
средстава стабилизационе политике, посебно усмерене у правцу борбе против
инфлације, пошто делује на сужавање новчане тражње на тржишту и на успостављање робно-новчане равнотеже. Посебно значајно обележје пореза је
територијални принцип плаћања пореза. Обавеза плаћања пореза везује се за
држављанство, јер се плаћа на основу територијалне припадности и финансијског суверенитета државе. Све физичке и правне особе које остварују приход који подлеже опорезивању плаћају порез без обзира да ли су држављани
земље у којој обављају своју делатност. Припадност одређеној територији
узрокује обавезу плаћања пореза.

1.2. Теорије оправдања пореза
Обавезе плаћања пореза истовремено имплицирају тражење одговора
на питање: зашто се уводе порези?
Наиме, плаћањем пореза одузима се део дохотка, прихода или имовине
пореског обвезника, што смањује расположиви доходак и куповна снага
пореског обвезника, делује се на његов процес репродукције, финансијски и
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материјални положај, и коначно: долази и до промене у друштвеном положају пореског обвезника. Тако на пример, уколико порески обвезник од 100.000
дохотка мора да плати 40%, поставља се питање где иду и по којим основима
се троше тако „одузета“ средства. Плаћање пореза за њега представља
„терет“, али је у стварности већ присутна и свест о нужности плаћања пореза.
Са изнете тачке гледишта, не само порески обвезник, већ и јавна власт,
као и теоретичари који се баве овом проблематиком, настоје да нађу ваљане
разлоге којима се оправдава обавеза плаћања пореза. Овде постоји бројна и
врло разноврсна литература. Зависно о времену из којег теоретичар потиче,
идејама које заступа, његовом схватању улоге државе, времена у којем је
теорија настала и сл., разликујемо бројне теорије оправдања пореза. Већина
теорија се своди углавном на разматрање питања природе и деловања пореза,
као и правно-етичке функције државе, у односу на само разматрање суштине
и потребе пореза.
Све те теорије оправдања пореза данас се углавном сврставају на:
(1) класичне теорије и
(2) савремене теорије.

1.2.1. Kласичне теорије
У даљем излагању износимо основне теорије према хронолошком реду
њиховог настанка:
(1) Теорија силе полази од схватања да пореска обавеза настаје силом
коју победници намећу побеђенима. Ово је најстарија теорија оправдања убирања пореза. Убирањем пореза се оправдава право јачега. Из овога би се могао извући закључак да порез не плаћа слободно становништво будући да
није поробљено.
(2) Теорија уговора оправдава убирање пореза од слободног становништва у држави раног Средњег века. Тада су порези још били специфични,
наменски уговори, на чије плаћање нису били обавезни сви становници. Владар је морао тражити дозволу за убирање новог пореза од скупштине сталежа. Пристанак је обично одређен уговором у којем је све одређено: висина
пореза, начин наплате, део који отпада на поједине сталеже, као и гаранција
да ће порези стварно бити употребљени за сврхе за које се прикупљају. Основа пореза је правни однос владара и пореских обвезника изражен у уговору, одакле потиче и сам назив.
(3) Теорија цене услуге.- Према овој теорији порези су цена за учињену услугу државе. Држава чини одређене услуге при чему ствара и одређене
трошкове. Порески обвезници надокнађују те трошкове преко плаћања пореза, јер од тих функција и рада државе имају одређену корист. Појединац се
налази у равноправном положају према држави. Држава прави услуге које по-
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јединац користи. Цена тих услуга је порез који порески обвезник плаћа за те
услуге.
Овај облик класичне теорије посматра порезе као цену грађана за услуге које им чини држава. Сву тежину пореза по овој теорији сносе капиталисти. Теорија услуга има и данас доста присталица (S. Strumi - В. Британија, К.
Boulding - САД) који сматрају да капиталистичка држава чини политичке, социјалне и економске услуге становништву, за шта добија одређена средства у
виду пореза. Тиме су са позиције друштва порези повратни, само у другом
облику.
Теорија цена услуге државе јавља се у два облика:
(а) Теорија осигурања - која убирање пореза оправдава као цену коју
порески обвезник плаћа држави за услугу коју она чини у заштити личности
и имовине пореског обвезника. Порези се јављају као премија за лично и имовинско осигурање. Оснивач ове теорије је Monteskje.
(б) Теорија уживања - оправдава порез на тај начин што држава, односно њени органи, осигуравају грађанима пореским обвезницима несметано
коришћење и уживање добара која им стоје на располагању. Тако порески
обвезник који има већу имовину или већи доходак мора платити и већу цену
за услугу државе. Ова теорија се залаже за принцип прогресивног опорезивања, јер висина пореског терета треба да је у сразмери с имовином обвезника коју држава „штити“.
(4) Теорија репродукције пореза - оправдање пореза поставља принцип који се састоји у томе да се порези морају прикупљати и трошити тако да
се на посредан начин врате пореским обвезницима, односно онима од којих
су прикупљени. Прикупљене порезе треба трошити на тај начин да допринесу
повећању дохотка пореског обвезника. Повећање дохотка пореског обвезника
омогућава да се од њега поново наплати нови, али сада повећани порез. То
значи да износ прикупљеног пореза треба утрошити у производне сврхе. Другим речима, оправдано је само оно опорезивање којим ће се употребом средстава прикупљених порезима осигурати повећање дохотка, односно пореске
снаге пореског обвезника. У овој теорији се већ осећа присуство јачања државе у привреди, што је везано за све чешће економске кризе, а све то има за последицу да сматра да порези имају и друге функције изван чисто фискалних.
(5) Органска теорија - оправдање пореза се изводи из чињенице да држава може увести обавезу плаћања пореза без обзира на корист које појединци
- порески обвезници, имају од одређених активности државе. Представници
ове теорије полазе од тога да постоји органска повезаност државе и њених
грађана, те да сваки појединац мора плаћати порез, чиме суделује у подмирењу трошкова које чини држава у обављању својих функција.
Према овој теорији држава се јавља као неопходна институција без које
би била немогућа егзистенција и развој друштва, као и сваки економски и
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друштвени развој. Како је држава неопходна, а у том циљу обавља низ неопходних функција, дужност је грађана да учествују у финансирању тих функција државе. Порези дакле извиру из такве улоге, значаја и функције државе
које се неопходно финансирају од грађана. Ова теорија се налази на граници
између класичног приступа оправдању пореза и савремене теорије оправдања
пореза.
По теорији државног интервенционизма у склопу савремене финансијске теорије, порези се више не посматрају као „нужно зло“ него као инструмент економске и социјалне политике за остваривање бројних ванфискалних циљева државе у друштвеној репродукцији. По овој теорији, оправдање опорезивања базира се на потреби неопходног учешћа државе у домену
алокације привредних ресурса, редистрибуције националног дохотка, економске и социјалне стабилизације и привредног развоја и раста. Порези се, стога,
оправдавају као саставни елемент механизма државног интервенционизма.
Одбацивши класичну концепцију неутралности државе у регулисању привредног развоја, модерна теорија и политика су се определиле за извесну интервенцију државе у регулисању привредног развоја, односно цикличних
колебања коњуктуре.
Повећањем улоге државе у привреди у регулисању производње, раста,
запослености, акумулације и расподеле, развија се теорија пореза као регулатора економије. Ова теорија полази од тога да држава преко подстицања
стопе раста, смањивања диспропорција између производње и платежно способне тражње, у стању је да отклони и ублажи кризе, инфлацију и циклично
колебање капиталистичке привреде. Оснивач ове теорије је Keynes. Он полази од става да у цикличном кретању привреде постоји стална тежња ка великој
„склоности штедњи“ под деловањем „психичког закона“, а штедња само делом
одлази на проширење производње и инвестиција. Настаје мањак тражње и
потрошње, што води опадању производње и дохотка. Због тога је потребно
попунити тражњу (инвестиције) преко различитих средстава - међу осталим и
порезима. Повећавајући порезе свих слојева који имају високу „склоност ликвидности и штедњи“ долази до пораста потрошње и инвестиција.
У свом регулисању цикличних колебања пореској политици и порезима
припада изузетно значајно место. Порези се више не третирају као „нужно
зло“ које оптерећује доходак појединца пореског обвезника, већ посматрају
као фактор који делује на формирање акумулације, понашања инвестиција,
запосленост, национални доходак, укупну потрошњу и поједине облике потрошње, понашање цена и готово све привредне макроагрегате. Овај заокрет
у модерној теорији везан је за период после Велике економске кризе и Ј. М.
Keynesа.2 Цела модерна финансијска теорија на Западу могла би се сврстати у
2

Ј. М. Keynes: Општа теорија запослености, камате и новца, Лондон, 1936.
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Keynes-ијански правац, јер у основи полази од постулата које је оригинално
поставио Keynes. То значи да се може закључити да модерна грађанска финансијска теорија оправдање пореза налази у склопу целокупног интервенционистичког концепта и положаја модерне државе у томе.
„Држава ће морати да има већи утицај на склоности ка штедњи, делимично преко свог пореског система, делимично утврђујући каматну стопу, а
делимично и на други начин“.3
Порези (као и јавни расходи) третирају се у склопу регулисања функције укупне потрошње на крају се пореском политиком врло снажно, често и
одлучујуће, може деловати. Ово деловање посебно долази до изражаја преко
прерасподеле дохотка и деловања пореза на „склоност штедњи“ и „склоност
потрошњи“, односно „граничну ефикасност капитала“. Тиме се одлучујуће
делује на основне факторе репродукције капитала. „Ако се пореска политика
користи као срачунато средство за остваривање равномерне расподеле дохотка, њен утицај на јачање склоности потрошње је утолико већи“.4
Опорезивање је само сегмент (део) целокупне финансијске политике.
Какву ће конкретну улогу добити опорезивање у том концепту зависи од
конкретне ситуације у привреди, предузимања других мера (монетарно-кредитне, спољнотрговинске, девизне политике, политике примања и друге политике), али остаје и даље као основно да се порези више не гледају као
одузимање од пореских субјеката, носилаца примања, да би се подмирили
јавни расходи државе које она чини у вршењу јавних функција, већ пре свега
њихова економска и социјална деловања у склопу друштвено-економског
развоја.

1.2.2. Посткејнзијанска теорија оправдања пореза
После Другог светског рата развија се широки правац оправдања пореза
под општим називом неокејнзијанство. Неокејнзијанска теорија пореза врло
је раширена у савременој грађанској финансијској теорији. Бројни познати
аутори (Р. Samuelson, А. Hansen, R. Наггоd, G. Наllег, F. Neumark, Fontano, S.
Реrrи и др.) полазе од става да држава одговарајућим мерама пореске политике делује на циклична кретања. У периоду успона треба повећањем пореза ограничити расположиви доходак и новчани капитал - да би се ограничиле инвестиције и потрошња, док у фази кризе смањењем пореза на доходак (капиШире о наведеном проблему видети у књизи: С. Комазец: Стратегија стабилизације
економског система, НИП штампа, Шибеник, 1978
4
Ј. М. Keynes, оп. цит., стр. 142. Овде се има у виду да ће прерасподела дохотка у корист сиромашних слојева, код којих је „склоност потрошњи“ већа, довести до повећања глобалне ефективне тражње у привреди.
3
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тал) постаје стимуланс за подизање стопе раста и запослености, уз стимулацију инвестиција.
Неокејнзијанска теорија се развија у три варијанте мада су све међусобно доста блиске:
а) порези - стимулатор производње,
б) антикризна теорија пореза, и
в) антиинфлациона теорија.
Теорија оправдања пореза као средства за стимулисање или дестимулисање производње полази од тога да је основна сврха постојања пореза
њихово деловање на стабилност раста, за шта је потребно водити еластичну
пореску политику.
Антикризна теорија полази од тога да су порези ефикасно средство
аутоматског стабилизационог деловања на економију - они постају аутономни стабилизатор привредних кретања. Директни прогресивни порези на
доходак постају аутоматски стабилизатори у цикличном кретању привреде.
Антиинфлациона теорија оправдања пореза у савременом капитализму полази од тога да они данас постају основно средство у регулисању
претеране тражње становништва. Повећање пореза смањује реалне дохотке
становништва, што редовно води смањењу платежно способне тражње и дефлационим ефектима. Ова теорија (R. Musgrave) полази чак и од тога, да би
ради заштите пореских прихода од обезвређења у инфлацији, требало аутоматски кориговати пореске стопе и приходе с растом цена робе и услуга.
Исто тако и антиифлациона теорија пореза нема свог основа, јер новчана маса повучена порезима не поништава се, већ се ствара хронични
буџетски дефицит уз све мању улогу пореза, уз раст чисте емисије новца и
јавног дуга.
Ова теорија нема своје стварне основе, јер је дистрибуција примања у
капитализму све више неравномерна, што је уско везано за процес све веће
концентрације и централизације капитала у савременом капитализму. Тако
свега 10% становништва у В. Британији захвата и располаже са 80% богатства; у СР Немачкој тај однос је још неповољнији 2%, према 74%, у САД 20%
према 75%, у Француској 5% становништва располаже са 67% националног
дохотка.

2. ЕЛЕМЕНТИ ОПОРЕЗИВАЊА ИЛИ ПОРЕСКА
ТЕРМИНОЛОГИЈА
Опорезивање националног дохотка је врло сложен економски, финансијски, социјални и политички проблем. То захтева да се проблематика опо-
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резивања рашчлани на одређене елементе којима се спроводи и чије изучавање олакшава истраживање целокупне проблематике пореза. Пореска терминологија је скуп назива који се употребљавају у опорезивању. Сви наведени
елементи опорезивања деле се на личне и материјалне.

2.1. Лични елементи опорезивања
Лични елементи опорезивања односе се на физичка и правна лица која
имају активну или пасивну улогу у опорезивању. Материјални елементи се
односе на подручја финансијских токова у процесу опорезивања и захватања
дохотка.
У личне елементе опорезивања се обично сврставају следећи:
1) Пореска власт се односи на:
 јавно-правна тела у чију се корист наплаћује порез;
 органи који разрезују и наплаћују порез.
Прво се често идентификује с фискалним суверенитетом, а друго се односи на администрацију која има задатак да, на основу прописа, разрезује и
наплаћује порез.
Тиме се јасно дефинише и порески суверенитет. Порески суверенитет
код нас има само држава.
2) Порески обвезник или порески субјект је физичко или правно лице
које је обавезно да сноси порески терет. Свако лице које закон утврди има да
буде порески обвезник. На пример, када неко предузеће при исплати хонорара аутору задржи порез од хонорара и наплаћује га у корист одговарајућег
буџетског рачуна. Аутор је порески обвезник, а предузеће порески платац.
3) Порески платац је, дакле, оно лице које у име и за рачун пореског
обвезника плаћа порез. Тако је порески платац нпр. предузеће (надлежна
служба) које у име и за рачун запослених плаћа порез из зараде радника.
4) Порески дестинатар је лице које коначно стварно сноси порески
терет, без обзира да ли је истовремено и порески обвезник. На пример, код
плаћања царине увозник је порески платац и обвезник, али му је омогућено
да износ царине укључи у продајну цену и превали на купце, тако да купци
плаћају царину - чиме постају порески дестинатари. Код директних пореза,
порески платац и порески дестинатар су исто лице, док код индиректних
пореза, због процеса преваљивања, не постоји преклапање у истом лицу.

2.2. Материјални елементи опорезивања
Као материјалне елементе опорезивања обично наводимо следеће:
1) Пореска основица - вредност која служи за утврђивање пореске обавезе, и то најчешће у висини дохотка код непосредних пореза, односно вредност робе и услуга код посредних;
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2) Пореска јединица - део пореске основице према којој се израчунава
пореско оптерећење, на пример: принос по катастарском приходу по 1 ha земљишта, на 100 кг увезене робе, на одређени део вредности и др.;
3) Пореска стопа - број новчаних јединица које се убирају од пореске
основице. Обично се изражава у постотку, а изузетно у фиксном износу, на
пример 40% од оствареног годишњег прихода или 10% од вредности увезене
робе;
4) Пореска тарифа - систематизован преглед пореских јединица и одговарајућих пореских тарифа;
5) Пореске листе - спискови пореских субјеката, њихова имена и
презимена и износ пореза који треба да плате;
6) Порески катастар - посебни списак пореских обвезника који се води код надлежног пореског органа у којем се уводе сви елементи пореских
обвезника потребни за разрез пореза (доходак, катастарско земљиште, приходи и др.);
7) Порески објект или предмет опорезивања - свако економско стање
које законодавцу даје право и основу да уведе порез, на пример, имовина, доходак, принос од неке делатности, пренос имовине, наслеђе и поклони, акције
на берзама, добици од игара на срећу и др., „Идеал сваке пореске политике је
да се порески објект и порески извор поклапају". Порески извор је основица
за одмеравање пореза;
8) Пореска способност - уопште економска способност субјекта да
плаћа порез. Служи и као основа за одмеравање висине пореза;
9) Пропорционална метода опорезивања - примена исте пореске стопе, без обзира на висину пореске основице;
10) Прогресивна метода опорезивања - примењује се када је повећање пореске стопе све веће - порастом пореске основице. Пореска стопа расте
брже од пораста основице;
11) Дегресивна метода опорезивања - уколико се пореска стопа брже
смањује од пореске основице;
12) Реституција пореза - поступак када се врши повраћај више плаћеног или погрешно убраног пореза;
13) Пореска опомена - уколико порески обвезник не плати порез у одређеном периоду, наплата се врши присилним путем. Међутим, пре присилне
наплате, пре него што приступи присилној наплати, надлежни порески орган
шаље опомену у којој се наводи висина неподмирене пореске обавезе и рок у
којем ће се извршити. То је доспеће пореске обавезе;
14) Присилна наплата - мера која се предузима над пореским обвезником који није платио порез ни после пореске опомене;
15) Пореске олакшице - смањења пореза која се врше смањењем пореске основице, смањењем стопе или неким другим корекцијама које закон
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предвиди, на пример: број издржаване деце, ослобађање фиксног дела пореске основице, одбијање трошкова у изради пројекта и сл.;
16) Застаревање пореза - наступа после одређеног временског периода
(обично пет година), и то како у погледу права државе да наплати разрезани
порез и изрекне казне с пореским поступком, тако и за права пореског обвезника за повраћај већ плаћеног пореза;
17) Пореска политика - скуп мера и прописа којим јавна власт спроводи политику опорезивања одређених група, дохотка, послова и сл., и којима
жели, путем пореских оптерећења или ослобађања и олакшица, створити одређене социјалне, економске, развојне, стабилизационе, политичке и друге
циљеве у одређеном периоду.

3. ФИСКАЛНИ И НЕФИСКАЛНИ ЦИЉЕВИ ОПОРЕЗИВАЊА
Порези су и даље остали основни облик формирања јавних средстава
који служе као извор за покриће јавних расхода савремене државе. Из тога би
се могао извући закључак, да би основни циљ опорезивања био осигурање
довољних средстава за обављање различитих функција државе.
Порезима се могу остварити и различити економско-политички циљеви. Порези се у савременој држави користе као једно од врло ефикасних инструмената економске и социјалне политике. Углавном, применом пореза
могу се постићи:
(1) фискални и
(2) нефискални циљеви.
Развојем друштвено-политичких система мењали су се и циљеви
опорезивања. Тако су у Старом и Средњем веку циљеви били искључиво
фискални, пошто су порези били искључиво извор средстава за задовољавање
потреба државе, а њихова издашност једна од основних карактеристика.
У меркантилизму први пут порези се употребљавају у сврху остваривања и економских циљева. Први пут се користе заштитне царине због поскупљења иностране робе на домаћем тржишту, да би се кроз то повећао
извоз и ограничио увоз те остварио активни платни биланс и спречило одливање злата у иностранство. Гомилање злата је по овој теорији један од
основних индикатора здраве економске политике. С друге стране, увођење
високих потрошних пореза требало је да доведе до смањења потрошње одређених производа (алкохол, со и др.).
У либералној фази развоја капитализма основни смисао је био неутрални порез. Било какав нефискални циљ опорезивања био је неспојив сa
laises-faire политиком развоја привреде. Циљеви опорезивања остају у грани-
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цама прикупљања средстава потребних за финансирање јавних установа, али
и стварања једнакости свих грађана у односу на пореску обавезу.
У периоду монополистичког развоја капитализма јављају се бројни
нефискални циљеви опорезивања. Нефискални циљеви опорезивања се истичу као основни и доминантни, а фискални као споредни. Финансијска теорија
већ тада наглашава економско-политичке циљеве опорезивања и сматра их
готово доминантним и основним, према чему се постављају и порески системи и спроводи одговарајућа финансијска политика.
Међутим, због различитих и бројних ефеката које изазива свако плаћање пореза на пореског обвезника, не може бити говора о некој неутралности
пореза, ни тада а ни раније.
Порези имају фискални циљ онда када им је основна сврха увођења
прикупљање нових финансијских средстава потребних за финансирање јавних расхода, везаних за покриће друштвених потреба.
Нефискални циљеви опорезивања су такви циљеви које би данас,
према савременој финансијској теорији и политици, требало остварити преко
деловања пореза у сфери економске политике, стабилизације, регулисања домаће потрошње, висине и структуре запослености и др. Порези би требало да,
уз буџетску политику у целини, осигуравају одређена економска, социјална,
политичка, демографска и друга деловања у развоју. Порези су као инструменти економске политике врло ефикасно средство у управљању економским
кретањима, а посебно потрошње у економској политици једне земље. Данас
се углавном прихватио став у финансијској теорији да је деловање пореза
најефикасније у регулисању домаће потрошње, тражње и прерасподеле националног дохотка.
Економски ефекти опорезивања у савременом пореском систему одражавају се у њиховим бројним регулаторним облицима деловања. Наводимо
нека подручја деловања:
(1) понашање, кретање цена и структура цена,
(2) развој грана и области,
(3) међународна размена,
(4) облик предузећа и процес концентрације рада и средстава,
(5) привредна кретања, односно цикличне осцилације коњуктуре и
већу или мању стабилност привреде,
(6) новчана тражња и куповна снага на тржишту,
(7) ефикасност и висина инвестиција,
(8) регионални развој (размештај ресурса),
(9) склоност штедњи (акумулацији) и др.
Сваки порез се одражава на цене. Индиректни или посредни порези редовно, директни - у одређеним условима. Индиректни порези, кроз преваљивање и уграђивање у цену производа или услуга, доводе до пораста цена.
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Директни систем, кроз тежњу да се компензује порески терет субјекта, доводи до повећања цена. Променом стопе опорезивања и оптерећења, држава
може деловати на развој одређених грана и области, било оптерећењем, било
повластицама. На пример: смањење пореског терета, одлагање плаћања,
убрзана амортизација, ослобађање амортизације од опорезивања одређених
грана, области и сл. може стимулисати њихов развој и модернизацију. То је
снажна алокациона функција пореза. Не само да се алоцирају средства већ и
фактори производње.
Политиком пореза и доприноса могу се:
1) подстицати акумулација и продуктивност рада,
2) уједначавати услове привређивања; уравнотежавати спољнотрговински и платни биланс,
3) стимулисати глобални, регионални и структурни развој,
4) хармонизовати понуду и тражњу,
5) смањити социјалне разлике,
6) прерасподељивати новостворена вредност,
7) подржавати изградњу објеката друштвено-економске, културно-просветне, научно-образовне и социјално-здравствене инфраструктуре, итд.
Пореском политиком (субвенцијама, олакшицама, ослобађањем од опорезивања) држава може деловати на убрзавање економског развоја одређених
региона, заосталих подручја, али и спречавати претерану концентрацију
индустрије у појединим регионима или индустријским центрима, и то путем
додатних облика пореза на тако лоциране капацитете.
На међународну размену држава може снажно деловати преко већег
или мањег царинског оптерећења, односно увођењем посебних облика пореза
на одређене увозне производе, капитал. Или, супротно томе, пореским стимулацијама може деловати на извоз у одређене регионе, одређених производа,
извозних грана и сл.
Разним облицима врло развијеног диференцираног опорезивања, држава може деловати на олакшање или отежавање концентрације капитала, фузије и интеграције предузећа.
Порезима и уопште пореском политиком се, што се данас редовно ради,
може деловати на неутрализацију сувишне новчане куповне снаге на тржишту, неутралисању повећања цена, сувишне емисије новца и кредита и тиме
деловати стабилизационо. То је и смисао савремене фискалне политике. Свако повећање пореза доводи до смањења расположивог дохотка, а уколико
држава јавним расходима не троши тако прикупљена средства може доћи до
пада потрошње, дохотка и дефлације. И обрнуто.
Порези се све више усаглашавају са друштвеним развојем, тако да се
могу користити за јачање или акумулације или потрошње. Прогресивним
опорезивањем се може деловати на правилнији распоред националног дохот-
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ка по групама становништва, што може имати: с једне стране снажно социјално деловање, као и велики утицај на понашање акумулације и потрошње у
привреди, с друге стране.
Порезом се може снажно деловати на структуру потрошње, посебно
порезом на додату вредност, где се високим стопама пореза на додату вредност ограничава потрошња одређене робе (нпр. луксузне робе, увоза робе,
алкохола), док се снижавањем пореских стопа стимулише потрошња одређених роба, а тиме и њена производња.
Прогресивним опорезивањем може се одузети део дохотка изнад одређеног нивоа, који би се вероватно штедео, а сада се усмерава на потрошњу,
наравно преко повећања јавних расхода, што доводи и до измене структуре
потрошње (смањење личне, уз повећање јавне потрошње). На тај начин порези се јављају као средство против стерилне штедње, посебно у фази депресије
и нестабилности. Порези тиме постају инструмент за ширење домаћег тржишта и потрошње, односно средство против настанка рецесије.
Порезима се може ефикасно деловати на структуре расхода, као на
пример, на висину, структуру и понашање инвестиција у привреди. Тако ће
увођење пореза од 25% до 40% за инвестирање у административне зграде
сигурно довести до ограничења непроизводних инвестиција, уз евентуално
стимулисање привредних инвестиција, што би требало да доведе до измене
структуре инвестиција и привредног развоја.5
Циљ опорезивања, према модерним схватањима, није у томе да се
одузима новац, односно доходак, у корист државе, већ да се оствари мање
дохотка у рукама пореских обвезника. Држава би могла да дође до потребних
средстава чистом емисијом новца, ако би то био једини циљ који она жели да
оствари порезима. После измирења пореске обавезе, пореским обвезницима
редовно остаје мање дохотка (новца) за трошење.6 Тако се порези користе за
регулисање куповне снаге и потрошње на тржишту, односно за деловање на
политику усмеравања дохотка.7

Јован Ловчевић: Институције јавних финансија... , стр. 154.
Ово је, често, повезано с појавом „бега капитала" из земље с вишим пореским стопама у земље с нижим опорезивањем, односно променама места боравка из
општине, где су пореске стопе више, у општине с нижим стопама опорезивања. Ово
су тзв. сигнална деловања пореза, а најчешће су везана за бег капитала из једне у
другу државу - с повољним опорезивањем. Данас све земље, посебно капитализма,
настоје да ставе под контролу тај „лутајући капитал“ који изазива негативна деловања, како за земљу из које одлази, тако и за земљу у коју се „склања“, односно
прилива.
7
Видети: Ж. Ристић - Економски и финансијски механизам савремене капиталистичке репродукције, Социјализам, Београд, бр. 12, 1974., стр. 1292-1307.
5
6
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Финансијски циљеви опорезивања су, исто тако, посебно значајни, јер
се поред циља остварења потребне масе прихода иде на захватање одређене
пореске снаге, која ће одабирањем адекватних пореских стопа погађати
одређене групе становништва. На пример, увођење пореза на укупан приход
грађана, накнада за путеве, на моторна возила, повећање цена бензина, имају
за циљ да оптерете одређене категорије становништва.
У сфери демографске политике, порези могу имати велики значај.
Већим опорезивањем обвезника с већим бројем деце може се ограничити наталитет, као и супротно томе, може се повећати - уз одређене облике
„додатка за децу“, помоћ породици са више деце, опорезивање неожењених
лица, државна помоћ у школовању деце, предност у запошљавању код породица са већим бројем деце, дуже породиљско одсуство, директно давање из
буџета и сл. (као што је случај у Француској, Мађарској, Румунији, Пољској и
другим земљама).
Дакле, све јача интервенција државе на тржишту и у привреди уопште,
нарочито после усвајања „фискалне теорије и политике“, доводи до све разноврснијих облика деловања пореза, јасно уз друге инструменте економске
политике на подручју инвестиција, монетарно-кредитне политике, политике
примања, спољно-трговинске политике и друго. О циљевима опорезивања
шире говоримо у делу у којем разматрамо ефекте опорезивања.

4. ПОРЕСКА ЕВАЗИЈА ИЛИ ИЗБЕГАВАЊЕ
ПЛАЋАЊА ПОРЕЗА
Пореска евазија представља радње и пропуштање нових радњи, које
порески обвезник предузима ради избегавања плаћања пореза. Евазија пореза
је последица настојања пореског обвезника да смањи порески терет.
Директна је последица „усађеног“ отпора пореског обвезника у плаћању
пореза. Приметили смо већ да је порески обвезник дужан да плати порез,
уколико он то не изврши - наплата пореза се врши принудним путем. Обично
се ради о случају када порески обвезник оцени да је његова пореска обавеза
превисока и да му је стопа пореског оптерећења превисока. Због тога се често
одлучује на дефраудацију, рескирајући при томе и казну.
Евазија пореза обично доводи до прерасподеле пореског терета у
друштву, у односу на расподелу терета коју је предвидео законодавац, јер је
плаћање пореза избегла управо она особа која треба да буде порески
обвезник. Уколико су присутни чисто фискални циљеви опорезивања, евазија
пореза ће приморати пореску власт да повећа друге облике пореза, или друге
јавне приходе, да би осигурала довољна јавна средства.
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Избегавањем плаћања пореза обвезници незаконито олакшавају своју
пореску обавезу. Међутим, тим радњама порески обвезник редовно смањује
јавна средства која се формирају порезима. Евазија се разликује од
преваљивања пореза у томе што овде до плаћања пореза и не долази.
Пореске евазије се могу јавити у два облика, и то као:
(1) законске или допуштене и
(2) незаконске или недопуштене.
1) Законска је она код које порески обвезник одређеним радњама или
пропуштањем радњи не долази у сукоб са законом или другим правним
прописима. У одређеним околностима обвезник ће, дакле, бити у могућности
да некажњено не плати порез. Нико, на пример, није приморан да купује
цигарете, те ако их не купи, што није кажњиво, неће платити ни порез, који је
укључен у њихову цену. Уколико се, исто тако, повећа порез на промет цигарета или алкохола и купац оцени да су цене сада превисоке избећи ће да их
купује, или ће смањити своју потрошњу. На овај начин се често и оцењује да
ли је пореско оптерећење превисоко. Наиме, уколико је евазија већа од прихода прикупљених порезом, опорезивање је превисоко.8
Законска евазија може бити:
(1) намерна и
(2) ненамерна.
Намерна је када порески обвезник предузима неке радње или пропуштање у намери да не плати порез. Најчешће се ради о плаћању директних
пореза. Уколико, на пример, порески субјект, оптерећен вишефазним порезом
на промет, путем концентрације смањи број фаза које се опорезују - да би кроз
то смањио порески терет, говоримо о законској евазији. Али, уколико измени
место пословања, да би избегао плаћање пореза - ради се о намерној евазији.9
До законите евазије долази и када се смањи потрошња производа који
су се високо опорезивали. На пример, када се смањи потрошња цигарета или
пића, да би се кроз потрошњу избегло плаћање пореза. Међутим, то може
бити и последица намере државе да због одређених разлога смањи потрошњу
неких производа (здравствених или социјалних, или неких других, на пример,

У капиталистичким државама утаја пореза се сматра као један од најтежих пропуста
„доброг грађанина“. Сви субјекти привредне активности, који остварују доходак,
тога су потпуно свесни.
9
Разлика између преваљивања и евазије је управо у томе што евазија значи избегавање плаћања пореза и оштећење јавне власти (прихода), док код преваљивања
пореза долази до финансијског оштећења особе на коју је пребачен порески терет у
целости или делимично на друге особе, или ове особе на њих преваљени порески
терет пребаце у целини или делимично на трећа лица.
8
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због смањења потрошње у земљи робе која се може извозити да би се поправио платни биланс и др.).
Ненамерна законска евазија настаје када порески обвезник предузима
одређене радње или пропушта радње, али не због тога да би избегао плаћање
пореза, већ из других разлога. Тада се ради о ненамерној евазији пореза. Тако,
на пример, ако се потрошач цигарета одлучи да престане пушити, дакле да
престане куповати цигарете (из здравствених или других разлога), он је избегао и плаћање пореза на додату вредност, али он тога није ни свестан, па
зато кажемо да се ради о ненамерној евазији пореза.
2) Незаконита евазија настаје када се порески обвезник, због избегавања плаћања пореза, сукобљава са законом или другим правним прописима
који регулишу ову материју.
Постоје два облика незаконите евазије:
а) Утаја или дефраудација - када порески обвезник уопште не пријави
или нетачно пријави елементе за разрезивање пореза и тиме пореске органе
доведе у заблуду о пореској снази обвезника. Уколико порески обвезник оствари десет милиона динара, а пријави пет милиона, ради се о делимичној дефраудацији. Међутим, уколико је остварио десет милиона, а није пријавио
приходе, ради се о потпуној дефраудацији. У свим пореским системима врло
високим казнама настоји се отклонити ова појава а често, као код нас, додатним стопама опорезивања за висину непријављеног износа дохотка. У оваквим и сличним случајевима ради се обично о прикривању стварних података,
фалсификовању пословних докумената, књига и сл. То је тежи облик финансијског прекршаја који се врло ригорозно кажњава, често повећањем пореза
за два, три или више пута. Уколико се ради о већем износу или уопште о непријављивању пореза, таква појава се третира као кривично дело и кажњава
на одговарајући начин.
б) Контрабанда или кријумчарење - када се роба кришом, дакле, незаконито, пребацује преко границе (и тиме избегава плаћање обично царине,
пореза на додату вредност и других облика посредних пореза). Обично се
ради о индиректним порезима. Кажњава се запленом робе, новчано или лишавањем слободе.
Пореска евазија, уколико је раширена, и уз низак порески морал, може
често угрозити остваривање одређених задатака јавне власти на плану јавних
расхода - посебно оних који се финансирају пореским изворима. Уколико се
планирају расходи, на пример, у висини десет милијарди, односно порески
приходи у истој висини, а оствари се приход, због евазије, само у износу од
осам милијарди, јасно је да остају само три могућности:
(1) Смањити висину јавних расхода на нивоу прикупљених средстава,
(2) Увести нове порезе, или
(3) Повећати пореско оптерећење, да би се прикупила потребна средства.

35

Овај облик избегавања плаћања пореза је знатно развијен, у односу на
претходни облик, посебно када се ради о међународном кретању робе, рада и
капитала (царине, порез на доходак, порез на капитал и др.).

5. ПРЕВАЉИВАЊЕ ПОРЕЗА И ЕФЕКТИ ПРЕВАЉИВАЊА
5.1. Природа и облици преваљивања
О преваљивању пореза говоримо када порески обвезник прихвата
пореску обавезу, али не и намеру да плати порез, већ порески терет сноси
нека друга особа. To значи да се економска и правна расподела пореског
терета не морају поклапати. Правна се успоставља законом о опорезивању, а
економска или стварна у процесу опорезивања. Отпор пореском оптерећењу
обично се изражава преко цена роба и услуга, а ефекти се осећају у дохотку,
како пореског обвезника, тако и особе која је стварно платила порез.
Преваљивање се врши кроз цене, а претпоставка је постојање пореског
терета и тржишног механизма, односно да је пореска обавеза стварно плаћена. Без плаћања пореза не може бити преваљивања. Нова финансијска теорија
преваљивања пореза посматра управо преко проблема формирања цена и
нове улоге државе у систему опорезивања и њеног доминантног деловања на
њихово формирање.
То значи да се порези у натури не могу преваљивати и да је до преваљивања могло доћи само развојем робно-новчане привреде. Данас влада
мишљење да се сви облици пореза могу превалити (директни или индиректни
порези), мада се индиректни лакше преваљују.
Одређене врсте пореза се тешко, или готово никако, не могу превалити.
Тако, нпр. порези на предмете личне потрошње (ако их троши, односно употребљава сам порески обвезник), малопродајни порез код продаје робе потрошачу, порез на потрошњу електричне енергије и др. не могу се превалити.
Пореска власт код преваљивања није оштећена, мада јој није свеједно
ко ће сносити порески терет, посебно у погледу спровођења пореске политике и у случајевима када су више присутни нефискални циљеви опорезивања.
Ефекти такве пореске политике тиме могу потпуно да изостану.
Преваљивање се може посматрати из више различитих равни, у зависности од тога како се појављује, када се појављује и какво може бити. У том
погледу се разликује:
(а) Намерно и ненамерно преваљивање,
(б) Преваљивање унапред и уназад,
(в) Једноструко и вишеструко преваљивање.
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Намерно преваљивање пореза налазимо код посредних или индиректних пореза. Постоји и намера законодавца да порески дестинатар и порески
обвезник не буду исте особе, често због практичности. Порески терет не
треба да сноси порески обвезник. На пример, увозник увезе телевизоре и плаћа царину, а робу продаје на целој територији државе. За државу је једноставније да наплати царину одједном од једног увозника (који је одмах урачунава
у продајну цену) него од низа купаца широм земље. Обвезник пореза је
увозник, а стварно га плаћа купац - крајњи потрошач.
Ненамерно преваљивање се јавља када порески терет и економске
ефекте сноси особа која стварно није била предвиђена. Циљ пореске политике овде није остварен, с обзиром да је усмерена у једном правцу, а ефекти се
осећају у другом. Ово се најчешће јавља као елемент који отежава спровођење предвиђене пореске политике. Узмимо опорезивање добити неког
предузећа. Повећање захватања добити кроз порезе изазива отпор на тај начин што ће предузеће повећати цену за одговарајући износ. Економски терет
опорезивања стварно сноси потрошач тих производа.
Преваљивање пореза унапред постоји када порески обвезник успе
порески терет кроз продајну цену својих производа превалити на потрошача.
На пример, подстанар плаћа собу 1.000 динара. Међутим, станодавцу се повећао порез за 600 динара годишње. Може се догодити да ће подстанар убудуће
плаћати месечно собу 1.050 динара (600:12=50), јер се порески терет пребацује на подстанара.
Преваљивање пореза уназад постоји када се порез не пребацује на
потрошача, већ порески обвезник снижава набавну цену материјала, узима и
користи слабији и јефтинији материјал и др.
Једноструко и вишеструко преваљивање зависи од тога колико ће се
пута један исти порез преваљивати на различите субјекте. Уколико особа као
порески обвезник превали порез на другу особу, а та га дефинитивно и плати,
ради се о једноструком (једнократном) преваљивању. Уколико особа као порески обвезник превали порески терет на другу особу, а ова успе превалити
на неку трећу особу - ради се о вишеструком преваљивању пореза.

5.2. Фактори преваљивања
Постоје бројни фактори који омогућавају процес преваљивања пореза.
У новијој финансијској теорији сви ти фактори се сврставају у три основне
групе:
(1) економски,
(2) субјективни и
(3) историјски фактори преваљивања.
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У економске факторе обично можемо убројити:
 слободно кретање и формирање понуде и тражње,
 деловање монопола у преваљивању, и
 деловање коњуктуре на преваљивање пореза.
Код слободног кретања понуде и тражње битно је питање висине
еластичности понуде и тражње производа. Уколико је тражња за одређеним
производом врло мало еластична (хлеб, со, шећер, маст и сл.), тада се порез
врло лако преваљује на коначне дестинатаре, јер они немају могућности да се
одрекну такве потрошње у потпуности, без обзира како се понашао порез.10
Уколико је, с друге стране, тражња производа врло еластична или потпуно еластична, а понуда нееластична (пољопривредни и сеоски производи),
порески терет се никако не може превалити на крајњег потрошача. То је
случај код роба које се могу лако заменити другим, њима сличним робама,
робама исте функционалности (за задовољавање одређених људских потреба).
Преваљивање пореза код монополских производа се објашњава на два
начина. Према једним је и овде могуће преваљивање, пошто је код формирања цена монопол већ израчунао и пре уврстио порез кроз монополски
формирану високу цену. Према другима - то није могуће. Углавном су у
праву они ставови који полазе од тога да су монополи данас у стању да сваки,
или готово сваки, порез превале на друге субјекте (изван монопола, на крајње
потрошаче и сл.). Преваљивање пореза је у уској вези с развојем коњуктуре.
Понуда и тражња доста зависе од стања коњуктуре. У периоду просперитета,
коју карактеришу пораст националног дохотка, пораст инвестиција и запослености, пораст тражње, лако је превалити порез на крајњег потрошача кроз
повећање цена, пошто је понуда редовно мања од тражње.
У периоду рецесије и стагнације привредна ситуација је потпуно обрнута (ниска стопа раста, незапосленост, пад тражње и инвестиција), па је готово немогуће превалити порез кроз раст цена на крајњег потрошача, јер изостаје потрошња производа, а тиме и плаћање пореза, односно могућност преваљивања.
Постоје и субјективни фактори, мада су они од мањег значаја. Код
субјективних фактора ради се о већој или мањој организованости радника и
послодаваца и односа снага. У случају боље организованости капиталиста, а
слабе организованости радника, капиталиста лако преваљује своје порезе на
раднике кроз снижавање најамнине. Исто тако, капиталиста лакше преваљује

A. Перић, оп. цит., стр. 195. и Р. Мусграве: Теорија јавних финансија, Београд, стр.
185.
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порезе на раднике у периоду кризе или рецесије, док у периоду високе
запослености или просперитета тешко или никако.
Поставља се и данас питање: који се порези преваљују? Све до недавно
у финансијској теорији постојало је мишљење да се само посредни (индиректни) порези могу преваљивати. Данас се сматра да се сви облици могу преваљивати, како индиректни тако и директни, што је знатно рационалнији и
тачнији прилаз овом проблему.11

5.3. Фазе преваљивања
Процес преваљивања се одвија кроз четири фазе:
1) Перкусија је прва фаза у којој се одређује особа која је проглашена
пореским обвезником и која треба да плати порез.
2) Реперкусија је друга фаза у којој порески обвезник скида са себе
порески терет. Он прихвата пореску обавезу, али не и терет, које се ослобађа
на два начина:
 Урачунавајући га у цену производа (преваљивање унапред), и
 Снижавајући цену набављених сировина или плаћањем нижих
најамнина (преваљивање уназад).
3) Инциденца је фаза у којој је порески терет пао на неку особу која
нема никакав механизам на располагању да га скине са себе. То је фаза у којој
се јавља коначни дестинатар.
4) Дифузија се јавља као ефекат инциденце или коначно плаћеног
пореза, без обзира ко је коначни порески платилац. Она представља општи
ефекат опорезивања, а обично се манифестује кроз осцилацију у понуди и
тражњи на тржишту. Те осцилације се значајно одражавају на производњу,
доходак, нове порезе и др. То значи да се свако опорезивање, као и свака друга економска појава, не могу ограничити и изоловати, пошто се преко тржишта шири и на све друге стране. Тако повећање цена једне сировине доводи до
пораста цена готове робе, а ове до пораста цена друге робе у коју се уграђује
итд. Ова појава је навела многе теоретичаре на то да одустану од израчунавања преваљивања пореза, с обзиром да све последице једне појаве у робноновчаној привреди није могуће до краја сагледати.

Преваљивање директних пореза, уз индиректне порезе, најчешће се спроводи
механизмом повећања цена и тиме „повећања“ дохотка, али и скривеним методама
повећане амортизације, повећања трошкова пословања и сл., којим се умањује расположиви доходак као основа опорезивања.
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6. ДВОСТРУКО И ВИШЕСТРУКО ОПОРЕЗИВАЊЕ
6.1. Двоструко опорезивање
Двоструко опорезивање представља постојање истог пореског обвезника, истог објекта и истог пореза у исто време - у корист две пореске власти
(повереника) истог ранга. Уколико власник викендице на подручју општине
А плаћа порез општини на бази места где се објекат налази, а станује на
подручју општине Б која убира порез према пребивалишту власника - јавља
се двоструко опорезивање. Порески обвезник плаћа истоврсни порез на исти
објекат двема политичко-територијалним заједницама истог ранга. Елементи
двоструког опорезивања су следећи:
(1) постојање једног пореског обвезника,
(2) истоврсни порези,
(3) постојање једног пореског објекта,
(4) постојање више пореских власти истог ранга,
(5) двоструко истовремено плаћање пореза.
Због својих бројних негативних деловања на пореског обвезника, сва
пореска законодавства желе избећи двоструко опорезивање. Разлог због чега
и даље долази до двоструког опорезивања је у финансијском суверенитету
државе или финансијској аутономији појединих политичко-територијалних
заједница на основу којег се доносе прописи из области опорезивања. Свака
политичко-територијална заједница самостално доноси своје пореске стопе и
облике опорезивања, тако да се порески обвезник може наћи у ситуацији да
плаћа исти порез на истој основи, али у корист две пореске власти.
Двоструко опорезивање се може јавити у три облика:
(1) интерно двоструко опорезивање;
(2) двоструко опорезивање у границама федеративне државе;
(3) међународно двоструко опорезивање.
Интерно настаје када, поред државе, у исто време, истим порезом се
опорезује порески обвезник од стране неког јавно управног тела. Дакле, уколико је двоструко опорезивање настало у оквиру суверенитета једне државе,
ради се о интерном двоструком опорезивању.
Интерно двоструко опорезивање могуће је избећи доношењем прописа
који ће онемогућити ову појаву. Политичко-територијална заједница вишег
ранга доноси основни пропис којим предвиђа и решава питање сукоба на
подручју двоструког опорезивања.
Двоструко опорезивање у федеративној држави је чешће и значајније од интерног. Посебан проблем се јавља у сфери финансијских односа савезне власти и републичких и локалних органа власти, с друге стране. Про-
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блем фискалних или пореских компетенција посебно је потребан између
савезне државе, републике и локалних органа власти.
Расподела пореских извора обично се решава уставом или другим савезним актима, у зависности од конкретних економских и социјалних и
политичких односа у једној земљи. Расподела пореских извора у таквим
односима врши се кроз два система:
 систем заједнице прихода и
 систем сепарације прихода.
Систем заједнице прихода своди се на заједничке приходе, који се
затим споразумно деле на бази постотка између различитих територијалнополитичких заједница. Овде не долази до система двоструког опорезивања.
Систем сепарације прихода је такав систем у којем савез и поједине
републике имају своје изворе прихода. Овај систем је врло погодан за двоструко опорезивање, јер омогућава да савезна и републичка власт истим порезом у исто време опорезује исте пореске објекте.
Постоји систем слободне сепарације и систем везане сепарације. Систем слободне сепарације је када постоји право савеза и република да се истим
порезом и у исто време опорезује исти порески објекат (на пример у САД).
Код везане сепарације се унапред одређује које ће облике пореза и прихода
остваривати које територијално-политичке заједнице.
Двоструко опорезивање у међународним односима се појављује између две или више држава, а резултат је постојања пореског суверенитета државе и чињенице да оне потпуно самостално уређују своје пореске системе,
уз примену различитих критеријума у утврђивању пореске обавезе (принцип
домицила, држављанства, територијалности и др.). Често се као пример овог
типа двоструког опорезивања наводи опорезивање наследства. Порез на наследство се може плаћати према месту где се налази имовина, а истовремено
и у држави где се налази особа која преузима наследство.
Двоструко међународно опорезивање могуће је избећи на три начина:
(1) Путем међународних конвенција којима се на билатералној основи
регулише материја двоструког опорезивања;
(2) Путем расподеле пореза (компензација и репатриција). Ако се, на
пример, од укупног пореза на доходак, плаћеног у једној земљи, одбија већ
плаћени порез на тај доходак у другој земљи;
(3) Путем властитог законодавства којим држава сама ограничава своје право опорезивања у односу на иностранство.

6.2. Вишеструко опорезивање
Вишеструко опорезивање постоји када један порески обвезник на исти
порески извор плаћа више различитих пореза. На пример када се доходак
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опорезује порезом на доходак, али, истовремено, и када се власник дохотка
опорезује порезом на потрошњу.
Вишеструко опорезивање постоји као:
а) Надопорезивање
б) Кумулативно опорезивање
в) Двоструко и вишеструко опорезивање, које смо већ претходно проучили.
Надопорезивање настаје кад исти порески обвезник плаћа више пореза
истог облика у корист политичко-територијалних заједница различитог ранга.
Елементи надопорезивања су:
 постојање једног пореског обвезника;
 више истоврсних пореза;
 више пореских поверилаца различитог ранга.
Кумуларање пореза постоји кад исти порески обвезник на исти
порески извор плаћа више разноврсних пореза. На пример, када из дохотка
власник плаћа порез из личног примања (директан), затим када купује нпр.
намештај плаћа порез на додату вредност урачунат у цену намештаја
(индиректан) и, уколико износ дохотка прелази одређени законом утврђени
цензус, платиће годишњи порез на доходак грађана.
Елементи кумулирања пореза су:
 постојање једног пореског обвезника;
 један порески извор;
 више разноврсних пореза.

6.3. Двоструко и вишеструко опорезивање на међународном
плану
Двоструко опорезивање представља подвргавање пореског извора или
предмета под порески удар различитих фискалних суверенитета двеју
држава, односно пореских власти различитог нивоа у једној држави. У том
контексту, двоструко опорезивање долази до изражаја код опорезивања прихода (дохотка), имовине, наследства, капитала и промета робе и услуга. Наиме, ако имовину (зграду) у земљи X наследи лице које има домицил у земљи
Y, обвезник мора платити порез на наслеђе у земљи X по принципу територијалности и држави У по принципу домицила.12 С друге стране, порески обвезник, који остварује приходе (доходак) у земљи X са домицилом у земљи Y,

Порез на имовину плаћа се на нето вредност имовине у земљи и иностранству од
оних лица која имају пребивалиште, односно боравиште (за физичке особе) или
седиште, односно управу (за правна лица) у иностранству

12
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једанпут може да плати у земљи у којој је приход остварен, а други пут у
земљи у којој има домицил.13
Двоструко опорезивање на међународном плану, независно од облика
пореза или предмета опорезивања (приход, доходак, имовина, наследство,
капитал, промет) резултат је, дакле, апликације различитих критеријума у
процесу легислативног утврђивања пореских обавеза:
(1) принципа домицила,
(2) принципа држављанства и
(3) принципа територијалности.
По правилу, двоструко међународно опорезивање избегава се применом унилатералних прописа националног пореског законодавства и билатералних конвенција. У унилатералне мере обично се сврставају:
(а) систем урачунавања пореза плаћеног у иностранству у пореску
обавезу у земљи,
(б) систем снижења пореских стопа на приход, односно доходак остварен у иностранству и
(в) систем изузимања од опорезивања.14
Но, у унилатералне мере спадају тзв. интерне унилатералне мере у оквиру којих се променом прописа и одредби у националном фискалном систему елиминишу појаве и могућности двоструког опорезивања или на основу
којих се плаћен порез у иностранству урачунава у пореску обавезу при плаћању пореза по националним прописима, односно изузима од опорезивања
порески објект на који се плаћа порез у иностранству (тзв. метод репартиције
или компензације).
Модел конвенције САД (USA Draft Model Income Tax Treaty) из 1981.
године инсистира да се камате и дивиденде опорезују само у земљи примаоца, али не и у земљи платиоца.
У оквиру политике и праксе регулисања двоструког опорезивања унилатералним мерама примењује се принцип реципроцитета, док се код билатералне регулације примењује начело билатералних конвенција. Принцип
реципроцитета „разлаже" се на тзв. уговорни (формални) и законски (фактички) реципроцитет. Код примене формалног реципроцитета инострана физичка и правна лица опорезују се на исти начин као и физичка и правна лица у
Принцип држављанства, по коме држављанин једне земље, који има пребивалиште
у другој земљи, плаћа порез на поједине приходе остварене у иностранству, по
прописима земље чији је држављанин (нпр. САД, Данска и Шведска).
14
Нацрт конвенције из 1963. године послужио је као основа за израду конвенције за
избегавање двоструког опорезивања између РИЗ и ЗУР (Савет за економска и социјална питања УН) између земаља у развоју (Економска комисија УН за Африку и
афричке земље).
13
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земљи под условом да се домаћа физичка и правна лица исто опорезују у
иностранству. Код примене стварног реципроцитета сва инострана физичка и
правна лица опорезују се на исти начин као и домаћа физичка и правна лица
под условом да се на домаћа физичка и правна лица у иностраној земљи примењују исти прописи као у земљи.
Добит индустријског и трговачког предузећа по конвенцији из Mexico
City-a опорезује се под условом да предузеће склапа послове и обавља
делатност у датој земљи, док се доходак предузећа по конвенцији из Лондона
опорезује само под условом да дотично предузеће има у тој земљи стално седиште. Добит поморског и авионског саобраћаја опорезује се само у земљи
где је извршена регистрација, под условом да власник, односно корисник има
порески домицил у тој земљи. Дивиденде се према првој конвенцији опорезују у земљи у којој је произведно лоциран капитал од ког потичу дивиденде, док се према другој конвенцији дивиденде опорезују у земљи у којој
акционарско друштво има порески домицил. Опорезивање дивиденди и камата у местима пореског домицила повериника по правилу погодују државама
извозницима капитала, док опорезивање дивиденди и капитала у месту пореског домицила дужника погодује државама увозницима капитала. Приходи
од непокретних добара опорезују се, по правилу, у месту где се и налазе.
Приходи од патената опорезују се у месту искоришћавања патената.
Коначно, и порез на наслеђе може се утврђивати према домицилу и
према држављанству. По правилу, некретнине се опорезују у земљи у којој се
налазе, док се непокретна имовина опорезује у земљи домицила.
У пракси елиминисања двоструког опорезивања капитала примењују се
два метода: метод изузимања од пореза и метод урачунавања пореза плаћеног
у иностранству у пореску обавезу у земљи. По првом методу, који се примењује на земље увознице капитала, приходи који пристижу из иностраних извора и који су опорезовани у иностранству, изузимају се из пореске основице.
По другом методу, разрезан порез у земљи инвеститора умањује се за износ
плаћеног пореза у иностранству или се, пак, инострани порез сматра као
плаћени порез у земљи порекла инвеститора.
У отклањању пореских баријера у међународном кретању капитала
(односно инвестиција) по правилу се користе билатерални и мултилатерални
споразуми о избегавању двоструког опорезивања. У споразуму између развијених држава обично се користи принцип реципроцитета.
У међународној трговинској размени, међутим, често се поставља питање: како поступати са производом опорезованим у земљи X који се извози
у земљу Y, да ли опорезован производ у земљи X треба бити опорезован и у
земљи Y, да ли земља Y треба изузети производ увезен из земље X од опорезивања и да ли земља X приликом извоза овог производа у земљу Y треба да
ослободи извознике обавезе плаћања пореза на додату вредност јер, ако се
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производ опорезује у земљи X и у земљи Y, онда се ради о евидентном двоструком опорезивању. Уколико земља Y не опорезује увезени производ из
земље X тада долази до тзв. „експорта пореза“, који се преваљује на потрошаче земље Y. Ако се плаћени порез на додату вредност враћа у земљу X извозницима и ако се у земљи Y тај увозни производ не опорезује онда долази до
слабљења конкурентне способности домаћих производа у односу на увезене
производе. Проблем се по правилу разрешава: (а) применом принципа земље
дестинације (destination principle) и (б) применом принципа земље порекла
производа (origin principle). Но, применом принципа дестинације право
опорезивања има земља која увози производе, док применом принципа порекла робе право на опорезивање има земља извозница.
У том контексту, тзв. хармонизација пореза треба да доведе до изједначавања пореског оптерећења производа у промету у оним земљама у којима
се примењују принцип земље порекла робе, што би довело до слободнијег
кретања капитала, робе, услуга, капитала и радне снаге у оквиру постојећих
економских интеграција. Истосмерног карактера су и царине, чије смањивање, консолидовање, укидање и унифицирање у оквиру GATT треба да
доведе до отклањања баријера у спољно-трговинским разменским односима.
Међународно двоструко опорезивање представља опорезивање пореског обвезника истим или сличним порезима у две земље по основу истог
пореског предмета и у истом периоду времена, које неповољно делује на
размену робе и услуга, на кретање капитала и радне снаге, на трансфер знања
и технологије, на извођење инвестиционих радова, на одвијање поморског и
ваздушног саобраћаја и сл. Да би се осигурала заштита пореских обвезника
од двоструког опорезивања закључују се уговори о избегавању двоструког
опорезивања, који могу бити општи, посебни, билатерални и мултилатерални
са циљем да се спрече дискриминације између пореских обвезника на међународном плану, да се обезбеди правна сигурност пореског обвезника, да се
стимулишу улагања страног капитала, да се унапређује привредна, научна,
техничка и културна сарадња и да се унапреде координисане акције између
пореских органа земље против пореске евазије.
Билатералне уговоре закључују две земље ради избегавања двоструког
опорезивања, док мултилатералне уговоре закључују чланице одређених
међународних организација или економске групације. Општим уговорима се
регулише проблем избегавања двоструког опорезивања у односу на порезе на
све врсте дохотка и на имовину или у односу на порезе на наслеђа и поклон,
док се посебним уговорима регулише проблем избегавања двоструког опорезивања само у односу на порезе одређене врсте дохотка, прихода или имовине (нпр. ауторских накнада или дохотка од обављања међународног поморског и ваздушног саобраћаја). Порезима на доходак и имовину сматрају се
сви порези заведени на укупан доходак и на укупну имовину или на делове
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дохотка или имовине, укључујући порезе на добит од отуђења покретне или
непокретне имовине, порезе на укупан износ плата и надница, који исплаћују
предузећа, као и порезе на прираштај вредности имовине.

7. ПОРЕСКИ СИСТЕМИ
Порески систем је скуп пореских прописа, института и норми, везаних
у јединствен механизам, а у сврху остварења одређене пореске политике. У
порески систем је уграђен велики број пореских облика који се у сваком
систему разликују. Овај систем представља скуп института и инструмента који стоје на располагању пореској власти за остваривање одређених фискалних, економских, социјалних и политичких циљева у оквиру датог економског система. То је, дакле, врло значајан подсистем економског система.
Сваки порески систем је резултат:
(1) развојног (или историјског);
(2) друштвено-економског;
(3) политичког система;
(4) циљева који се желе постићи одређеним пореским системом.
Порески систем се стално мења и усавршава, прилагођавајући се друштвено-економским системима, постајући историјска категорија.
Порески систем је, дакле, скуп института, институција, инструмената и
мера који чине једну целину, а који служи као основа за спровођење одређене
пореске политике. Порески систем је само саставни део фискалног система,
система јавних расхода, буџетског система и одговарајуће фискалне политике.
Пореске системе, према облику у којем се могу појавити, делимо на:
 порески монизам и
 порески плурализам.

7.1. Порески монизам
Порески монизам је такав порески систем који предвиђа само један, и
то јединствени порез (Single Tax System). Пракса је показала да порески
монизам није могуће провести. Када би постојао такав порез, он би могао бити све већи, да би могао да осигура средства за врло велике расходе модерне
државе. Њиме се не би могли обухватити сви порески субјекти и објекти
опорезивања. Поред тога, порез не би био довољно издашан. Брзо би се постигла горња граница опорезивања. Дефраудација пореза би морала, такође,
бити већа што је порез виши, као и државна администрација која ће контро-
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лисати и утврђивати пореске основе и наплату пореза. То би доводило и до
тешкоћа у наплаћивању пореза и велике принуде.
Табела 2.- Порески монизам – предности и недостаци
Предности
Једноставност пореског система
Ниски трошкови
администрирања порезима

Недостаци
Не обухвата се целокупна економска
снага обвезника
Имплицира високу пореску стопу
Склоност пореској евазији
Смањење економских и
неекономских циљева опорезивања

Дакле, основна слабост овог система је: нужност постојања врло високих пореских стопа и пореске пресије; недовољна средства; велика евазија
пореза и тешкоћа у вези с утврђивањем и убирањем пореза. Овоме треба придодати и врло значајне психолошки негативне ефекте. Данас се пред пореску
политику постављају бројни и разноврсни циљеви опорезивања, који се и уз
највише стопе пореза не би могли остварити (економски, социјални, политички и други).

7.2. Порески плурализам
Порески плурализам је систем састављен од више пореских облика,
инструмената, група и др. Данас је то доминантан облик пореског система. У
систему више пореских облика, инструмената и група могуће је комбиновати
пореску политику, посебно директног пореза на доходак, често и тако да се
сиромашнији слојеви мање опорезују, у односу на више доходне групе. С
друге стране, поједини порески обвезник, који евентуално избегне плаћање
једног пореза, лако потпадне под други облик опорезивања, чиме је учинак
пореске политике знатно већи.
У систему плурализма и више пореских облика лако је проводити
еластичнију политику стимулације одређене гране, области, делатности, већ
према потребама друштвено-економског развоја. Исто тако, већи број пореских облика осигурава еластичније увођење или укидање пореза, а порески
терет чини знатно сношљивијим. Овај систем све више добија на значају
развојем економско-политичких, социјалних и других циљева опорезивања,
уз већ познати чисто фискални циљ. Тако сложени и одговорни циљеви у
привредном развоју не би се могли остварити применом искључиво једног
јединственог пореског облика.
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Табела 3.- Порески плурализам – предности и недостаци
Предности
Потпуније обухвата економску
снагу обвезника

Недостаци
Сложеност и нетранспарентност
пореског система

Издашност

Већи трошкови администрирања
порезима

Ниже пореске стопе и мања утаја

Ризик од нарушавања економских
принципа

Могуће пореском политиком
утицати на реализацију економских
и неекономских циљева
Плуралистичке пореске системе чине две велике групе директних и
индиректних пореза.
У директне порезе спадају:
1) Порез на имовину,
2) Порез на дохотке и
3) Порез на принос на капитал,
У индиректне порезе спадају:
1) Порез на додату вредност,
2) Царине,
3) Акцизе и
4) Монополски порези.

8. ПРИНЦИПИ ОПОРЕЗИВАЊА
8.1. Општа разматрања о пореским принципима
Сваки порески систем, без обзира о којој се држави ради и без обзира
да ли је порез основни извор прихода, мора се заснивати на одређеним начелима или принципима.
Принципима опорезивања називамо она правила којих се порески органи морају придржавати приликом израде пореског система. То су правила која морају омогућити оптимално и ефикасно спровођење циљева пореске политике као дела економске политике. Начела опорезивања све су се више
афирмисала постепеним претварањем пореза у основни извор јавних
прихода.
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Пореска начела немају апсолутну вредност, већ се мењају и сама развијају. Принцип неутралности пореза био је присутан у периоду либералног
капитализма. Данас он више не постоји, јер су се развили нови принципи,
различити по свом садржају. Настао је принцип активног деловања пореза у
привреди у склопу економског државног интервенционизма. Уз то задржавали су се и принцип једнакости и праведности. Чак и када се ради о истом
називу - садржај принципа се променио. У том смислу наводимо две битне
карактеристике:
Пореска начела су у току времена доживљавали одређене промене које
су непосредно везане за трансформацију схватања пореза и улоге савремене
државе.
Општи принцип опорезивања је потреба за хармоничним задовољавањем колективних и индивидуалних потреба. Имаући у виду чињеницу да
је веома тешко, или готово немогуће, одредити однос колективних и индивидуалних потреба, овај принцип је најтеже остварив. За његово потпуније
задовољавање потребно је претходно познавати више елемената, као што су:
процена пореске снаге сваког пореског обвезника, тачна оцена колективних
потреба и њиховог задовољавања, однос колективних и индивидуалних потреба и др. Порески обвезници редовно дају приоритет индивидуалним потребама, док пореска власт даје предност колективним потребама, јер јој је,
често, и циљ осигурање што већих пореских прихода.
Принципи опорезивања су се мењали у зависноти од промене економске, социјалне, културне, политичке и друге природе. Данас постоји неколико
принципа опорезивања, што истовремено указује да су они често у супротности, да остварење једног иде на терет другог, и обрнуто. Тако је, на пример,
финансијски принцип опорезивања често у колизији с економским и социјално-политичким принципима.
Полазећи од колизије принципа, пореска политика веома често мора
правити компромисе између тако супротстављених принципа, што доводи до
делимичног задовољавања појединих принципа. Ту се оправдано поставља
питање приоритета појединих пореских принципа. Некада је Adolf Wagner
тврдио да финансијски принцип (захтев за довољност пореских прихода)
ужива приоритет над другим принципима, данас, у фази „Fiscal Pollicy", то
истичемо као економско-политичка начела.
Захтеви који се данас стављају пред порезе у облику принципа опорезивања односе се на цели порески систем, а не само на поједине облике
пореза. Не тражи се да свака врста пореза задовољава све наведене принципе
опорезивања. У сваком пореском систему једна врста пореза више ће задовољавати једне, друга - друге принципе.
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Прво систематско проучавање пореских принципа (мада су се они јавили знатно раније, истина: несистематизовано) налазимо код А. Smitha.15 Први пут се ту срећу питања праведности пореза, пореских привилегија, неугодности пореза, деловања пореза и др. Међутим, ови проблеми нису нигде
разматрани систематски, већ више фрагментарно, зависно од тога када је који
моменат био интересантан у одређеном друштву. A. Smith проблем излаже систематично као једну целину, постављајући при томе четири основна захтева
опорезивања:
 да је обавезан и равномеран, јер је сваки грађанин дужан да придоноси покрићу потреба државе - сразмерно свом дохотку и „заштити државе“;
 да је одређен (1ех certa), и то, како у погледу времена, тако и плаћања и износа, без произвољности;
 да је угодан, јер сваки порез треба да се наплаћује у најпогодније
време за пореског обвезника, да плаћање пореза што мање осети као терет;
 да трошкови наплате буду што мањи, да администрација што мање
кошта, а цели поступак разреза и наплате пореза треба да буде што јефтинији.
У систематизацији коју је дао A. Smith постоји само један принцип
(општа обавеза) и три пореско-техничка правила. Других стварних принципа
нема. Ови принципи су вредели готово стотину година, готово као канони,
све до седамдесетих година прошлог века, када долази до ширих истраживања ових питања и нових сазнања. Данас се све више у грађанској финансијској теорији осећају напори да се поставе нови принципи опорезивања, што је
под снажним деловањем неокејнзијанских концепција финансијске политике.

8.2. Пореска начела
Најпотпунију систематизацију пореских принципа дао је Adolf Wagner
крајем деветнаестог века.16 Wagner је формулисао девет пореских принципа, а
сврстао их је у четири основне групе:
(1) финансијска начела (издашност и еластичност пореза),
(2) економска начела (добар избор пореског извора и врсте пореза),
(3) социјална начела (опште обавезе и равномерност опорезивања) и
(4) пореско-техничка начела (одређеност, јевтиноћа и угодност пореза).

15
16

Adam Smith: Истраживање о природи и узроцима богатства народа, 1776 (превод).
Adolf Wagner, Finanzwissenschaft, III изд., F.C. Winter, Leipzig, 1883.
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8.2.1. Финансијска начела
Финансијско начело опорезивања произлази из пореза као финансијске
категорије, којим треба да се јавној власти осигурају довољна средства за
покриће јавних расхода. Они обухватају два основна захтева:
а) довољност или издашност,
б) еластичност пореза.
Размотрићемо основне карактеристике једног и другог захтева, како
бисмо боље објаснили финансијски принцип.
а) Довољност или издашност се односи на захтев да се применом
пореског система прикупи довољно средстава која ће, уз остале јавне изворе,
бити довољна за покриће јавних расхода. Није, дакле, значајно да ли су у
питању порески или ванпорески приходи и да ли је учешће једне или дрге
врсте јаче или слабије, значајни су укупни приходи.17
Појам довољности може се поставити у ужем или ширем смислу. У
ужем смислу значи покриће јавних расхода који су у буџету предвиђени
одређеним износом. Данас је овај став напуштен, јер је напуштен и принцип
сталне буџетске равнотеже. У ширем смислу принцип довољности ставља
пред све јавне приходе захтев да пруже довољно средства за покриће јавних
потреба. Да би се овај принцип задовољио, потребно је знати:
- све облике јавних расхода (јавне функције и потребе) у одређеном
периоду и
- све облике јавних прихода који стоје на располагању у том периоду.
Остварење овог пореског принципа зависи од тога:
да ли би се њиховим остварењем битно угрозили остали принципи
опорезивања, али и
од пореске снаге субјеката и могућности прибегавања другим облицима
јавних расхода.
б) Еластичност пореза значи да порески систем треба бити тако уређен да се порези могу, према потребама, лако повећавати или смањивати, те
да се при томе осигуравају довољна средства. И овај захтев се односи на цели
порески систем, а не само на неки његов облик. Цели порески систем мора
бити тако еластичан, да даје већи или мањи износ средстава. Порески облик
који најпотпуније задовољава овај принцип је опрезивање дохотка (познат
као: Income Тах) код којег се примењују прогресивне пореске стопе. Уколико
се доходак повећава, истовремено се, чак и брже, повећава пореско оптерећење, односно приходи од пореза. То је позната економска еластичност. И
код пореза на промет, и уопште пореза на потрошњу, може се остварити и веA. B. Prest, Government Revenue and The National Income (Приходи државе и национални доходак), Public Finance, 1951, бр. 3.
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ћа еластичност кроз манипулисање пореским стопама и тарифним бројевима
(тзв. легална еластичност). Међутим, постизање финансијског начела преко
пораста пореских стопа је доста неподесно, јер свако повећање пореских
стопа редовно изазива отпор пореских обвезника. Код пореза на приходе од
зграда и на имовину запажа се велика нееластичност. Они недовољно испуњавају овај захтев, али због других начела које задовољавају - држава их не
може укинути, као ни друге облике.
Остваривање принципа еластичности захтева пажљиво проучавање
свих облика јавних прихода и расхода, посебно у погледу њихове постојаности, њихове променљивости у току одређеног времена. Порески систем треба
тако да је изграђен да укупан износ пореских прихода из године у годину
показује стално повећање, као пандан сталном расту јавних расхода. С друге
стране, у систему треба имати такав облик пореза који у врло кратком року
могу дати велика средства.

8.2.2. Економска начела
Економско-политичка начела у савременим пореским системима
добијају примарни значај и постају готово најважније начело (посебно везано
за тзв. фискалну политику и функционалне финансије). Порез, познато је,
никада не може бити неутралан. Економска начела опорезивања полазе од
тога да се наплатом пореза делује на економски положај пореског обвезника,
посебно кроз смањење његове куповне снаге. Смањењем куповне снаге, смањује се и одређена тражња производа, а тиме и њихова реализација, односно
производња и привредна активност.
Опорезивање дакле, има одређено деловање на производњу и потрошњу те при промени пореског система треба имати у виду и економске ефекте
опорезивања и изабрати оне пореске облике којима се постижу оптимални
економски и финансијски резултати.18 Економско-политичка начела опорезивања захтевају:
(1) правилан (добар) избор пореског извора;
(2) избор најбоље врсте и облика пореза, у смислу његовог оптималног економског деловања.
Правилан избор пореског извора захтева да се порези убирају у основи
из дохотка пореског обвезника. Порезом се треба захватити део дохотка или
прихода обвезника, али тако да не делује на смањење његове активности.
Свако претерано пореско оптерећење негативно делује на обвезника, а преко
тога и на привредна и финансијска кретања у привреди. То значи да се као
Видети део у коме се шире обрађују ефекти опорезивања на цене, производњу и
доходак, платни биланс и др.
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извор пореза не би требало узимати имовина обвезника, јер опорезивање
имовине значи да он троши више него што производи (Т>Р), да се топи
имовина и средства за рад пореског обвезника. Дакле, порезом се треба
оптеретити само приход или доходак пореског обвезника, али тако да не
ограничи или дестимулира његову активност и процес производње, односно
промета. Порески систем треба да остави довољну економску снагу пореском
субјекту (након плаћеног пореза), како би и даље могао вршити привредну
делатност, а не „затварати радњу“ и „отказивати делатност“.
Свака држава у изради свог пореског система треба посебно да води
рачуна и о опорезивању у државама с којима има економске односе, да би
својим субјектима осигурала довољан конкурентски положај на светском
тржишту. Управо се то данас догађа у усаглашавању пореских система САД,
с једне стране, и западноевропских земаља, с друге, јер су пореска оптерећења индустрије ових последњих земаља била далеко већа.19 Исто тако се у
оквиру ЕУ врше усаглашавања појединих облика пореза и укупног пореског
оптерећења ради међусобних ширих односа.
Коначно, у примени овог принципа треба имати у виду и следеће моменте:
(1) да ли је при опорезивању учињен праведан и добар избор пореског
субјекта;
(2) да ли се код одређивања пореског терета водило довољно рачуна о
економској снази субјекта;
(3) да ли је изабран најпогоднији начин, место и време за наплату
пореза. Од ових момената зависи и успешност и ефикасност пореског
система, али и остваривање овог принципа. Економски принцип се све више
заснива на државном интервенционизму у привреди и улози пореза као једног од инструмената тог интервенционизма, чијим се повећањем или смањењем врше бројна и разноврсна економска деловања не само на пореског
обвезника (микро приступ) већ и на целокупну привреду (макро приступ).

8.2.3. Социјална начела
Када се применом одређених пореза делује на социјални и друштвени
положај пореског обвезника, говоримо о социјалном деловању опорезивања.
Наиме, пореском обвезнику ће након плаћања пореза остати мањи износ дохотка и мања куповна снага на располагању. Тиме ће опорезивање деловати
на економски положај обвезника, што је често праћено и смањењем економске активности и друштвеног положаја пореског обвезника. Овај принцип
треба да отклони евентуални сукоб између пореске власти и пореског об19

С. Комазец: Стратегија стабилизације економског система... , стр. 456.
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везника, или између самих обвезника, односно он не сме да ремети одређену
хармонију у друштву.
Порез се јавља редовно као терет који изазива веће или мање непријатно осећање код пореског обвезника. Интензитет овог осећаја слаби са сазнањем о праведности, односно да ли је порески терет више или мање праведно
распоређен на све пореске субјекте. Тиме се може сматрати да принцип
праведности произлази из потенцијалног сукоба јавне власти и пореских обвезника. Други разлог се налази у органској теорији, према којој сваки порески
обвезник мора сносити терет јавних потреба, сразмерно својој пореској снази.
Социјално начело полази од тога да је:
(1) пореска обавеза општа (опорезивање свих), што је најуже везано за
захтев о праведности пореза, и
(2) порески терет мора бити праведно распоређен, у сагласности с
начелом праведности.
У свим пореским системима данас се настоји постићи праведно опорезивање, а то у себе укључује све напред наведене елементе. Истина, и даље
је остало спорно питање праведног пореза, посебно у различитим друштвеноекономским системима. Због тога се тај принцип своди, углавном, на став да
пореска обавеза буде општа.
(1) Општа пореска обавеза постоји кад су сви порески обвезници
дужни да плаћају порез према својој економској снази. Пореска снага
обвезника изражена је у његовом дохотку или имовини. Њиховим повећањем
расте и могућност плаћања већих пореза. То значи да порез треба да буде
већи, што је доходак већи. Начелу правичности пореза тежило се одувек, а
било га је могуће остварити преко пропорционалних стопа опорезивања.
Сви савремени порески системи предвиђају пореска олакшања за све
категорије становништва, који тој обавези не могу удовољити, а да не доведу
у опасност своју животну егзистенцију или егзистенцију своје породице. То
је егзистенцијални минимум. Егзистенцијални минимум се не опорезује
управо због социјално-политичких разлога. Код нас се овај део назива
неопорезовани део дохотка. То је у ствари онај износ дохотка или имовине
који је неопходан за егзистенцију пореског обвезника или његове породице,
односно нормални репродукциони циклус. Висина егзистенцијалног минимума зависи од економских, социјалних, политичких, културних и других
фактора у развоју, због чега се и мењао током времена. Он је различит на
подручју једне државе, а обично га одређују уже политичко-територијалне
заједнице.
(2) Принцип равномерности у опорезивању је социјално-политички
принцип који налаже да пореска обавеза не само да треба да буде општа, већ
и правилно и равномерно распоређена на све становнике. Принцип равномерности у опорезивању тражи да сви обвезници, сразмерно својој снази,
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морају доприносити стварању средстава за покриће друштвених расхода.
Раније се сматрало да се тај принцип осигурава применом пропорционалних
пореских стопа у опорезивању, док се данас полази од тога да се то може
осигурати само прогресивним пореским стопама. Проблем се само поставља
у погледу одређивања стопа прогресије.

8.2.4. Пореско-техничка начела
Пореско-техничка начела односе се на начин утврђивања пореске обавезе, регулисање поступка разреза пореза и наплате пореза. У ова начела
спадају следећи принципи:
(1) одређеност пореза,
(2) принцип угодности плаћања пореза,
(3) принцип економичности убирања пореза.
Ад (1).- Правним прописима утврђује се пореска обавеза, рок плаћања,
санкције и др. (1ех certa). Порески обвезник мора благовремено знати где,
када, колико и како да плати порез. Порески обвезник не сме бити у
неизвесности у погледу свих елемената плаћања његове пореске обавезе. То
све захтева да су порези прецизни и одређени, а порески закони јасни и
схватљиви за сваког, како за пореску власт, тако и за пореског обвезника.
Ад (2).- Угодност плаћања пореза захтева да се порези разрезују,
плаћају и врши контрола наплате у време кад је то најпогодније за обвезника.
Рок наплате треба бити тако постављен да је усаглашен с роковима притицања прихода пореског обвезника, односно да најбоље одговарају природи
пословања привредног и другог субујекта. Поступак опорезивања мора бити
једноставан и разумљив за обвезника, а органи опорезивања морају пазити на
лично достојанство обвезника. Подаци о обвезнику се стога, сматрају службеном тајном.
Ад (3).- Економичност или јефтиноћа убирања пореза захтева да убирање пореза буде што јефтиније, односно да трошкови убирања буду што
мањи, не само с гледишта обвезника већ и фискалних и економских принципа
опорезивања. Тиме је осигурано да нето фискални ефект буде већи (разлика
прикупљених средстава порезима и расхода који се морају учинити за то прикупљање). Повећање трошкова органа значе веће трошкове пореског обвезника. Ако су трошкови прикупљања пореза већи од масе прикупљених средстава - тада је опорезивање неекономично.

9. ПОДЕЛА И ВРСТЕ ПОРЕЗА
Систематизација и подела пореза на поједине облике врши се према одређеним заједничким карактеристикама, а ради лакшег изучавања правних,
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економских, финансијских, социјалних, техничких и других облика деловања
опорезивања. Подела пореза и истицање карактеристика појединих пореских
облика омогућава и истраживање:
(1) предности појединих облика пореза,
(2) недостатака појединих облика пореза,
(3) адекватности броја пореских облика,
(4) одређивање циљева који се могу одабрати кроз деловање појединих пореских облика, као и њихову примену у пореској и економској политици,
(5) међународно опорезивање структуре и деловања пореског система
и тарифе.
У савременом пореском систему опорезивање се врши применом десет
до тридесет различитих пореских облика. За наше потребе издвајамо следеће
врсте пореза, и то:
(1) директни и индиректни порези
(2) лични и објективни порези
(3) репартициони и квотни порези
(4) синтетички и аналитички порези
(5) редовни и ванредни порези
(6) порези у новцу и натури
(7) остале врсте пореза
Ад (1).- Да ли су порези индиректни или директни то зависи од тога да
ли се заснивају на потрошњи дохотка (индиректни) или на самом дохотку
(директни). Директни се обично сматрају порези на доходак, порез на имовину и порез на принос. Ово је једна од основних подела пореза. Због тога
ћемо нешто шире разматрати ове облике пореза код нас.
Ако се узме у обзир да у Србији постоје само три облика индиректних
пореза (порез на додату вредност, акцизе, царине), може се сматрати да су
сви остали облици пореза директни. Њихово учешће у укупним јавним и буџетским средствима у неким изабраним годинама било је следеће:
Основни део јавних прихода формира се директним порезима, слично
као и код већине развијених земаља, док се индиректним, углавном формирају буџетска средства.
Основна карактеристика пореског система Србије у целини је доминантно учешће директних или непосредних пореза, који константно учествују
у формирању јавних прихода са преко 70%, док у формирању буџетских
прихода индиректни приходи учествују с преко 78%, и то ради тога што је
одвојена општа од заједничке потрошње. Опорезивање резултата рада представља само споредни елеменат у таквом пореском систему, а могућност вођења еластичније пореске политике је знатно умањена, посебно код буџетских средстава.
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Сличну ситуацију имамо и код развијених капиталистичких привреда у
којима је учешће директних пореза доминантно у формирању јавних средстава.
Како је подела пореза на непосредне (директне) и посредне (индиректне) једна од основних и најшире коришћених, навешћемо неке карактеристике једних и других пореза.
Карактеристике директних пореза су:
(1) релативна стабилност, што значи стабилност у притицању јавних
прихода по овој основи, без обзира на кретање привреде,
(2) праведност, с обзиром да се одређује и наплаћује непосредно од
пореског обвезника - према његовој економској снази,
(3) нееластичност, што се може сматрати негативном карактеристиком, с обзиром да су неосетљиви на коњуктурна кретања,
(4) не постоји општа обавеза плаћања пореза за све,
(5) трошкови убирања су релативно високи и
(6) неугодни су за пореског обвезника, јер се директно обрачунавају и
наплаћују из дохотка.
Посредни (индиректни) су карактеристични по следећем:
(1) велика еластичност,
(2) обавезност плаћања,
(3) угоднији су за пореског обвезника, јер их само индиректно осећа
углавном кроз цене производа и услуга,
(4) довољност и издржљивост, што осигурава пореској власти да их
користи за прикупљање потребних финансијских средстава за покриће колективних потреба,
(5) несоцијални су, с обзиром да их сви плаћају, без обзира на висину
дохотка и
(6) лако се преваљују, па су неподесни за разне економске, социјалне
и друге сврхе.
Ад (2).- Лични су они порези код којих се узимају у обзир субјективна
својства пореског обвезника (број деце, старост, здравствено стање и др.).
Субјективни порези су обично порез на доходак, на укупни приход, на имовину.
Код предметних пореза пореска основица се узима у зависности од
вредности имовине.
Код субјективних или персоналних пореза пореска политика може
знатно више да се руководи социјално-политичким мотивом и принципима.
Данас су готово сви директни порези субјективни, док је овај облик највише
заступљен код пореза на доходак.
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Објективни порези су, по правилу, сви посредни порези. С обзиром да
се не познаје порески дестинатар, то социјално-политички принципи тешко
могу да се примене код ових пореза.
Ад (3).- Репартициони порези су такви порези које држава утврди, и то
пре него су порески обвезници упознати с висином свог терета.
Код квотних пореза обвезници не знају унапред износ пореза који треба
платити, али се зна износ средстава (пореска основа) на коју ће се платити
порез.
Некада су доминирали репартициони порези, посебно у периоду када
су државне потребе биле мање (феудално уређење), када се порез није
сматрао редовним приходом, тада се утврђивала укупна сума пореза коју је
требало наплатити, а затим се та сума распоређивала на мање територијалне
јединице и на поједине пореске обвезнике.
Данас се порези разрезују и наплаћују преко утврђивања пореске основице сваког пореског обвезника, уз примену прописаних пореских стопа, тако
да се укупан износ пореза не зна унапред, већ се сазнаје кад се заврши поступак разреза. Будући да увек један део пореза остаје ненаплаћен, то се и
износ разрезаног пореза не може сматрати као планирани порез за наплату
(остварени). То су квотни облици пореза.
Ад (4).- Синтетички су такви порези код којих се опорезује укупна
снага пореског обвезника. При томе се узимају у обзир други елементи пореског обвезника који могу имати утицаја на укупно плаћени порез. Често се
синтетички порези комбинују с јединственом пореском стопом.
Аналитички су они код којих се врши опорезивање појединих облика
прихода или имовинских делова, без обзира на особу - пореског обвезника.
Аналитички порези су ефикасније средство у спровођењу диференцијалне пореске политике, као и у остваривању одређених социјалних, економских и
других циљева.
Ад (5).- За финансијску теорију и политику значајна је подела на редовне и ванредне порезе. Редовни порези се прикупљају у одређеним интервалима времена и на њих држава рачуна ради покрића редовних јавних расхода.
Ванредни се наплаћују само једнократно или с времена на време, према
одређеним потребама. Они се уводе у вези с неким ванредним приликама
(ратни порез, допринос за народну одбрану, допринос за изградњу потресом
порушених градова и сл.).
Треба нагласити да се многи ванредни порези често претварају у
редовне, јер се не укидају када те ванредне прилике прођу. Обвезник (привреда, становништво) се брзо прилагођава таквом порезу, док стални раст
јавних расхода доприноси томе да се држава тешко одриче једном уведеног и
већ устаљеног пореског облика. Интересантно је запажање да је отпор по-
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реских обвезника далеко већи код нових пореза него код оних „на које су се
већ навикли“.
Ад (6).- Савремени порези готово искључиво се плаћају у новцу, тако
да је порез у натури више реткост и остатак прошлости.
У финансијској литератури постоји друга, знатно практичнија подела
пореза на само три основна облика:
а) Порези на доходак и имовину,
б) Порези на потрошњу,
в) Саобраћајни порез.
Но, нема потребе да се овде посебно шире разматрају наведени облици,
поделе и њихове карактеристике, с обзиром на то да ћемо о њима говорити на
другом месту.
Ад (7).- У наставку излагања, наводимо остале врсте пореза.
Фундирани порези се односе на порезе на имовину или капитал, то су
порези који потичу од сигурног и трајног пореског извора.
Нефундирани порези су они који потичу из прихода које је порески
обвезник одстранио радом.
Катастарски порези се разрезују на основи катастарских књига у које се
уводе сви елементи опорезивања.
Тарифни се утврђују на основу тарифних ставова или других прописа
који су од интереса са становишта опорезивања.
Ради финансирања општих јавних потреба, одређују се општи порези,
док се за одређену намену, задатак или конкретне задатке, разрезују и наплаћују чисто наменски порези.

10. ГРАНИЦЕ ОПОРЕЗИВАЊА
Тах ratio (порески однос) репрезентује однос пореских, односно фискалних прихода према друштвеном производу или националном дохотку. У
суштини, Тах ratio изражава пораст пореских удела у расподели новостворене вредности, односно својеврсни фискални притисак, који се конвертује у
апсорбатора дохотка, профита, акумулације, надница итд. Но, у теорији и
пракси није јасно повучена линија између горње и доње границе у опорезивању нити је фиксирана економска зона између минималне и максималне фискалне пресије. И данашњи коефицијенти фискалног оптерећења не репрезентују адекватну меру могућег, дозвољеног, толерантног лимита опорезивања.
По правилу превазилажења апсолутне горње границе у опорезивању
води тзв. фискалној астурацији са несагледивим негативним импликацијама
на производњу, размену, расподелу, акумулацију, раст, стандард и сл. Последице претераног опорезивања, као израз прекорачења пореског лимита, према

59

томе, су евидентне. Ваља стога, опорезивање држати у одређеним економским оквирима независно од обима јавних потреба или инфлаторно надуваних јавних расхода. Но, то не значи да политика чврстог држања пореских
стопа под економском контролом императивно треба да продукује тзв.
фискалну релаксацију, као форма редукујуће стопе оптерећења. Али, перманентни пораст јавних потреба, па следствено томе и јавних расхода, у условима спровођења политике фискалне релаксације, по правилу, индукује дефицитарно финансирање, будући да је изнуђено попуњавање разлике између
растућих јавних расхода и опадајућих фискалних прихода, монетарним креацијама или обвезницама. У том контексту, монетарне функције институишу
инфлациони модели алиментирања јавних расхода, док емитовани јавни дуг
(обвезнице) у каснијем периоду садржи пораст фискалних прихода у кореспонденцији са доспелим ануитетима (главница плус камата) портерима (обвезница).
Политика смањења јавних расхода, као и политика уштеда и рационализације јавне потрошње (у смислу финансирања буџетских вишкова) је
економски исправан потез, који осигурава држање опорезивања у одређеним
оквирима, односно избегавање опорезивања. Истовремено, погрешна је политика повећавања фискалних прихода иако ограничава инфлацију тражње,
јер уводи инфлацију трошкова симултано: и посредни и непосредни фискалитети доводе до пораста трошкова живота и трошкова производње, који се
покривају порастом цена у условима стагнатне продуктивности.
Порески лимити, по правилу, вишеструко се одржавају, будући да претерано опорезивање негативно делује на производну способност, економске
стимулансе, радно залагање, инвестициону склоност и др., са изнуђивањем
фискалне евазије. Претерано фискално захватање апсорбује капитал (штедњу), слаби инвестиционе напоре привредних јединица, продукује бекство
капитала и смањује потрошњу појединаца. Високо опорезивање смањује
радне напоре и дестимулише продуктиван рад.
Однос између доње и горње границе опорезивања, односно између фискалног минимума и фискалног максимума, по правилу, посматра се са
друштвено-економског и пензијско-социјалног становишта. Горња граница
(лимит) опорезивања са друштвено-економског становишта детерминисана је
оствареним дохотком фискалног обвезника и расположивом имовином носиоца фискалне обавезе, укључујући стратешка опредељења фискалних ефеката
у репродукцији и програмирани ниво задовољавања јавних потреба. Уз
респектовање принципа опорезивања по економској способности и праведног
опорезивања, горњи лимит у расту фискалне стопе је пораст фискалне базе,
као и достигнути ниво акумулације (са друштвеног становишта) или достигнути ниво животног стандарда (са индивидуалног становишта). Доња граница
опорезивања са друштвеног становишта се обично означава трошковима раз-
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реза и наплате пореза и трошковима пореске контроле (са финансијског
становишта), док се доња граница опорезивања са индивидуалног становишта
обично представља егзистенцијалним минимумом (социјални аспект) и
зајемченим личним дохотком (економски аспект).
Који је то дугорочно безбедни лимит у расподели дохотка у распону
између доње и горње границе опорезивања? Евидентно је да се са порастом
националног дохотка по становнику помера горња граница опорезивања. Но,
горња граница опорезивања је различита, чак и при истом нивоу националног
дохотка по становнику, будући да на ниво „фискалног притиска“ утичу
бројни фактори: економска ситуација у земљи и иностранству, инфлација,
ниво и динамика јавних потреба, демографски фактор, друштвено-економски
односи, ниво децентрализације доношења финансијских одлука, финансијска
аутономија федералних јединица и локалних колективитета, политичке прилике у земљи и иностранству, културна традиција, социјална политика, политика расподеле, државна интервенција и др. Питање пореских лимита није ни
у литератури квантитативно разрешено у смислу дугорочне оптимизације
фискалног оптерећења. Наиме, сматрало се, најпре, да је фискално оптерећење дохотка од 12%-15% горња граница опорезивања, затим да је фискално
оптерећење дохотка преко 25% несношљиво и штетно, и да је пореско
оптерећење дохотка преко 50% превисоко.
У земљама у развоју, по С. С1аrки, удео пореза у националном дохотку
(капацитет опорезивања) не треба да пређе критичну тачку од 25%. По
другима је учешће фискалних прихода у националном дохотку функција
достигнутог степена економског развоја (ниво националног дохотка по
становнику и учешћа спољнотрговинске размене у друштвеном производу),
што у основи треба да „лежи“ у простору оптимизације фискалне редистрибуције новостворене вредности. Но, релативно пренаглашени буџетски
дефицит, услед бројних узрока (неискоришћеност производних капацитета,
флуктације у пољопривреди и индустријској производњи, висока увозна зависност, структурни дебаланси, висока незапосленост, висока стопа инфлације, недостатак акумулације, поремећени односи размене, недовољан прилив
капитала, потребна инфраструктура и раст јавних потреба) нарушили су,
заправо, сваки иоле економски рационалан лимит или границу фискалног
капацитета.
Економски трансфери (премије, регреси, компензације, супсидије и
рефакције) заправо су редуктор бруто фискалног оптерећења и мера обарања
већ превазиђене горње границе пореског притиска у функцији подстицања
радног продуктивитета и акумулације, уједначавања услова привређивања,
побољшања спољноекономске конкурентности, хармонизовања структурног
и регионалног привредног развоја итд.
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Јасно је да се са порастом националног дохотка по становнику помера
горња граница опорезивања. У ствари, пораст фискалног капацитета „креира“
простор за повећање фискалног оптерећења, с обзиром да је стопа раста
фискалног капацитета економска детерминанта раста коефицијента фискалне
пресије. Но, у практичној операционализацији фискалне политике пожељан је
спорији ход фискалног оптерећења у односу на ритмику фискалног капацитета. Нижи пораст коефицијента фискалног притиска од стопе раста фискалног потенцијала за 1 до 2 поена, ствара простор за повећање акумулационог
потенцијала и инвестиционих пласмана, и на тим основама, пораст будућег
економског раста и животног стандарда.
У дискусијама о пореским лимитима искристалисала се теза о нижем
пореском лимиту за прогресивне порезе (који брже расту од дохотка) од
пореског лимита за дегресивне порезе (који спорије расту од дохотка). Пораст
пореске стопе на „повећање“ дохотка у условима оштрог фискалног захватања штети економским стимулансима за новаторство, за преузимање ризика
и за радно залагање. Прогресивни порези посебно погађају лица која штеде
од свог просечног дохотка. У целини, модел прогресије ретрансферише
акумулациони потенцијал у пунктове јавне потрошње и институише дезакумулацију капитала, јер „тешки“ порези доводе до економских дисторзија и до
стагнације. Прогресивне стопе, по правилу, обарају лимит опорезивања, што
је у колизији са интенцијама пореских реформи. Јер, пореске новине фактички треба да допринесу да се границе могућег, потенцијалног опорезивања
помере у зависности од раста дохотка, као основице: разрада широко
фундираних пореза од продаје (нарочито, пореза на додату вредност) и
пореза на продаје од стране произвођача у земљама у развоју, модификација
пореза на доходак уз помоћ обуставе пореза на доходак и профит на нову
основицу (нарочито у периоду инфлације) и пребацивање одређених дажбина
и царина ad valorem основе.
Познато је да порески приходи расту са порастом стопе и пореске
основице. Но, постоји тачка у којој повећање пореских стопа води смањењу
пореских прихода, јер делује негативно на економске токове репродукције.
„Држава може своје пореске приходе повећавати тако што ће смањити
порезе“. Наиме, у педесетим годинама XX века, стопе пореза на доходак
физичких и правних лица су драстично редуковане, а порески приходи су
значајно повећани. У седамдесетим годинама стопе пореза су повећане, а
порески приходи су редуковани. Очигледан је, дакле, каузалитет између
редукције пореске стопе и подстицања привредног раста и, обрнуто, између
повећања пореске стопе и редукције привредног раста. Тиме се, пак, упада у
клопку зачараног круга: стагнантни (и редуковани) привредни раст, смањење
пореских прихода, повећање економских и социјалних трансфера, продубљивање буџетског дефицита и експанзије јавног задуживања. Леферова хипоте-
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за практично верификује нашу тезу о данашњем „тешком“ опорезивању и
нашу предикцију на свођење фискалног оптерећења на стандардни оптимум
од 25%-35% за земље у развоју и од 25%-45% за индустријски развијене
земље.

10.1. Фискални капацитет и пореска пресија
Под фискалним капацитетом се сматра економска и финансијска снага
привреде и становништва (ниво економског развоја) који служи као основа за
прикупљање фискалних прихода. На тој основи се фискални капацитет
разматра и као учешће фискалних прихода у друштвеном производу једне
државе у одређеном периоду. То значи да, уколико је привреда развијенија и
богатија, уколико има виши per capita доходак уз друге индикаторе економског и друштвеног развоја на вишем нивоу - фискални капацитет је већи и
обрнуто.
Уколико је учешће фискалних прихода у друштвеном производу веће то је и фискални капацитет већи. Овим се индикатором истовремено
приказује и висина фискалне пресије (притиска) у привреди.
Стални раст јавних расхода и прихода у систему све развијенијих
функција јавног сектора у последњим деценијама развоја повећали су ниво
фискалне пресије на веома висок степен. Тако код развијених држава то је
износило (1965) око 25%, 1995. просечно 37%, док тај удео у првој декади
XXI века веома често превазилази и 50%. Ниво фискалитета се повећава или
смањује у зависности од унутрашњих економских и политичих утицаја,
социјалних проблема, државне интервенције - a у првој декади XXI и под
дејством светске економске и финансијске кризе.
Свакако, код различитих држава постоји и различит ниво фискалне
пресије, у зависности од економских, политичких, социјалних и институционалних фактора. Иако постоје земље са врло високим нивоом фискалне пресије од преко 50% (Шведска, Холандија и др.), друга је група са просечним
фискалитетом од 30%-35% учешћа у друштвеном производу и трећа група са
релативно ниским нивоом фискалне пресије. У првој групи доминирају порези из дохотка физичких лица и добити корпорација, уз знатно оштрије
прогресивно опорезивање.
Бржи раст фискалних прихода од раста друштвеног производа често је
резултат прогресивног система опорезивања. То се посебно односи на земље
са доминантним учешћем пореза на доходак физичких лица и добити
предузећа, допринос за социјално осигурање и порез на додату вредност. У
структури фискалних прихода нагло је порасло учешће ових облика јавних
прихода.
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За фискалну анализу посебне важности је анализа фискалне пресије
коју подноси сваки порески обвезник преко тзв. директних пореза (опорезивање дохотка и доприноса за социјално осигурање) из разлога што ови порези
утичу на радни напор, на одлуке о штедњи, на инфлацију и на односе обвезника према држави и према порезу уопште.
Социјални прелевмани увећавају трошкове предузећа и смањују
профит, будући да половину доприноса (50%) плаћају послодавци – котизације послодаваца повећала су се од 12,5% у 1970. години на 16,5% у 1995.
години и на преко 20% данас - од укупног терета надница (бруто дохотка од
рада запослених). Поред тога, социјалне котизације смањују рентабилност
потенцијала производње и приморавају послодавце да редукују потребе за
радом (отпуштањем радне снаге) у корист нове технологије која супституише
живи рад независно од укупног стања незапослености. Исто тако, доприноси
за социјално осигурање смањују спољноекономску конкурентност, пошто се
„надограђују“ на релативно високе трошкове рада (наднице и најамнине).
Коначно, социјални прелевмани, у корелацији са релативно високом пресијом, ограничавају привредни раст редукцијом акумулације за финансирање
будућих нових инвестиција са ретроактивним бумерангом на тарифне акорде.
Ако порезе на зараде и доприносе за социјално осигурање третирамо
као одузимање од плата, онда радници кроз фискалну историју бивају све
више и више оптерећени. Разлике у оптерећењу радника међу државама
OECD је евидентна, али се разлике тенденцијски смањују временом. Разлике
између земаља су евидентне и код удела послодаваца у доприносима за социјално осигурање, који су расли чак и брже него удели запослених. Самим
тим, фискални притисак преко доприноса послодаваца за социјално осигурање радника осећа се, у ствари, као трошак за предузеће. А то је онда потребно
повезати са социјалним трансферима, јер је политика социјалних трансфера,
у ствари политичка верзија расподеле прихода, а не економска основа
програмиране социјалне политике. Стога социјалне трансфере ваља прикључити политици социјалног осигурања тако да политику алокације и дистрибуције обављају јавни фондови без буџетског посредништва. По нашем
мишљењу, социјални трансфери су интегрални сегмент система и политике
свеукупног социјалног осигурања.
И на крају, у сврху аналитичког приказа, од посебног значаја је тзв.
однос (ratio) јавног дуга и друштвеног производа. Наиме, уколико је јавни
дуг једнак или веће од друштвеног производа у условима високих каматних
стопа и успорене инфлације, утолико више прети опасност да терет дуга
пређе годишњи раст друштвеног производа. А уколико просечна стопа
камате на јавни дуг прелази стопу привредног раста онда се апсорбује и
додајни раст производње уз изазивање дефлационистичких тенденција. Уколико финансијски дефицит износи 10% друштвеног производа, кореспонди-
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рајући терет камате представља 10% друштвеног производа. На тај начин
дефицит наставља аутономно да се повећава по стопи од 1% друштвеног
производа, управо због годишњег раста терета јавног дуга.
Када се ради о здравим јавним финансијама, покриће финансијских
потреба државе не представља проблем. Али, у условима када су бруто
финансијске потребе превелике и јако наглашене у односу на расположиву
штедњу и друга финансијска средства, покриће финансијских потреба није
осигурано. Диверсификација портфеља улази у игру као неминовност у
форми комбинација унутрашњих и екстерних дугова и монетарне креације, с
тим што се мањак прихода у јавном сектору попуњавају ванфискалним
ресурсима у оштрој конкуренцији са привредним сектором. Држава је тада
принуђена да понуди веће рандмане у виду виших камата, које могу бити и
веће од профитне стопе. На тај начин, капитал се повлачи у непродуктивни
сектор на терет нових инвестиција и будућег раста.
Егзистенција високог јавног дефицита гура камату навише према нивоу
који није компатибилан са економским растом. Ако високе камате подстичу
штедњу, утолико оне ретроактивно коче „склоност инвестирању“. У том
зачараном кругу, успорава се привредни раст, док дефицит наставља да се
увећава заједно са растућом незапосленошћу. Привреда се постепено приближава кризи. У домену „могућег“ може се резоновати у правцу неизвесности
компресије терета јавног дуга, обарања нивоа каматних стопа и оживљавања
инвестиција. С друге стране, прогресивна компресија може се ефектуирати и
посредством обарања нивоа јавних расхода, што подразумева и преструктуирање државних издатака уз смањење економских и социјалних трансфера,
интербуџетских преливања, функционалних расхода, јавних инвестиција и
ограничавања личних и материјалних расхода државне администрације. То
отвара и проблем „демонтаже“ државе благостања, денационализације јавног
сектора и смањивање обима и структуре понуде јавних добара. Као могућа
варијанта, која се, истина, јавно не препоручује, je коришћење инфлације као
средства за смањивање терета јавног дуга и јавних расхода.
Тенденција сталног раста фискалног терета присутна је и у свим неразвијеним привредама. Коефицијент фискалног притиска у неким државама
достигао је висину фискалне пресије у развијеним привредама. Међутим,
економска криза, инфлација, незапосленост, висока спољна и унутрашња
задуженост траже преиспитивање односа фискалних прихода и друштвеног
производа, уз тражење могућности за смањивање фискалног прихода (терета). Ово је разлог да се смањи буџетски дефицити, емисија новца и подстакне
економски раст у овим привредама.
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10.2. Фискални рандман
Фискални рандман представља укупну масу наплаћених фискалних
прихода у одређеном времену. То је део фискалног капацитета који је преко
фискалног механизма (инструмената) прикупљен у финансијским институцијама (буџетима и фондовима). Фискални приходи представљају део друштвеног производа за покриће текућих и планираних јавних расхода.
Фискална маса (фискални приходи) распоређена на поједине фискалне
обвезнике представља део вишка друштвеног производа за финансирање
јавних потреба. Фискални рандман је део с једне стране пословног резултата,
а са друге одговарајуће политике опорезивања (пореска стопа, основица,
ослобођење и др.).
Фискални рандман (резултат) може се посматрати у два облика:
(1) глобални рандман,
(2) структурни рандман.
Глобални рандман (фискални резултат) представља укупну масу фискалних прихода у одређеном периоду. Структурни рандман представља
структурне фискалне приходе по облицима фискалних прихода (доходак,
плата, потрошња, промет, имовина, профит и др.), по пореским субјектима
(национална привреда, гране, групације, региони, фирме, грађани) – видети
Табелу 4.
Фискални резултат може се пратити и по појединим фискалним облицима (порези на добит предузећа), порези на лични доходак, порез из укупног
прихода, порез на имовину, акцизе, порез на промет, царине, таксе и др.).
Фискални рандман може се приказати по бруто и нето методу. Глобални (бруто) представља производ пореске основе и пореске стопе.
Нето глобални фискални резултат добија се када се од бруто наплаћених прихода одузму трансфери.
Фискални резултат може се посматрати и преко глобалног фискалног
капацитета и фискалног оптерећења, све у зависности од тога да ли се узима
укупан национални доходак, доходак по становнику, по гранама, групацијама, регионима, републикама, општинама и др. Фискални резултат се прати
и у номиналном и реалном изразу, све у зависности од тога да ли се приказује
у текућим или сталним ценама.
Праћење ефекта фискалне политике могуће је и преко директних (непосредних) и индиректних (посредних) пореза. Ово посебно због њиховог
различитог деловања у привреди.
Фискални резултат често прави разлику између:
a) Јавних прихода и
b) Фискалних прихода.
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Јавне приходе чине порези, царине, таксе, накнаде, доприноси и парафискалитети. Сигурно је да је праћење јавних прихода знатно шире и важније
од чисто фискалних прихода, посебно отуда што обухватају и јавни дуг,
средства трезора и нову емисију новца за јавни сектор.
Порески приходи се посебно прате због провођења пореске политике и
праћења ефеката ове политике. Напред наведени јавни приходи даље се декомпонују и прате по основиним облицима и уплатиоцима.
Табела 4. - Врсте пореза у бруто јавним приходима
Извори државних прихода1*, 1991-2001.20
Порез на добит
Порез на
корпорације,
промет,
порези на
имовину и
Таксе
доходак, порези приходе од
на лична
имовинских
примања
права

Допунска Други јавни
средства
приходи

1991

25 514 375

46 405 796

2 675 900

3814352

3 910 496

1992

207 988 603

273 657 215

8 298 952 3 079 565 84 127 771

1994

1 751 081

1 334657

198 510

28 652

812 683

1995

2 819 055

2533614

260 110

45 580

1 307 477

1996

4 978 560

5 529 308

648 838

68 671

3 043 255

1997

7 902 692

7 433 174

561 158

75 059

3 125 657

1998

8 282 427

8 988 834

1 480 063

80 806

5 409 609

19991)

8 329 503

9 896 733

2 197 752

81 040

5 212 677

20002)

13 937 242

13 277 210

1 226123

257 812

12 082 792

20012)

41 366 808

75 024 990

3 307 308

533 130

38 890 749

1993

20 1)
2)

Од 1991. Република преузима многе општинске надлежности, па и буџет.
Нису обухваћени подаии за Косово и Метохију.

67

Табела 5.- Структура бруто јавних прихода (у мил. дин.) 21
Република Србија – укупно
Порез на доходак, добит и капиталне добитке
- Порез на зараде
- Други порези на доходак
- Порез на добит предузећа
Порез на имовину
- Порез на имовину
- Други порези на имовину
Порези на добра и услуге
- Порез на додату вредност
- Порез на додату вредност при увозу
- Порез на додату вредност за подручје АП
Косово и Метохија
- Порез на промет производа и услуга
- Акцизе
- Други порези на добра и услуге
Порез на међународну трговину – царине
- Доприноси за социјално осигурање
- Доприноси за ПИО запослених
- Други приходи фонда ПИО запослених
- Доприноси и други приходи фонда ПИО
самосталних делатности
- Доприноси и други приходи фонда ПИО
земљорадника
- Доприноси за здравствено осигурање
- Други приходи фонда за здравствено
осигурање
- Доприноси и други приходи националне
службе за запошљавање
Продаја добара и услуга
- Конзуларне таксе
- Административне таксе
- Судске таксе
- Други приходи од продаје добара и услуга

2006
2007
1024131 1196991
137264 145753
97045
87400
21905
28637
18314
29715
18372
18814
6339
7107
12032
11708.
316345
36954
68403
81706
150235 179238
292

197

6430
86833
4152
45267
267891
156897
55

4488
98865
5055
57381
313498
180591
449

12385

14624

2220

1745

86009

103662

10325

12427

10325

12427

20764
1207
8207
6075
5274

24256
1675
9742
6786
6053

Статистички годишњак Србије 2008, Републички завод за статистику Србије,
Београд 2008., стр 150-155.

21
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Други приходи
- Донације
- Примања од приватизације
- Примања по другим основама
Распоређени јавни приходи Република Србија –
укупно
Распоређени приходи буџета
- Република Србија
- Општине
- Градови
- АП Војводина
Распоређени приходи организација обавезног
социјалног осигурања
Други корисници

72080
1468
21357
123322

85317
1137
23938
157347

1024131 1196991
686093
521925
71157
67027
25984

785718
586192
86472
75439
37615

330783

391445

7255

19828

Јавни приходи, било бруто наплаћени или по појединим облицима прихода, редовно се исказују и прате и према корисницима којима су средства
усмерена. То се може пратити према врстама (нивоима) буџета: Република,
регије, општине, градови, и сл.
Графикон 1.- Учешће прихода по делатностима у укупним приходима
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Графикон 2.- Учешће расхода по делатностима у укупним расходима

11. ПАРАФИСКАЛНИ ПРИХОДИ
11.1. Појам и природа парафискалитета
Појам парафискалитета постоји у финансијској литератури већ неколико
деценија, мада ови приходи спадају у новију категорију прихода. Међутим, у
литератури наилазимо на врло различита схватања њихове природе. Многи
аутори не праве разлику између њих и класичних пореза.22 Парафискалитети
се, према већини схватања, налазе између административних такса и пореза,
али нису везани за државне функције, већ за извесне самосталне нетериторијалне организације које у својим економским и социјалним функцијама
формирају одређене приходе. Ради се, дакле, о приходима који се формирају
паралелно с јавним или „званичним“ државним приходима и који некако добијају споредни карактер, због чега се и називају „парафискални“ приходи.
Парафискални приходи се формирају на истим изворима као порези и остала
јавна средства, изазивају готово иста економска и социјална дејства у привреди и често се јављају као конкурентна средства порезима. Будући да се
Парафискалитети као јавни приходи представљају феномен економске и социјалне
природе, за разлику од пореза који представља феномен политичке природе
(Morselli).

22
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ради о средствима која се крећу и до 11% националног дохотка, све се више
поставља питање њихове природе, начина стварања, класификације и коначно, перспективе.23
Мада парафискални приходи још нису систематизовани, а нису добила
ни шире форме „јавног“ регулисања, ипак ћемо указати на њихове основне
карактеристике по којима се и разликују од других јавних средстава (остаје,
међутим, констатација да они стварно и даље носе извесне особине пореза и
административних такса). Основне карактеристике су им следеће:
(1) парафискална давања не потичу од свих носилаца пореске обавезе,
већ само од чланова друштвене групације који су повезани неким заједничким економским или социјалним интересом, и то у одређеном временском
периоду;
(2) парафискални приходи не улазе у састав буџетских средстава и не
регулишу их фискални органи, већ се јављају као приходи одређених ширих
или ужих група, повезаних заједничким интересима. Tо су, дакле, ванбуџетска средства. приходи служе за покриће одређених заједничких потреба
повезаних група, тако да се формирају и троше ван буџета;
(3) парафискалитети носе карактер дестинираних прихода, пошто се
редовно ради о наменским приходима, приходима с којима се жели решити
неки конкретан, одређен задатак економског или социјалног карактера;
(4) парафискалитети немају строгу временску трајност као порези. они
могу бити одређени временски, према намени, субјектима и др., након чега
нестају, слично ванредним порезима.
У нашој финансијској теорији не постоји јединствено гледање на појам
и природу парафискалитета. Према једном схватању, парафискалитети су у
основи други назив за доприносе, а њихова природа се објашњава у вези с
појмом корисности. Парафискалитет је облик обавезног давања за учињене
услуге одређеној групацији, интересној заједници и др. (нпр. доприноси коморама, водни допринос, накнада за путеве и др.).
Према другом схватању, у самоуправном друштву удружени радници
могли су да задовољавају своје колективне потребе и ван класичних средстава и функција државе.24 За те потребе могу формирати и специфичне
изворе средстава који се зову парафискалитети.
Представници трећег схватања у парафискалитете уврштавају све специфичне облике средстава, која се по неким карактеристикама разликују од
других јавних средстава. Тако се овде убрајају: штедња за стан, добровољни
прилози, обавезно осигурање аутомобила, народни зајам и др. Тешко је
A.Перић, оп.цит., стр. 314. и Ј. Ловчевић: Институције јавних финансија, Београд,
1979., стр. 71.
24
Исто, стр. 339. (VI издање, 1979).
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прихватити овако недефинисане и врло нејасне ставове о природи парафискалитета, због тога што се све чешће разни облици дорпиноса за социјално осигурање, за незапосленост убрајају у парафискалитете.

11.2. Економска и социјална намена парафискалитета
Настанак и развој парафискалитета везује се непосредно за настанак
државног интервенционизма у привреди и друштву, за дефинитивни настанак
„неутралних финансија“. Повезани су за низ нових економских и социјалних
функција које је држава (у ширем смислу) преузела на себе, уместо аутоматизма тржишта и спонтаног стално уравнотеженог развоја.
Према намени којој служе, парафискална давања могу бити: (1) економска и (2) социјална.
У економске се обично убрајају разне „таксе“ у корист јавних установа
које се аутономно финансирају, као нпр. занатске коморе, фонд солидарности, фонд за станове, пољопривредна комора и др. Ради се, дакле, о специфичним и конкретним облицима финансирања за које не постоје основи у
другим изворима јавних средстава.
У социјалне сврхе парафискалитети се обично формирају кроз разне
облике котизација у финансирању социјалног осигурања.
Према томе, парафискални приходи имају извесне додирне тачке с фискалним приходима, гледано у целини, мада највише заједничког имају с
административним таксама и доприносима. Посебно им је значајна сличност
с доприносима, што многе ауторе наводи да их готово идентификују.
Појава и развој парафискалних прихода, у финансијама капиталистичке
привреде настаје, углавном, развојем државног интервенционизма, када буџет постаје преузак за одређене специфичне задатке и циљеве. Многи задаци
и функције преносе се на одређене институције које истовремено постају носиоци заједничких задатака финансирања. То значи да се може очекивати даље ширење значаја парафискалитета.
У условима развоја нашег финансијског система, парафискалитети добијају посебан значај. Велики број јавних прихода добија све карактеристике
парафискалитета (добровољни прилози, водни допринос, накнада за путеве,
чланарине удружењима и коморама, обавезно осигурање, штедња за стан и
др.).
С обзиром на правац развоја нашег друштвено-економског система,
односно система финансирања јавних потреба, треба рачунати све више на
ову врсту прихода као прихода одређених организација и институција. Уз јавна средства која ће фискус и даље прикупљати (порези, царине, таксе, јавни
дуг и др.) за покриће јавних потреба, све више ће се јављати грађани и инсти-
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туције које ће формирати и усмеравати известан део средстава кроз парафискална давања.25
Постоји све већи интерес грађана и организација на нивоу општина да
највећи део социјалних, економских и развојних и сличних проблема решавају управо овим путем. Ово се посебно односи на врло развијен институт самодоприноса. Зато се данас поставља питање: каква је перспектива парафискалитета?
Одговор би био, додуше непотпун, да ће сигурно њихова улога и значај
јачати с развојем и значајем фактора који су их изазвали, и све доминантнијим долажењем до изражаја противречности у развоју капитализма, с друге
стране.
У нашем финансијском систему улога парафискалитета долази и долазиће све више до изражаја.
Децентрализацијом система, преношењем и „спуштањем“ средстава
конкретним субјектима све више ће се у самој привреди стварати основи за
одређене специфичне задатке, кој и се не могу финансирати класичним изворима средстава (порезима), па ће улога парафискалних давања, сасвим
разумљиво, бити све значајнија.

11.3. Накнаде као извор јавних прихода
Закон о јавним приходима и јавним расходима из 1991. године по први
пут је у систем јавних прихода увео и накнаде. Тим Законом (члан 12. и 16)
су установљене: (1) накнаде за коришћење добара од општег интереса, (2)
накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта и (3) накнаде за
коришћење комуналних добара од општег интереса.
Накнаде представљају новију врсту јавних прихода чија је појава мотивисана, пре свега, потребом решавања одређених економских циљева.
Основне карактеристике накнада се огледају у чињеници да оне:
(1) представљају врсту парафискалних прихода,
(2) да је то дестинирани облик јавних прихода,
(3) да се висина накнаде утврђује у еквивалентном износу према
трошковима одржавања и унапређивања потребних својстава тих
добара,
(4) да, по правилу, није могуће индивидуализовати степен коришћења
тих добара,
(5) да плаћају само одређене категорије обвезника, и
(6) да, по правилу, нису само приход буџета јавно-правног тела.26
Парафискалитети се у свим развијеним пореским системима јављају као битне
ставке при опорезивању дохотка становништва.

25
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Накнаде се, на основу Закона о јавним приходима и јавним расходима,
могу уводити на два нивоа, (1) као републичке и (2) 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 градова, који их уводе.
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.
Иако су накнаде по правилу ванбуџетски јавни приход, оне су у ствари
фискалитет јер је плаћање обавезно и 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
извора и оставља исте економске ефекте у друштву као и државни порески
систем. Овај спацифични дажбински систем, може му бити чак у извесном
смислу и конкурентан, значи може му и сметати.
И поред тога што се парафискални приходи користе као јавни приход,
ови приходи нису још довољно систематизовани, тако да нису примили
дефинитивне форме, па и 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
утврђује се тзв. „цена“ као накнада коју плаћа корисник. Овде није реч о цени
која се одређује на тржишту, већ о административној цени коју снагом ауторитета одређује држава, државни орган, орган локалне самоуправе или организација којој су поверена јавна овлашћења.

11.4. Накнаде за коришћење добара од општег интереса
11.4.1. Накнада за коришћење воде
Накнада за коришћење вода је прописана Законом о водама и обухвата:
(1) накнаду за коришћење вода;
(2) накнаду за заштиту вода;
26

М. Тркља, оп.цит., стр. 16-18
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накнаду за коришћење минералних вода;
накнаду за наводњавање;
накнаду за одводњавање;
накнаду за извађени материјал из водотока;
накнаду за коришћење водопривредних објеката и за пружање других услуга.
Висину накнаде за коришћење вода, утврђује Република и из тих средстава се финансира текуће и инвестиционо одржавање објеката из области
водоснабдевања. Поред овога, средства од накнаде се користе и за заштиту од
штетног дејства вода и унапређење водоснабдевања.
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

11.4.2. Накнада за коришћење шума
Накнада за коришћење шума је прописана Законом о шумама и она се
плаћа:
(1) за посечено дрво;
(2) за коришћење шумске испаше;
(3) за коришћење шума и шумског земљишта датог у закуп.
Висину накнаде за коришћење шума утврђује Република и она се користи за финансирање инфраструктурних радова у шумарству, као и за друге
активности које су везане за узгој, развој и заштиту шума.
Средства од накнаде се користе и за производњу шумског семена, пошумљавање, подмлађивање шума, мелиорације деградираних шума, изградњу шумских путева и заштиту шума од пожара.

11.4.3. Накнада за коришћење путева
За коришћење путева је прописан већи број накнада. Неке од ових
накнада за коришћење путева се плаћају као годишња накнада за друмска
возила, тракторе и прикључна возила (накнада се плаћа када се возило
региструје, односно када се регистрација продужава). Поред ове, остале
накнаде су:
(1) накнада за коришћење пута - аутопута;
(2) накнада за ванредни превоз терета;
(3) накнада за постављање натписа у габариту пута;
(4) посебна накнада за употребу пута, његовог дела или путног објекта;
(5) накнада за закуп одређених делова земљишног појаса и другог
земљишта које припада јавном путу;
(6) накнада за коришћење пољопривредног или другог земљишта које
припада јавном путу;
(7) накнада за прикључење прилазног пута јавном путу;
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(8) накнада за постављање инсталације на путу;
(9) накнада за изградњу и коришћење комерцијалних објеката за које
је омогућен приступ ван насељеног места.

11.4.4. Накнада за коришћење земљишта
Накнада за коришћење земљишта припада групи накнада за коришћење
добара од општег интереса и односи и на промену намене пољопривредног
земљишта. Накнада за пољопривредно земљиште, уведена је Законом о пољопривредном земљишту, а обвезник ове накнаде је инвеститор.
Када се приступи радовима на обрадивом пољопривредном земљишту
и када се то земљиште трајно или привремено приводи другој намени, тада се
плаћа накнада у висини катастарског прихода за то земљиште, и то:
- за I катастарску класу у висини петстоструког катастарског прихода;
- за II катастарску класу у висини четиристоструког катастарског
прихода;
- за III катастарску класу у висини тристоструког катастарског прихода;
- за IV катастарску класу у висини двестоструког катастарског прихода;
- за V, VI, VII и VIII катастарску класу у висини стоструког катастарског прихода.
Наплаћена накнада је приход Фонда за земљиште.
Предвиђена су и одговарајућа ослобођења од плаћања ове накнаде, тако
да се накнада не плаћа код изградње породичне зграде пољопривредног
домаћинства, изградње објеката који служе за заштиту од поплава, као и објеката за наводњавање и одводњавање.

11.4.5. Накнада за коришћење природног лековитог фактора
Накнада за коришћење природног лековитог фактора је локални јавни
приход, који плаћа корисник лековитог фактора у бањама. Ова накнада се
плаћа према количини искоришћеног лековитог фактора. Природним лековитим фактором се сматрају: термална и минерална вода, ваздух, гас и лековито
блато. Накнаду за коришћење природног лековитог фактора плаћа корисник.
Остварена средства од накнаде за коришћење природног лековитог
фактора су приход јединице локалне самоуправе. Средства од накнаде за
коришћење природног лековитог фактора се према програму, користе за
коришћење, очување и унапређивање бања.
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11.4.6. Накнада за коришћење рудног блага
Накнада за коришћење рудног блага је регулисана прописима о геолошким истраживањима. Ова накнада се плаћа по основу експлоатације,
прераде или промета минералних сировина. Накнаду плаћају правна лица
која користе минералне сировине. Висина накнаде зависи од врсте и квалитета минералних сировина, количине експлоатационих резерви, намене
коришћења сировина и др.
Накнада за коришћење рудног блага је један од облика јавних прихода,
чијом употребом се обезбеђује заштита и унапређење добара од општег интереса. Накнада је заједнички приход Републике и јединице локалне самоуправе на чијој територији се врши експлоатација минералних сировина.

11.4.7. Туристичка накнада
Туристичка накнада је уведена Законом о туризму и она чини новчани
износ који се плаћа за коришћење погодности у обављању делатности на
подручју туристичког места. Обавезу плаћања туристичке накнаде уз сагласност министарства може прописати јединица локалне самоуправе на чијој
територији је утврђен статус туристичког места.
Обвезници плаћања туристичке накнаде су привредни субјекти који
обављају делатност путничких, односно туристичких агенција, угоститељску
делатност, наутичку делатност, пружају услуге туризма или обављају другу
делатност непосредно повезану са туризмом. Поред привредних субјеката,
обвезници плаћања ове накнаде су и физичка лица која туристима издају куће, станове, апартмане и собе, као и власници кућа за одмор (у случају да
своје куће издају трећим лицима).
Туристичка накнада се посебно утврђује за правна лица, предузетнике
и физичка лица у зависности од категорије туристичког места. Ову накнаду
јединица локалне самоуправе може утврдити у различитој висини по деловима туристичког места. Влада на предлог министарства посебно утврђује за
сваку категорију туристичког места, највећи и најнижи износ туристичке
накнаде.
Остварена средства од туристичке накнаде у висини од 80% приход су
буџета јединица локалне самоуправе на чијој територији су наплаћена и
користе се за изградњу туристичке инфраструктуре, спортско-рекреативних и
других пратећих садржаја. Средства у висини од 20% су приход буџета Републике и усмеравају се у Фонд за развој туризма.
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Глава трећа:
ТАКСЕ КАО ЈАВНИ ИЗВОР СРЕДСТАВА
1. ПОЈАМ, РАЗВОЈ И КАРАКТЕРИСТИКЕ ТАКСЕ
У финансијској 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 или правним лицима.
Као облик јавних прихода, таксе воде порекло још из Средњег века. У
то време, таксе, заједно са приходима од државних имања (доменски приходи), представљају један од најзначајнијих извора прихода феудалне државе.
Објашњење ове чињенице треба тражити у праву феудалаца да уводе разне
таксе. Међутим, капиталистичке, социјалистичке и постсоцијалистичке државе све више напуштају таксе и замењују их порезима. Основни разлог ове
појаве лежи у нееластичности и недовољној издашности таксе као облика јавних прихода. Наиме, искуство је недвосмислено показало да су порези далеко
издашнији и способнији да се прилагоде коњуктурним привредним кретањима.
Таксе као облик јавних прихода имају следеће карактеристике:
(1) представљају противнакнаду за извршену услугу од стране државне администрације или другог јавно-правног тела. Ова елементарна карактеристика таксе омогућава да се уоче разлике које постоје 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;
(2) 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;
(3) висину таксене обавезе једнострано утврђује надлежни државни орган;
(4) таксе се плаћају за услуге нематеријалне природе. Оне се плаћају за
услуге административних, судских, царинских и других органа јавно-правног
тела.

1.1. Утврђивање висине и наплата таксе
Висина таксене обавезе зависи од бројних елемената:
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(1) од трошкова које државни органи чине када пружају услугу која је
предмет плаћања таксе. Услуга има апстрактни карактер, те је тешко утврдити стварне трошкове приликом пружања услуге и плаћања таксе;
(2) од користи коју има таксени обвезник за учињену услугу. Уколико
приликом вршења одређене услуге постоји искључива корист појединца, при
утврђивању висине таксе треба водити рачуна да она буде приближна нивоу
стварних трошкова учињене услуге;
(3) од тога да ли се услуга чини искључиво кориснику услуге или је
присутан 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. На пример, за пријаву испита студент плаћа 1000 динара, мада су трошкови испита далеко већи,
али држава преузима на себе део трошкова и подмирује их из опште буџетске
масе. 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 потпуно ослобађање од плаћања таксе, односно ту је
изграђен принцип „што је јавни интерес већи, то је такса нижа“.
(4) друштво понекад утврђује 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. То
је тзв. превентивно деловање таксе (најчешће у судским споровима).
Начин наплате таксе може бити директан и индиректан. Директна наплата постоји када се такса плаћа у готовом новцу, уз издавање одговарајуће
признанице. Плаћање у готивини се врши у случајевима када је, због утврђених вредности таксених марака, њихово коришћење неподесно. Лоша страна
директне наплате је повећано администрирање при наплати.
Индиректна наплата врши се путем таксених марака или одређених
таксених формулара. Овај метод је врло једноставан, доста јефтин и стога се
практикује у највећем броју случајева.
У финансијском погледу таксе су мањи извори јавних средстава од, на
пример, прихода од пореза и доприноса. На таксе отпада просечно 2%-2,5%
укупних прихода буџета и фондова свега 0,01% дохотка привреде и око
0,02% вишка рада привреде у целом посматраном периоду.
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1.2. Класификација таксе
У финансијској литератури постоје бројне класификације таксе. Сматра
се да су најуобичајеније и у пракси најчешће ниже наведене класификације.27
(а) Према органима који прописују таксене обавезе:
 таксе које прописују централни државни органи;
 таксе које прописују уже политичко-територијалне јединице.
(б) Према органима који обављају радње за које је прописана такса:
 административне таксе које се наплаћују за рад државних органа и установа.
У административне таксе убрајају се: (1) конзуларне таксе, (2) царинске
таксе, (3) таксе за заштиту патената, узорака, модела и жигова, (4) катастарске и друге таксе које се наплаћују приликом регистрације;
 судске таксе, које се наплаћују за рад судова;
 чиновничке таксе, које се данас ретко користе, а наплаћују се
као накнада за рад одређеног службеника који је чинио услугу.
(в) Према начину плаћања таксе:
 које се наплаћују на директан начин;
 које се наплаћују на индиректан начин.
(г) Према броју извршених услуга:
 паушалне таксе;
 појединачне таксе.
(д) Према намени трошења средстава:
 дестиниране таксе, чија је намена унапред утврђена;
 недестиниране таксе, које се утапају у општу буџетску масу.
(ђ) Према времену плаћања:
 таксе које се плаћају унапред;
 таксе које се плаћају уназад.

1.3. Таксена начела
Изградња система такса као сегмента фискалног система сваке земље
мора се заснивати на одређеним начелима или принципима.
У финансијској литератури најчешће се истичу следећа таксена начела:
(а) начело легалитета - захтева да се таксе могу уводити и наплаћивати
само на основу закона или других сличних аката;
(б) начело општости - захтева да се таксе, као порези и остале фискалне
дажбине, генерално одређују за све унапред, а не од случаја до случаја, односно различито према појединим лицима. Ово начело, међутим, не искљу27

Б. Јелчић, оп.цит., стр. 279.
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чује на закону заснована ослобођења, јер ако су предвиђена, онда и она важе
за све предмете и лица на које се односе;
(в) начело једноставности таксене тарифе - техничке је природе и захтева да таксена тарифа буде једноставна, да лако и тачно омогући плаћање прописане таксе;
(г) начело некумулирања таксе - за исти спис или радњу није могуће
наплаћивати таксе кумулативно од стране више јавноправних тела.

1.4. Елементи таксе
Код такса се такође јављају термини који нису идентични са терминима
код других облика, јавних прихода, па се овде наводе и укратко објашњавају.
Као значајни елемент таксе обично се наводе:
(а) предмет таксе - радња државног органа или нека чињеница за коју је
законом (одлуком) надлежног државног органа прописано плаћање таксе;
(б) таксени обвезник - физичко или правно лице на чији захтев се обавља радња предвиђена у таксеној тарифи, односно у интересу које се предузимају радње за чије је обављање прописана обавеза плаћања таксе. Таксени
обвезник је и лице које се користи правом, предметом или услугом за чије је
коришћење прописана обавеза плаћања таксе;
(в) таксена основица - вредност услуге која служи за обрачун таксе
(нпр. вредност спора, вредност радног часа и др.);
(г) таксена стопа - утврђени износ кој и таксени обвезник треба да плати на јединицу основице. Одређује се у фиксном износу, у проценту или
паушално;
(д) таксена тарифа - системски сређен попис радњи, опис коришћења
одређеним правима, услугама, предметима и сл., за чије се извршење, односно коришћење наплаћује такса као и висина таксе;
(ђ) таксена ослобађања - могу бити лична и предметна. Лична ослобођења прописна су, по правилу, из социјалних разлога (лош материјални положај таксеног обвезника). Предметна ослобођења од плаћања такса односе се
на поједине радње, мере, коришћење одређених права и сл., независно од
статуса лица које је иницирало одређену делатност државног органа, које се
користи одређеним услугама, правима итд. (нпр. предлози и пријаве поднети
у јавном интересу, радње учињене по службеној дужности);
(е) таксени систем - скуп свих таксених облика које користи одређена
држава.
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2. СИСТЕМ ТАКСÂ У СРБИЈИ
2.1. Републичке таксе
2.1.1. Републичка административна такса
У складу са теоријским поставкама и потребама Републике Србије, утврђен је систем таксâ, који одговара основним претпоставкама фискалне
реформе. На основу тога у Србији су, као таксе, утврђене:
(1) административне таксе;
(2) судске таксе;
(3) боравишна такса;
(4) комуналне таксе.
Поред такси 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 града, односно општина може утврђивати локалне комуналне таксе у различитој висини по деловима свога подручја. У зависности од
врсте, таксе се утврђују у годишњем или дневном износу, односно сразмерно
времену коришћења права, предмета или услуга. Висина, олакшице, рокови и
начин плаћања локалне комуналне таксе утврђују се актом о увођењу таксе.
Административне таксе се плаћају за списе и радње у управним стварима, као и за друге списе и радње код министарстава и посебних организација,
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органа територијалне аутономије и локалне самоуправе. Такса се плаћа у таксеним маркама или у готовом новцу.
Таксени обвезник је подносилац захтева поводом чијег се захтева
поступак покреће.
Основица за утврђивање вредности предмета ради наплате таксе чини
вредност поднеска, као што је прописано у таксеној тарифи.
Плаћање таксене обавезе - мора се означити на решењу или другој исправи да је такса плаћена, а таксена марка се мора прописно поништити.
Тарифа за републичке административне таксе износи од 150,00 до
437.410,00 динара, а неке таксе су исказане и у процентима који се примењују
на вредност поднеска. Сви облици плаћања административне таксе су разврстани у 150 тарифних бројева.
Таксене олакшице су предвиђене у систему такса, тако да се у систему
такси предвиђају ослобођења и олакшице. Такса као специфичан извор дажбинског прихода, у основи представља противнакнаду за услуге државних
органа и организација физичким и правним лицима. Свака појединачна такса
је одређена следећим основним елементима:
 предмет таксе;
 таксени обвезник;
 таксена основица;
 таксена стопа;
 таксена тарифа
 таксена ослобађања и олакшице.
Пошто су таксе углавном одређене законским и другим прописима, утврђена су, поред других елемената, и таксена ослобађања и олакшице. Ослобађања и олакшице могу бити лична и предметна. Када су у питању социјални разлози, држава уводи лична ослобађања, која се одобравају таксеним
обвезницима лошег материјалног стања.
У оквиру ових ослобађања увек су предвиђене и одговарајуће олакшице за одређене граничне случајеве. Када се по службеној дужности врше
одређене јавне радње, предмети су ослобођени од плаћања таксе ако је такав
предмет у оквиру јавног интереса. У пракси постоји читав систем такса у којима су на специфичан начин утврђена ослобађање и олакшице, што је
посебно карактеристично за административне таксе.
Код административне таксе се по правилу ослобађају плаћања пријаве
за упис у матичне књиге, списе и радње по службеној дужности и др. Ослобађања и олакшице од судских такси обично су предвиђене за државне
органе, органе локалне самоуправе и др.
Ослобађања од плаћања таксе такође су регулисана законом, тако се
таксе не плаћају на:
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 списе и радње у поступцима који се воде по службеној дужности;
 списе и радње у поступку за повраћај више или погрешно плаћених
јавних прихода;
 списе и радње у поступку за исправљање грешака у решењима,
другим исправама и службеним евиденцијама;
 пријаве за упис у матичне књиге;
 пријаве и прилоге уз њих за утврђивање јавних прихода, списе и
радње у поступку за утврђивање умањења катастарског прихода због елементарних непогода, биљних болести, штеточина и других ванредних догађаја,
као и списе и радње за остваривање законом прописаних пореских подстицаја
и ослобађања код плаћања јавних прихода;
 списе и радње за остваривање права из социјалног осигурања, друштвене бриге о деци, социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата;
 списе и радње у вези са школовањем ученика и студената, стручним
усавршавањем, односно преквалификацијом;
 списе и радње у вези са регулисањем војне обавезе;
 списе и радње у поступку сахрањивања;
 поднеске упућене органима за представке и притужбе;
 списе и радње у поступку за заснивање радног односа и остваривање
права по том основу;
 поднеске јавном тужилаштву;
 списе и радње за које је ослобађање од плаћања таксе уређено међународним уговором;
 молбе за помиловање и одлуке по тим молбама.28
Таксу не плаћају ни следеће институције:
 институције Републике Србије;
 органи и организације Републике, аутономне покрајине и локалне
самоуправе;
 организације обавезног социјалног осигурања;
 установе основане од стране Републике, аутономне покрајине и локалне самоуправе;
 Црвени крст Србије;
 дипломатско-конзуларна представништва, стране државе, под условом узајамности.
Административна такса је као фискални приход одређена својом висином. Пошто је такса врста накнаде која се углавном изражава кроз одређиЗакон о републичким административним таксама, „Службени гласник Републике
Србије", број 43/2003, 51/2003.
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вање накнаде - коштање јавних услуга, коју користе грађани и привреда,
неопходно је утврдити и њен износ.
Одређивање висине таксе увек се везује за моћ државе, односно државног органа да води рачуна о одмеравању висине таксе, јер ће висина таксе
утицати на обим коришћења јавне услуге. Висина таксе се углавном одређује
у тзв. таксеној тарифи, која може бити исказана номинално, процентуално
или на други начин и врло је слична неким врстама пореске тарифе.
При утврђивању таксене тарифе, односно висине таксе за одређену
врсту услуга, увек се мора имати у виду ефекат наплате и њена веза са висином таксе. Ако је таксена стопа сувише ниска, тражња за услугом ће бити повећана, али ће ипак ефекти наплате бити недовољни да покрију коштање
услуга.
Уколико је такса сувише висока, поново ће доћи до смањеног ефекта,
јер такса неће бити наплаћена, па ће колективитет морати да сноси већи терет
ради покрића расхода државног органа. Зато таксена тарифа мора да прати
кретање цена и пореских тарифа, како би се стално усклађивали односи у
висини таксе.
Законом о административним таксама предвиђено је да се динарски
износи такси из Тарифе усклађују годишње са годишњом стопом раста трошкова живота, коју објављује републички орган надлежан за послове статистике, при чему је решен и систем заокруживања (члан 28. Закона). Влада Републике Србије на предлог министарства надлежног за послове финансија, објављује усклађене износе такси (Усклађени динарски износи тарифе републичких административних такси, „Службени гласник Републике Србије“, број
42/2006).

2.1.2. Судска такса
Судску таксу плаћа лице у поступку предузимања радњи пред судским
органом. Такса се плаћа или у таксеним маркама или у готовом новцу.
Таксени обвезници су: лица по чијем налогу или у чијем интересу се
предузимају радње у судском поступку; за поднеске и записнике, таксу је
дужно да плати лице које их подноси, односно лице на чији захтев се саставља записник; за одлуку првостепеног суда, тужилац, односно предлагач је
дужан да плати таксу; за одлуку другостепеног суда и за одлуку по ванредном правном средству, подносилац жалбе је дужан да плати таксу; када таксу
треба да плате два или више лица, њихова обавеза је солидарна.
Основица за утврђивање вредности наплате таксе је вредност предмета
и она је одређена за сваки поступак и то: парнични поступак; извршни поступак; управни и управно-рачунски спор; остале поступке; промену вредности
у току поступка.
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Тарифа судске таксе је исказана номинално у динарима, или у процентима од вредности. Законом је утврђен тарифни број, а тарифни бројеви су
сврстани у групе.
Код судске таксе предвиђена су ослобађања од плаћања таксе. Судску
таксу не плаћају државни органи, органи територијалне аутономије и локалне
самоуправе, Црвени крст, лица слабог имовног стања и др.

2.2. Општинске таксе
2.2.1. Локалне административне таксе
Административна такса је дажбински приход и плаћа се на списе и радње у управним стварима и ова такса може бити уведена на локалном нивоу,
односно локална власт може увести локалне административне таксе. Локалну
административну таксу плаћа лице које покреће поступак, а према тарифи
која је прописана.
Према Закону о финансирању локалне самоуправе, скупштина јединице
локалне самоуправе може уводити локалне административне таксе за списе и
радње у управним стварима. Ове таксе се могу уводити и за друге списе и
радње које органи јединице локалне самоуправе издају или обављају у оквиру
послова из своје изворне надлежности.
У Закону постоји и ограничење за увођење локалне административне
таксе, односно када то јединица локалне самоуправе не може да учини. Локална административна такса се не може увести за списе и радње из надлежности органа за које је законом којим се уређују републичке административне
таксе, прописано плаћање републичке административне таксе.
Акт којим јединица локалне самоуправе уводи локалне административне
таксе садржи следеће: списе и радње за које се уводи локална административна такса; настанак таксене обавезе; обвезнике таксе; начин плаћања таксе;
ослобађања од плаћања таксе; висину таксе.
Прописано је да висина локалне административне таксе не може бити
већа од износа републичке административне таксе прописане за одговарајући, односно сличан спис или радњу.

2.2.2. Локалне комуналне таксе
Комунална такса је по дефиницији такса која се плаћа као накнада за
коришћење комуналних добара. Локалне комуналне таксе уводи скупштина
јединице локалне самоуправе за коришћење права, предмета и услуга. Ако
јединица локалне самоуправе уведе комуналну таксу за коришћење права,
предмета и услуга, за то исто не може увести посебну накнаду.

86

Корисник права, предмета и услуга је обвезник локалне комуналне
таксе. Даном почетка коришћења права, предмета или услуга, настаје таксена
обавеза и обавеза траје док траје коришћење права, предмета или услуга.
За коришћење права, предмета и услуга, локалне комуналне таксе не
плаћају државни органи и организације, органи и организације територијалне
аутономије и локалне самоуправе.
Локалне комуналне таксе се могу уводити за: истицање фирми на пословном простору; истицање и исписивање фирме ван пословног простора коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.; држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина; коришћење витрина ради излагања робе ван пословних просторија; држање и коришћење чамаца и сплавова на води; држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката на води; држање кућних и егзотичних животиња;
коришћење простора на јавним површинама; држање средстава за игру;
држање музичких уређаја и приређивање музичког програма у угоститељским објектима; коришћење рекламних паноа; коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним
местима; коришћење слободних површина за кампове; постављање шатора
или других објеката привременог коришћења; коришћење обале у пословне и
било које друге сврхе; заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за
извођење грађевинских радова.
Највише износе локалних комуналних такси утврђује Влада, на предлог
министра финансија. Министарство финансија о предлогу највишег износа
комуналних такси, прибавља мишљење Комисије за финансирање локалне
самоуправе.
Локалне комуналне таксе, јединица локалне самоуправе може утврдити
у различитој висини, зависно од врсте делатности, површине и техничко употребних карактеристика објеката и по деловима територије, односно у зонама
у којима се налазе објекти, предмети или врше услуге за које се плаћају таксе.
Обвезници, висина, олакшице, рокови и начин плаћања локалне комуналне таксе се утврђују актом скупштине јединице локалне самоуправе.

2.3. Боравишна такса
Боравишна такса је врста комуналне таксе коју плаћа физичко лице које
користи услугу смештаја у туристичком објекту (хотел, мотел, одмаралиште,
камп пансион, собе које грађани издају туристима и др.). Обвезник плаћања
боравишне таксе је лице које пружа услугу смештаја (пансиона). Предвиђена
су и ослобађања од плаћања таксе, тако да боравишну таксу не плаћају деца
до седам година старости, лица са тешким чулним и телесним сметњама,
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учесници школских и студентских екскурзија, лица упућена на бањско и
климатско лечење или рехабилитацију и др.
Боравишна такса се уводи актом скупштине јединице локалне самоуправе, а у складу са законом којим се уређује област туризма (Закон о туризму). Приходи од боравишне таксе су приходи јединица локалне самоуправе
на чијој територији је такса наплаћена. Средства боравишне таксе се користе
за обезбеђивање информативно-пропагандног материјала којим се промовишу туристичке вредности и културно наслеђе као и за рад туристичкоинформативних центара.
Такса се плаћа за сваки дан боравка у објекту. Висина боравишне таксе
је прописана у номиналном износу.
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Глава четврта:
ЦАРИНЕ КАО ИЗВОРИ ЈАВНИХ ПРИХОДА
1. ПОЈАМ И КАРАКТЕРИСТИКЕ ЦАРИНА
Царине представљају врсту фискалних прихода, односно посебну
дажбину коју држава наплаћује приликом преласка робе преко државне,
односно царинске границе. Спадају у посредне порезе и представљају један
од најзначајнијих инструмената спољнотрговинске размене.
Значај царина са фискалног становишта нарочито је био изражен у Старом и Средњем веку. Данас, међутим, царине више служе економско-политичким него чисто фискалним циљевима, због чега се често изучавају и ван
науке о финансијама, а у склопу политичке економије, спољнотрговинске и
девизне политике.
Као инструмент спољнотрговинске политике, царине могу да делују на
формирање и мењање односа трошкова и цена на домаћем тржишту, а преко
цена и на увоз и извоз, на равнотежу трговинског и платног биланса на
убрзање или успоравање развоја одређене гране или привреде, запосленост,
тражњу и потрошњу и сл.
Циљеви због којих се уводе царине могу бити:
(а) фискални - да се прикупе одговарајућа финансијска средства држави;
(б) економски - могу бити бројни и разноврсни. Пре свега, царином се
може штитити домаћа привреда, или само одређена грана од спољне конкуренције. Царином се може повећати цена увозној роби, потенцирати развој
одређене гране, деловати на структуру трошкова и расподелу друштвеног
производа, инвестиције и сл.29 Уколико је основни циљ увођења царина осигурање потребних новчаних средстава за покриће државних расхода, примаран
је фискални циљ, а уколико се царина уводи због заштите домаће привреде,
примаран је економски карактер царине.
(в) социјални - огледа се у томе да се кроз снижење царина на одређене
производе, битне за животни стандард одређених социјалних група, делује на
појефтињење, односно стимулисање потрошње.

Ч. Киндлбергер: Међународна економија, Вук Караџић, Београд, 1974, II део, стр.
81-112.
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Мишљења финансијских стручњака о месту и улози царина у економском и финансијском систему земље у значајној мери се разликују. Једни
указују на негативне карактеристике и оспоравају царине, док други у царинама виде значајан инструмент за реализацију бројних економских и
финансијских циљева.
Они који оспоравају царине мишљења су да:
(а) царине ограничавају развој међународне трговине,
(б) царине успоравају раст продуктивности рада, развој технике и технологије итд.,
(в) царине воде одражавању високих трошкова производње,
(г) царине су неправедне јер оне реално теже погађају сиромашније
слојеве становништва него богатије итд.
Заступници другог мишљења које оправдава царину наводе следеће:
(а) царине су једно од ефикасних средстава за заштиту и потпомагање
националне економије;
(б) царинама се ефикасно може утицати на односе са другим земљама;
(в) царинама се може релативно успешно бранити економска самосталност земље;
(г) царинама се релативно брзо, јефтино и лако долази до новца за финансирање државних потреба и
(д) царинама се може вршити релативно ефикасан утицај на домаће
произвођаче, на раст или пад цена итд.30

1.1. Врсте царина
У финансијској литератури и пракси постоји више критеријума за поделу царина. Данас се најчешће користи подела царина на:
(а) царине према правцу кретања робе;
(б) царине према начину обрачунавања;
(в) царине према начину увођења;
(г) царине према висини оптерећења из одређене дестинације;
(д) царине према основној економској функцији.
Ад (а).- Царине према правцу кретања робе
Према правцу кретања робе, царине могу бити:
 увозне - наплаћују се приликом увоза робе у царинско подручје.
Увозне царине данас примењују све земље, како развијене тако и земље у развоју, а служе за ограничавање увоза, заштиту домаће привреде и остваривање
фискалних прихода. Наш царински систем познаје само увозне царине.
30

В. Гривчев: Финансије и финансијско право СФРЈ, Информатор, Загреб, 1982, стр. 406.
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 извозне - наплаћују се код извоза робе на инострано царинско подручје. Врло се ретко примењују.
 превозне или транзитне - наплаћују се на робу која се превози или
провози из једне у другу земљу - преко националног царинског подручја. Ове
царине имају историјско значење.
Ад (б).- Царине према начину обрачунавања
Према начину обрачунавања, царине могу бити:
 специфичне - обрачунавају се по врсти и количини робе, а царинска
стопа је одређена према мерним јединицама (метар, килограм, литар итд.).
Данас се, због непрактичности, ретко примењују.
 вредносне (ad valorem) - обрачунавају се на бази царинских стопа
које су изражене у проценту од вредности робе. Ово је данас основни облик
обрачунавања царине. Тешкоће које се појављују код ових царина изражавају
се у смислу реалне процене вредности увезене робе. У нашем царинском систему царине се одређују у проценту од вредности робе. Вредност која служи
као основица за плаћање царине је фактурисана вредност робе која се увози.
 мешовите - представљају комбинацију вредносне и специфичне царине. Нпр., одреди се царина на увезену робу ad valorem, али се истовремено
утврди и највиши и најнижи износ царине. Данас се у свим царинским системима сусрећемо с мешовитим типом царина, нарочито код производа чије
цене значајније осцилирају у току године.
Aд (в).- Царине према начину увођења
Према начину увођења, разликују се:
 аутономне царине су оне које самостално доноси држава, без обзира
на став других држава. У највећем број у случајева, тарифу аутономне царине
доноси држава самостално својим правним актом. Она их укида, доноси и мења већ према својим интересима, не уважавајући потребе других земаља.
 уговорне или конвенционалне царине су резултат конвенције две
или више земаља. Царине се данас углавном доносе на основу међународних
уговора више земаља.
Aд (г).- Царине према висини оптерећења из одређене дестинације
Према висини царинског оптерећења, царине могу бити:
- диференцијалне царине - представљају специфичан тип царине који
се ретко примењује, обично у околностима вођења трговачког и царинског
рата између појединих држава. Диференцијалном царином се значајније оптерећује увоз из одређене земље с којом је дошло до заоштравања трговинских,
политичких и других односа, или се јавља као резултат реакције на такве
мере предузете од друге земље.
- преференцијалне царине - су такав тип царина које примењује одређена држава у односима с једном или више других земаља, признајући њеним
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производима привилегован положај на свом тржишту. У том случају се
примењује нижа царинска стопа од уобичајене, чиме се преферира увоз из
тих земаља. Посебан је случај када се овај облик царине комбинује с клаузулом највећег повлашћења, а то значи да ће се за земљу, која ужива статус
најповољније нације, систематски примењивати најнижа царинска тарифа.
Ад (д).- Царине према основној економској функцији
Према циљу увођења, односно економској функцији, царине се могу
поделити на:
- фискалне царине - уводе се са сврхом да се осигурају средства за покриће државних потреба. Најчешће се уводе на луксузне производе, односно
на производе чији су домаћи трошкови производње несразмерно високи у
односу на светско тржиште.
Царине, уз порез на додату вредност, постале су основни извор средстава за покриће јавних расхода политичко-територијалних заједница. То
учешће царина у формирању средстава креће се у посматраном периоду између 20%-30%, у националном дохотку од 3%-5,0%, а у вишку рада од 7,9%10,4%, с тенденцијом наглог раста.
- заштитне царине - представљају такав облик царине који држава уводи у циљу заштите домаће производње. Сврха ових царина је да се повећа цена увозних производа и тиме смањи њихова конкурентна способност на домаћем тржишту.

1.2. Елементи царина
Будући да је царина у суштини врста пореза, и код ње се примењују
бројни термини које смо већ упознали код пореза, само што је реч „порез“ потребно заменити речју „царина“ (порески обвезник - царински обвезник, пореска основица - царинска основица).
Међутим, код царина се ипак јављају неки термини који нису карактеристични за порезе. Као најзначајнији се наводе:
(а) царинска декларација - писмена пријава царинског обвезника у коју
се уносе сви подаци неопходни за царињење (назив робе, вредност робе,
количина робе и сл.). саставља се на прописаном обрасцу, а истинитост података потврђује се потписом.
(б) царински органи - посебни финансијски органи државне управе чија
је надлежност да врше надзор над увозом, извозом и транзитом робе преко
царинског подручја, те обављају царињења и девизну контролу на граници
царинског подручја.
(в) царинска лежарина - накнада која се плаћа за смештај робе у царинска складишта.
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(г) складишни депозит - депоновани новац путника код царинских органа при уласку или изласку из земље.
(д) царинска складишта - служе за смештај неоцарињене робе и под
контролом су царинских органа. роба се складишти без плаћања царине, а
царини се када напушта складиште.
(ђ) царинска слободна зона - део државне територије издвојен из њеног
царинског подручја. Роба унесена у слободну зону (луку) не подлеже плаћању царине, него тек моменту када је напушта.
(е) царинска дажбина - представља збир свих давања којима је оптерећена роба при царињењу (царина, лежарина, такса и сл).
(ж) царинска граница - подручје ограничено царинском цртом које се, у
принципу, поклапа са државном границом.

2. ЦАРИНСКИ СИСТЕМ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
2.1. Основи царинског система
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 ауторитета
државе. Ако би царине сврставали у порезе, онда 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 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 (пољопривреде, индустрије и
др). Уводећи царине за робу страног порекла, држава на тај начин 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
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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 треба да буде утврђена 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 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 (шефове и чланове страних дипломатских и конзуларних
представништава и др.).

2.2. Царински систем
Царински систем је у основи укупна правна регулатива, која је узајамно
повезана тако да регулише све односе који су везани за излазак и улазак лица
у државу и из државе, као и извоз и увоз роба. И поред тога што представља
заокружену целину, царински систем је само подсистем укупног фискалног
система и зависи од политике развоја домаћег тржишта. Регулацијом односа
на граници, како преласка лица, тако и промета роба, држава системом царина практично подстиче или онемогућава промет, чиме иска-зује своје циљеве
према другим државама, односно одговара на негативне циљеве држава које
исказују своје намере према датој држави. Практично, царински систем је
права слика државе у спољнотрговинским односима, као и у односима уласка
и изласка домаћих лица и странаца.
Као подсистем ширег система међународних економских односа, царински систем, своју функцију остварује у складу са интересима и циљевима
ширег система одређене државе. Царински систем у складу са системом међународних економских односа, остварује циљеве спољнотрговинског, девизног и кредитно-монетарног система. Ови системи су интегрални делови ширег привредног система државе.
Царински систем је у формалноправном смислу део правног система
сваке државе и тај систем регулише царински суверенитет, односно неприкосновено право државе да правним системом регулише функционисање овог
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подстистема. Суверено право у царинском систему, држава остварује доношењем закона, подзаконских аката и других аката кој има се утврђују
институти и инструменти царинског система.
Царински систем се увек комбинује са царинском политиком, односно
политиком државе која инструментима заштите, штити домаћу привреду и
тржиште од експанзионе политике иностраног тржишта. Истовремено, царинском политиком држава подстиче домаћу привреду у робној размени са
иностранством у условима деловања законитости тржишне привреде. Да би
држава успешно остварила све предности које јој стоје на располагању када
се ради о царинском систему и царинској политици, она користи и друге
инструменте који јој стоје на располагању, почев од спољнотрговинског
система, девизног система, међународних финансија и др.
Да би држава обезбедила функционисање царинског система, неопходно је да донесе и правну регулативу, која дефинише правила у промету
роба, као и излазак и улазак лица у земљу, односно Републику Србију. Република Србија је донела Царински закон („Службени гласник Републике Србије“, број 7/2003), као и подзаконска акта, односно Уредбу о царински дозвољеном поступању са царинском робом, пуштању царинске робе и наплати
царинског дуга („Службени гласник Републике Србије“, број 127/2003), Правилник о облику, садржини и начину доношења и попуњавању декларације и
других образаца у царинском поступку („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2003) и др.

2.3. Царинска тарифа
Царински систем, поред других делова, обухвата и царинску тарифу
као важан подсистем који представља преглед роба на које се плаћа царина,
као и висину царине. Царинска тарифа је преглед свих роба, појединачно или
по групама, сређене по царинској номенклатури. Тарифа омогућава свим потенцијалним учесницима у спољнотрговинском промету роба да своје пословне трансакције са иностранством, могу да планирају у складу са својом
пословном политиком.
У техници исказивања царинске тарифе, користи се тарифни број, тарифна ознака, именовање роба и царинска стопа. У пракси се најчешће користи
царинска тарифа на вредност роба. Тарифа се обично састоји од јединствених
царинских стопа које се примењују на све робе, мада се могу предвидети и
различите стопе за робе које потичу из различитих држава.
Царинска тарифа се по правилу доноси у виду закона и садржи текстуални део, тарифни део и коментар тарифе. Закон о царинској тарифи Републике Србије, донет је 2005. године и регулише увоз робе у царинско подручје
Републике као и плаћање царина по стопама кој е су утврђене у Царинској

95

тарифи. Стопе предвиђене у Царинској тарифи Републике, примењују се на
робу пореклом из државе, на које се примењује клаузула највећег повлашћења или које ту клаузулу примењују на робу пореклом из Републике Србије.
На робу из осталих држава, примењују се стопе које су прописане у
Царинској тарифи, увећане за 70%.
Царинска тарифа обухвата широку структуру роба, који су дати у номенклатури, која је у Закону описана на следећи начин:3631
Царинску тарифу чини номенклатура роба и стопе царине прописане за
поједине робе наведене у тој номенклатури.
Номенклатура, у смислу овог закона, обухвата:
(1) наименовања одељака, глава, раздела, тарифних бројева и тарифних подбројева с њиховим нумерничким ознакама;
(2) напомене уз одељке и главе, напомене за тарифне подбројеве и додатне напомене;
(3) основна правила за примењивање Царинске тарифе.
Под појмом „тарифни број“ подразумева се наименовање робе, које
обухвата један производ или више производа и који је означен четвороцифреном ознаком, код које прва два броја означавају број главе којој тарифни број
припада, а друга два - редни број тарифног броја у тој глави.
Под појмом „тарифни међуподброј“ подразумева се наименовање робе
која обухвата један производ или више производа и које није означено нумеричком ознаком пошто се даље рашчлањава на тарифне подбројеве.
Под појмом „тарифни подброј“ подразумева се наименовање робе које
обухвата један производ или више производа и које је означено нумеричком
ознаком са најмање шест цифара.
Нумеричке ознаке којима су означени тарифни бројеви и тарифни подбројеви називају се тарифне ознаке.
Тарифни став обухвата: тарифну ознаку са десет цифара, наименовање
тарифног подброја и стопу царине прописану за робу из тог тарифног подброја.
Влада усклађује номенклатуру Царинске тарифе, на нивоу ширем од
шестоцифрене нумеричке ознаке, са комбинованом номенклатуром Европске
уније и прописује јединице мере за нове тарифне ставове уз задржавање прописаних стопа царине.“
У Закону су дата и основна правила за примењивање царинске тарифе.
У овим правилима су дати начини сврставања производа према наименовањима тарифних бројева, као и напоменама уз одговарајуће одељке и главе.
Царинску тарифу чини XXI одељак и 97 глава, са око 9.000 тарифних ознака.
Закон о царинској тарифи, „Службени гласник Републике Србије“, број 62/2005,
члан 3.
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2.4. Увоз добара и поступање царине
Увоз роба се увек везује за границу, где се на робу из увоза плаћа царина и друге царинске дажбине, а истовремено се наплаћује порез на додату
вредност, а на акцизну робу се наплаћује и акциза. Отуда је улога царинског
органа двострука, да наплати порез на додату вредност и акцизе, а
истовремено да наплати и царину.
На сваки увоз робе се плаћа ПДВ, под условом да се при увозу примењују царински прописи и да се при томе плаћа царина. На сваки увоз добара
примењују се царински прописи који важе за царинско подручје Србије.
Примена пореза на додату вредност код увоза роба је посебно важна,
јер се ради о међународним односима у промету роба, при чему се полази од
дефиниције да се под увозом роба подразумева сваки унос роба у царинско
подручје Републике Србије. Према одредбама Царинског закона („Службени
гласник Републике Србије“, број 73/2003, 61/2005, 85/2005 – други закон,
62/2006 - други закон, 63/2006 - други закон), царинско подручје Републике
Србије обухвата територију, територијалне воде и ваздушни простор изнад
Србије. Истовремено, царинско подручје Републике Србије је дефинисано
царинском линијом која се подудара са државном границом Републике
Србије према граничним државама.
Приликом примене Закона о порезу на додату вредност код увоза роба,
полази се и од тога да је спољнотрговински промет роба између привредних
друштава и других правних лица са седиштем у Србији и иностраних правних
и физичких лица, регулисан посебним законом (Закон о спољнотрговинском
пословању, „Службени гласник Републике Србије“, број 101/2005). Према
овом закону, робе се могу увозити, односно привремено увозити, ако испуњавају услове прописане за стављање добара у промет, односно за употребу на
домаћем тржишту. Под овим прописаним условима се подразумева да робе
које се увозе, односно привремено увозе морају да прођу здравствену, ветеринарску, еколошку и фитопатолошку контролу, односно контролу квалитета.
У Закону о порезу на додату вредност посебно место је дато пореском
третману увоза роба и пореским ослобођењима. Отуда је битно истаћи да је
увоз добара регулисан у више чланова Закона.
На основу члана 3. Закона о порезу на додату вредност, предмет опорезивања је увоз робе у Републику. За увоз роба, наплату царине и других
царинских дажбина, акцизе и пореза на додату вредност надлежан је царински орган, који све те процедуре и поступке завршава у оквирима својих
надлежности. Царински орган у оквиру своје надлежности, врши прописане
радње за царински поступак и поступак обрачуна и наплате пореза на додату
вредност.
Поступак царинског органа са робама која се увозе је следећи:
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(1) робе из увоза која улазе у царинско подручје Републике Србије,
пријављују се граничним царинским органима и са одговарајућим транзитним документом упућују одредишној царинарници, где се за робу одређује
ново, царински дозвољено поступање или употреба, а то је најчешће стављање робе у слободан промет - увозно царињење;
(2) робе док транзитирају до одредишне царинарнице, не подлежу
плаћању увозних дажбина, па ни пореза на додату вредност;
(3) прописано је да лице које гарантује да ће роба у одређеном року
бити допремљена до одредишне царинарнице (шпедитер и др.), дужно да положи обезбеђење у висини царинског дуга који би могао настати у царинском
поступку (царина и друге увозне дажбине, порез на додату вредност и др.);
(4) као средство обезбеђења (у висини царинског дуга), користи се
банкарска гаранција, која се „ослобађа“, чим се потврди приспеће робе у одредишну царинарницу (гаранције могу бити за: транзит; стављање робе у
слободни промет; царинско складиштење; привремени увоз; активно оплемењивање робе);
(5) када робе дођу у царинарницу одредишта, стављају се у одговарајући поступак по жељи декларанта - увозника робе;
(6) поднета јединствена царинска изјава (ЈЦИ), са прописаном документацијом, истовремено представља и захтев у складу са Законом о општем
управном поступку, а прихваћена ЈЦИ са обрачунатим царинским дугом представља „својеврсно решење“, против ког жалба не задржава извршење, односно
царински дуг се мора платити у року од осам дана од дана уручења рачуна;
(7) у царинском поступку се примењују и одредбе Закона о порезу на
додату вредност, за обрачун и наплату пореза;
(8) обрачун и наплата пореза на додату вредност врше се у оквиру
утврђивања укупног царинског дуга, кога чине:
 царина;
 увозне дажбине (сезонска царина, посебне дажбине за увоз неких
пољопривредних производа, акцизе и др.);
 тежинска такса (такса према маси робе);
 накнада за услуге царинског органа;
 порез на додату вредност.
(9) царински дуг се плаћа у року од осам дана од дана пријема обрачуна на рачун „Евиденциони рачун Управе царина“, са позивом на број који
је својеврсна комбинација ознаке врсте декларације, године, шифре организационе јединице царинарнице, која је обрачунала дуг и редног броја ЈЦИ;
(10) уколико је плаћање царинског дуга обезбеђено банкарском гаранцијом, робе се пуштају у слободан промет одмах по уручењу рачуна, а
гаранција остаје као обезбеђење за износ дуга, све док дуг не буде плаћен;
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(11) у случају да плаћање није обезбеђено гаранцијом, робе се пуштају
у промет, када се царинском органу подноси доказ, да је царински дуг плаћен
(налог за пренос, налог за уплату и сл.);
(12) царински орган - надлежна царинарница, води евиденцију о роковима за уплату царинског дуга, а у случају евентуалног истека рока за плаћање, подноси захтев за принудну наплату и обрачун камате.

3. ЦАРИНСКА ПОЛИТИКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
3.1. Циљеви и основна начела
Царинска политика један је од основа Европске уније. Она је одиграла
кључну улогу у стварању интегрираног унутарњег тржишта и заједничке
економске политке.
Основе царинске уније су одредбе Уговора о ЕЗ-у, Главе I - Слобода
кретања робе (чл. 23-27) и Главе X - Сарадња у подручју царина (чл. 135).
Чланом 23 утврђено је да ће царинска унија обухватати укупну трговину робом, што првенствено укључује забрану царина и дажбина са истим ефектима
на увоз и извоз робе међу државама чланицама Уније, као и примену заједничке царинске тарифе на њихове трговинске односе с трећим државама.
Појам царинска унија подразумева простор на ком не постоје унутрашње препреке кретању робе, а на робу која улази споља примењују се заједничка правила, царине и квоте. Треба нагласити да је, у складу са одредбама
ГАТТ-а и WТО-а, та врста регионалног трговинског споразума изузета од
примене начела „најповлаштеније нације“ на нечланице царинске уније.

3.2. Заједничка царинска тарифа
Док слобода кретања робе осликава унутрашњу димензију царинске
уније, царинска тарифа симболизује њен спољни аспект. Заједничком царинском тарифом (Common External Tariff - CET, Common Customs Tariff CCT) прописане су царинске дажбине које се наплаћују на увоз робе у Унију
и представљају приход буџета ЕУ. Наиме, од 1968. године државе чланице
немају право самостално водити царинску политику. О њој се одлучује заједнички на нивоу Уније, а имајући у виду обавезе преузете међународним
споразумима.
Царине на увоз индустријских производа у ЕУ у просеку износе 4%,
али се увелико примењују повлаштене стопе и често слободан увоз за робу из
суседних држава, из земаља са економијом у развоју и у транзицији, те из држава кандидата за чланство у ЕУ. Осим тога, Уговором о Европском економ-
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ском простору (ЕЕА) Норвешкој, Исланду и Лихтенштајну загарантован је
неограничен приступ Европској царинској унији и уживање основних слобода
унутрашњег тржишта. Значи пуна примена Заједничке царинске тарифе ограничена је на трговину с развијеним државама попут САД-а, Канаде и Јапана.

3.3. Јединствена царинска декларација
Ефикасна царинска унија претпоставља да се тарифа мора примењивати према истоветним правилима у свим државама чланицама. У циљу
осигурања јасноће и једнакости примене царинских прописа те отклањања
ризика различитих интерпретација или правних недоумица, Европска унија је
донела Јединствену царинску декларацију (Community Customs Code CCC) у којој је прикупљено и изложено укупно законодавство које се односи
на трговину Уније с трећим државама. Декларација јединствено одређује
основне појмове везане уз царниску унију, нпр. царински простор, поступак
царињења и утврђивање вредности робе, правила о пореклу робе, транзит
робе (TIR и АТА карнети).

3.4. Технички инструменти
Номенклатура заједничке царинске тарифе (CCTN), врло је важан
инструмент, не само за прикупљање царина, већ и за статистичко праћење
спољне трговине, а посредно и за примену посебних мера у склопу трговинске, пољопривредне, пореске и монетарне политике. Управо зато што служи у
царинске и статистичке сврхе, чешто се употребљава израз „комбинована номенклатура“ (combined nomenclature). Она се заснива на међународној класификацији Хармонизованог система, коју саставља Светска царинска организација, а ЕУ је допуњује својим потподелама, тзв. CN поднасловима (CN
subheadings).
Упоредо с увођењем комбиноване номенклатуре успостављена је база
података TARIC (Integrated Community Tariff database), која пружа увид у
релевантне царинске одредбе зависно од CN коду поједине робе и на тај начин даје потребне информације надлежним националним царинским службама. Модерно административно управљање све више се служи компјутерским
технологијама и методама. Стога је ЕУ успоставила неколико компјутерских
система, нпр. CIS (Customs Information System), како би унапредила сарадњу
држава чланица и осигурала бољу примену царинских прописа.

3.5. Поступак одлучивања
Комисија је задужена за иницијативе у погледу развоја царинске политике и за предлагање царинских прописа. Такође, овлаштена је да води
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билатералне и мултилатералне преговоре о царинама, од којих су најважнији
преговори у склопу Светске трговинске организације (WТО).
Веће квалификованом већином одлучује о царинским прописима и утврђује Заједничку царинску тарифу. Националне царинске службе држава
чланица задужене су за свакодневно оперативно спровођење царинске политике. Оне прикупљају царинске дажбине, наплаћују накнаде и ПДВ на увезене производе, те брину о поштовању увозних квота и других ограничења.

3.6. Стратегија развоја
Царинска унија успостављена је 1. јула 1968. године, а стварањем унутрашњег тржишта 1993. године уклоњена су преостала ограничења слободном кретању робе. Пошто царинска политика није статична она мора пратити
нове технолошке и политичке изазове који се постављају пред Унију. Првенствено се мисли на важност контроле спољних граница проширене ЕУ са 27
чланица, с обзиром на то да укидање унутрашњих контрола повећава ризик
незаконите трговине, превара и утаја.
Стратешки циљеви Еуропске уније на подручју царинске политике су:
 створити оквир утемељен на транспарентним и постојаним правилима која су прикладна за развој међународне трговине;
 пружити државама чланицама потребне ресурсе; и
 заштитити друштво од непоштене трговине и бринути о његовим
финансијским, економским, здравственим и еколошким интересима.
У складу са мерама из програма Customs 2007, зацртани циљеви се
настоје остварити поједностављењем и рационализацијом законодавства,
пружањем ефикасних услуга привредницима, побољшањем царинских контрола и подстицањем међународне сарадње.
Главне институције ЕУ из домена царинског система и политике су:
(1) Европска комисија:
(2) Општа управа за опорезивање и царинску унију
(3) Повереник
(4) Европски парламент: Одбор за правне послове и унутрашње тржиште
(5) Веће Европске уније: Конкурентност (унутрашње тржиште, економија и истраживање)
(6) Европски ombudsman
(7) Европол
(8) Светска царинска организација - WCО
(9) Светска трговинска организација - WТО
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Глава пета:
ДОПРИНОСИ КАО ИЗВОР ЈАВНИХ ПРИХОДА
1. ПОЈАМ И КАРАКТЕРИСТИКЕ ДОПРИНОСА
Према већем броју финансијских теоретичара, доприноси су, као облик
јавних прихода, карактеристични по четири основна елемента:
(а) јавни су приходи који представљају таква давања која подразумевају
елементе противуслуге;
(б) не плаћају их (као што је случај код пореза) сва лица, већ само она
која ће имати неку корист од тако прикупљених јавних средстава;
(в) представљају принудно плаћање, односно обавезну накнаду појединаца или група за учињене услуге или радове који се у потпуности или делимично финансирају доприносима;
(г) прикупљена средства су строго наменска, те не пролазе кроз буџет и
буџетску процедуру.32
Све ове карактеристике требало би изразити у дефиницији доприноса,
што је свакако доста тешко, а нарочито када се жели дати јединствена дефиниција. Сажимајући суштину већине дефиниција, може се прихватити тумачење „да су доприноси посебна врста наменских јавних прихода која се на
основу уведене обавезе убира од физичких и правних лица“.33
У српском (а раније и у југословенском) финансијском систему доприноси се јављају 1952. године, приликом доношења Основног закона о друштвеном доприносу и порезима.34 Од тада до данас, овај инструмент се богато
користи у нашем финансијском систему. Некада означава приход који се
алиментира из привредног сектора, да би се касније доприносима називали
приходи који оптерећују лична примања грађана.
Доприноси имају извесне сличности са порезима и таксама. Порезима
су слични по следећим карактеристикама: принудност плаћања, најчешће су
то новчана давања, по облику и техници наплате.

Б. Раичевић указује на следеће карактеристике доприноса: (а) намена трошења
доприноса је унапред утврђена - то су дестинирани приходи, (б) доприноси нису
приходи буџета (в) обавеза плаћања се односи на одређени круг корисника који су
повезани одређеним економским, социјалним или неким другим разлозима и (г) по
правилу, обавеза плаћања доприноса није утврђена прописима државног органа.
33
М.Кањевац, Финансије, Савремена администрадција, Београд, 1992., стр. 222.
34
Службени лист ФНРЈ, бр. 1/52.
32
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Доприноси су слични таксама по томе, што се ради о некој личној користи која се очекује, било непосредно или посредно, већ приликом плаћања
доприноса.

2. ДОПРИНОСИ ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ
2.1. Систем социјалног осигурања
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 такси. Ако би
требало да се направи груба разлика, онда би ови фискални инструменти
имали следеће сличности - разлике:
a) порези се заснивају на пореској способности и општости;
b) таксе почивају на принципу граничне корисности;
c) 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, они представљају обавезно давање: „Укратко, доприноси се наслањају на порезе овим карактеристикама: принуда, општност
услуге, нетражење услуге од корисника. Њихова сличност са таксама је у
личној користи од услуге и њеној мерљивости, на основу које јавна правна
тела одређује висину доприноса као партиципацију у трошковима“.35
И поред тога што доприноси по правилу представљају фискални приход, у теорији се доприноси третирају и као парафискални приход. Парафискалитет је у основи „споредни фискалитет“, који постоји уз фискалитет
државе, тако да по правилу није буџетски приход, а плаћање је обавезно, и гарантовано принудом. Отуда парафискални приходи нису до сада потпуно
дефинисани, нити систематизовани, али их карактерише следеће:
(1) парафискални приходи нису приход државе;
(2) обвезници плаћања нису сви појединци, већ само друштвене групе
повезане заједничким економским или социјалним интересом;
(3) парафискални приходи су увек дестинирани приходи, који су намењени за финансирање програма социјалног или економског карактера;
(4) парафискални приходи, по правилу нису у директној надлежности
државног фискалног органа.
Јован Ловчевић: Институције јавних финансија - пето издање, издавач, НИУ
„Службени лист СРЈ", Београд, 1993, стр. 67.

35
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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 (обавезно и добровољно). Допринос за обавезно социјално осигурање је уведен у Србији 1992. године, у склопу фискалне реформе. Овај допринос обухвата пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и
осигурање за случај незапослености.
Осигурање као институција, па и социјално осигурање условљено је постојањем ризика колективитета и солидарности. Ове основне карактеристике социјалног осигурања могу се применити и код других врста осигурања
(осигурање 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);
 висине накнаде и права зависе од плаћеног доприноса корисника,
али је овде укључен и систем солидарности код обавезног осигурања;
 накнаде или права настају истеком одређеног рока (пензионисање),
или условљеним догађајем (инвалидност, болест, незапосленост и др.);
 накнаде по основу социјалног осигурања остварују се 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 и која мора да поштује све немилосрдне принципе тржишне економије.
Међутим, и у оваквим условима неопходно је укључивање и интервенција државе, како би се отклонили недостаци тржишта у понуди одговарајућег социјалног осигурања. За овакав став и однос постоји неколико основних разлога:
 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 путем 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;
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 овај систем социјалног осигурања може да буде основ за прибављање додатних јавних прихода.
Систем обавезног социјалног осигурања који се примењује у Србији
Србији не искључује могућност и добровољног социјалног осигурања. Међутим, 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. Већ су организовани и први приватни пензијски фондови.

2.2. Основни принципи система социјалног осигурања
Систем социјалног осигурања, као и порески систем заснива се на одређеним принципима који карактеришу елементе обавезности, извора и намене
доприноса. Полазећи од самог Закона о доприносима за социјално осигурање,
који је на свеобухватан начин регулисао ову област, чиме је ова област
уређена следећим на јединственим начелима:
(1) систем финансирања обавезног социјалног осигурања;
(2) инструменти и извори финансирања;
(3) наплата и контрола наплате доприноса за социјално осигурање.
Заснован на овим јединственим начелима, систем социјалног осигурања обезбеђује конзистентност система доприноса за социјално осигурање.
Допринос за социјално осигурање је појам - синоним за сва три облика осигурања, односно за три врсте доприноса:
(1) допринос за пензијско и инвалидско осигурање,
(2) допринос за здравствено осигурање и
(3) допринос за осигурање за случај незапослености.
Овако дефинисан систем за социјално осигурање уређен је тако да осигурава сигурност учесника у осигурању на нивоу који се може гарантовати за
обавезно осигурање. Када се овај систем социјалног осигурања преведе у
обавезу, онда се могу дефинисати основни принципи социјалног осигурања:
(1) принцип обавезности;
(2) принцип довољности и еластичности;
(3) принцип законитости и одређености;
(4) принцип пропорционалности;
(5) принцип наменског коришћења доприноса.
Принцип обавезности је у основи већ унапред предодређен као обавезан систем, односно да покрива област обавезног социјалног осигурања. То

105

значи да се све одредбе обавезности осигурања односе како на физичка, тако
и на правна лица. Истовремено се одредбе осигурања не могу другачије
уређивати осим у императиву, јер диспозитива одредаба практично и нема.
Систем додатног - добровољног социјалног осигурања, посебно здравственог
осигурања, не односи се нити почива на принципима узајамности и добровољности. За успостављање необавезног, односно добровољног социјалног
осигурања неопходно је утврдити правила, мере и односе којима ће бити
регулисана читава област социјалног осигурања.
Принцип добровољности и еластичности доприноса за социјално осигурање почива на издашности платилаца, што је везано за обвезнике, основице, стопе и ослобађања плаћања. У овоме се свакако постоји и могућност
прилагођавања плаћања доприноса. Пошто доприноси, у зависности од потребе, могу да расту или да опадају, ти доприноси треба да се прилагођавају
потребама, односно треба да буду еластични. Истовремено, доприноси треба
да буду довољни, како би задовољили прописана права корисника.
Принцип законитости и одређености у основи подразумева правило да
се доприноси могу увести само законом, односно актом највишег представничког органа. Истовремено, доприноси морају бити одређени прописима,
тако да се тачно знају обвезник, основица, стопа и систем ослобађања. Овај
принцип је врло битан, тако да се законитост уздиже на ниво уставног значења. Принцип законитости доприноса осигурава правну сигурност грађана,
њихова права и слободе, чиме се гарантује заштита од власти. Правно значење принципа законитости одређено је захтевима да закон и други прописи
морају да регулишу одређеност доприноса. Исто тако, правно значење овог
принципа подразумева апсолутну забрану ретроактивног дејства законских и
других прописа, па се обавезе по основу доприноса не могу захтевати за
претходни период.
Принцип пропорционалности подразумева тако уређене доприносе који
се плаћају по пропорционалним стопама, што је примерено начелу солидарности. Код доприноса за обавезно социјално осигурање обично се примењују
пропорционалне стопе на основице за обрачунавање доприноса. Поред овога,
постоји и други начин исказивања овог принципа, при чему се примењују
прогресивне стопе, што није у складу са системом узајамности и солидарности осигураника.
Принцип наменског коришћења доприноса подразумева да се сва средства социјалног осигурања користе искључиво за финансирање функција социјалног осигурања. То значи да средства прикупљена на име доприноса за
социјално осигурање држава нити било ко други не може користити за друге
намене. Тако средства добијена од доприноса зависе од врсте и намене прихода одговарајућих фондова, или других институција. Средства доприноса за
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обавезно социјално осигурање се морају трошити тачно према програму и
намени, што је у искључивој функцији заштите осигураника.

2.3. Доприноси за обавезно социјално осигурање
Читав систем доприноса за социјално осигурање је регулисан у Закону
о доприносима за обавезно социјално осигурање. У Закону су уређени сви
елементи доприноса полазећи од обвезника доприноса, основице доприноса,
начина обрачунавања и плаћања доприноса, као и друга питања од значаја за
утврђивање и плаћање доприноса.
Доприноси за обавезно социјално осигурање су дажбине уведене законом, које не представљају приход буџета, већ су приход организација социјалног осигурања. Намена ових доприноса је унапред одређена, тако да се они
троше за пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и осигурање за случај незапослености.
Систем обавезног социјалног осигурања који се примењује у Србији,
регулисан је прописима, тако да постоји обавеза плаћања доприноса исплатиоца зарада, односно 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 утврђује
аконтацију доприноса по поступку и у роковима који се примењују код
утврђивања аконтационог пореза.
Систем доприноса за обавезно социјално осигурање је тако конституисан да допринос плаћа исплатилац, односно доприносе плаћају и обвезници
по решењу (пољопривредници, предузетници и др.). Пошто су доприноси за
социјално осигурање утврђени Законом о доприносима за обавезно социјално
осигурање, сматрају се фискалном обавезом, а истовремено се убрајају у наменске порезе. Доприноси за обавезно социјално осигурање се плаћају по
одбитку, стопе су пропорционалне и нису предвиђене олакшице за појединце,
нити колективитете.
Доприноси за обавезно социјално осигурање су регулисани на јединствен начин Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање.36
Овим законом се уређују доприноси, обвезници доприноса, основице доприноса, стопе доприноса, као и друга питања од значаја за утврђивање и
плаћање доприноса. Доприносима се обезбеђују следећа средства за финансирање обавезног социјалног осигурања:
(1) пензијског и инвалидског осигурања;
36

„Службени гласник Републике Србије, број 84/2004, 61/2005, 62/2006.
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(2) здравственог осигурања;
(3) осигурања за случај незапослености.
Средства доприноса обавезног социјалног осигурања су јавни приход,
који се налази под контролом и на располагању организација за обавезно социјално осигурање и који се користи за намене утврђене Законом. Организације за обавезно социјално осигурање, у складу са Законом о буџетском систему и другим прописима, доносе финансијске планове. У овим плановима се
исказују приходи и расходи организација обавезног социјалног осигурања,
који ће бити остварени, односно извршени у једној години.
Обвезници обрачунавања, односно плаћања доприноса су осигураник и
послодавац, односно други исплатилац прихода који је дужан да обрачуна,
односно плати допринос у своје име и у своју корист или у своје име, а у
корист осигураника.
Основицу на коју се плаћа допринос из основице је износ доприноса
који обрачунава, обуставља и плаћа послодавац, односно други исплатилац
прихода, у име и у корист осигураника. Допринос из основице је износ доприноса који обрачунава, обуставља и плаћа послодавац, односно други исплатилац прихода, у име и у корист осигураника. Допринос на основицу чини
износ доприноса који обрачунава и плаћа послодавац, односно други исплатилац прихода у своје име, а у корист осигураника или осигураник који сам
за себе плаћа допринос. Месечна основица доприноса је износ на који се обрачунавају и плаћају доприноси за један календарски месец осигурања. Најнижа месечна основица доприноса је најнижи износ на који се обрачунавају и
плаћају доприноси за један календарски месец осигурања. Највиша месечна
основица доприноса је највиши износ на који се обрачунавају и плаћају
доприноси по свим основима за календарску годину осигурања. Највиша годишња основица доприноса је највиши износ на који се обрачунавају и плаћају доприноси по свим основима за календарску годину осигурања.
Утврђивање и наплата доприноса за социјално осигурање регулисани
су тако да се примењују одредбе закона којим се уређује опорезивање дохотка грађана. Приликом примене ових одредаба изузете су одредбе које се односе на пореска ослобађања и олакшице. То практично значи да доприносе за
социјално осигурање плаћају сви исплатиоци и обвезници, на све облике
личних примања и накнада.

2.4. Допринос за здравствено осигурање
Систем здравствене заштите и здравственог осигурања треба да обезбеди правичност коришћења и финансирања здравствене заштите, правичнију
дистрибуцију средстава из здравственог осигурања и квалитетније здравствене услуге. Пошто већ више година систем здравствене заштите не доноси
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очекиване резултате, а издвајају се значајна средства за његово финансирање,
реформа овог система треба да буде усаглашена са фискалном политиком и
циљевима јавних финансија, као и средњорочним макроекономским оквирима. У планским оквирима, предвиђа се укупно смањење учешћа расхода организација обавезног социјалног осигурања у бруто друштвеном производу,
али учешће здравства би требало да се повећа.
Смањење учешћа средстава за здравствену заштиту у друштвеном
производу довело је до отежаног извршавања законом утврђених права из области здравственог осигурања. То је узроковало неизвршавање обавеза према
здравственим установама, недостатак средстава за лекове, енергенте и друге
потребе у складу са обавезама из потписаних уговора са здравственим установама. То је довело до још већег неизвршења обавеза здравствених установа
према повериоцима. Према Закону о здравственом осигурању,37 средства
здравственог осигурања се користе за:
 остваривање права из здравственог осигурања;
 остваривање права на здравствену заштиту која се обезбеђује у здравственим установама и код других носилаца здравствене службе:
 остваривање права на новчане накнаде;
 унапређење здравствене заштите;
 подмирење трошкова спровођења здравственог осигурања;
 друге трошкове.
Пошто су доприноси за обавезно социјално осигурање регулисани јединствено за сва три облика осигурања, посебно су одређени обвезници доприноса за здравствено осигурање, у складу са законом којим се уређује
систем обавезног здравственог осигурања, и то:
(1) запослени;
(2) изабрана, именована и постављена лица која остварују разлику
зараде, односно плате;
(3) лица која обављају привремене и повремене послове по уговору;
(4) лица која остварују накнаду зараде по закону који уређује финансијску подршку породици са децом;
(5) лица која остварују накнаду зараде по закону који уређује обавезно
здравствено осигурање;
(6) предузетници;
(7) оснивачи, односно чланови привредног друштва;
(8) пољопривредници, односно земљорадници;
(9) самостални уметници;
Закон о здравственом осигурању, „Службени гласник Републике Србије, број
107/2005.
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(10) свештеници и верски службеници;
(11) монаси и монахиње;
(12) лица која остварују новчану накнаду по закону који уређује запошљавање и осигурање за случај незапослености;
(13) домаћи држављани запослени у иностранству;
(14) инострани пензионери;
(15) страни држављани за време школовања или стручног усавршавања
на територији Републике;
(16) други осигураници, у складу са законом који уређује систем обавезног здравственог осигурања.
Обвезници доприноса на основицу, за осигуранике: запослене, изабрана и именована лица, лица која обављају привремене и повремене послове,
као и лица која остварују накнаду на име финансијске подршке породици са
децом као и накнаду зараде према закону којим се уређује обавезно здравствено осигурање, су и послодавци, односно други исплатиоци прихода, по
истој стопи и на исту основицу као и ти осигураници.
Обвезници доприноса на основицу су послодавци за:
(1) запослене за време неплаћеног одсуства, у складу са законом којим
се уређује систем обавезног здравственог осигурања;
(2) стране држављане који на територији Републике раде код домаћег
послодавца, на основу посебног уговора о размени стручњака или споразума
о међународној техничкој сарадњи.
Обвезници доприноса на основицу су исплатиоци пензија и накнада по
основу инвалидности, према закону који уређује обавезно пензијско и инвалидско осигурање.
Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање, уведена је
само једна стопа за укупна права из здравственог осигурања и једна стопа за
ограничена права по основу повреде на раду. На тај начин је поједностављен
систем обрачуна доприноса, а истовремено је обезбеђена и ефикаснија
контрола обрачуна и плаћања доприноса.
Пошто су доприноси за обавезно социјално осигурање уређени једним
законом, извршено је и уједначавање основица доприноса за све видове социјалног осигурања. Истовремено је извршено и уједначавање основица доприноса за различите категорије обвезника (запослени, самосталне делатности,
пољопривредници и др.). Извршено је проширење основица за плаћање доприноса на све врсте дохотка које појединац остварује по основу рада (уговор
о делу и други уговори за које се остварује уговорена накнада).
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2.5. Допринос за пензијско и инвалидско осигурање
Основи система финансирања пензијског и инвалидског осигурања су
утврђени Законом о пензијском и инвалидском осигурању, којим су утврђене
основе целокупног система.38 Полазећи од одредаба Закона, којима су утврђени право по основу обавезног пензијског и инвалидског осигурања и право
за грађане кој и нису обавезно осигурани по Закону (добровољно осигурање),
средства за финансирање тих права обезбеђују се за сваки вид осигурања, из
посебно утврђених извора.
Средства за пензијско и инвалидско осигурање обезбеђују осигураници
и послодавци у складу са Законом. Средства за обавезно осигурање обезбеђују се из доприноса за пензијско и инвалидско осигурање који плаћају
осигураници и послодавци, док се средства за повећане обавезе настале стицањем и остваривања права под посебним условима обезбеђују из државног
буџета, која је утврдила права под посебним условима. С обзиром на то да се
права из пензијског и инвалидског осигурања остварују у Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање, и средства за финансирање тих права се остварују у Фонду за пензијско и инвалидско осигурање, којим управљају осигураници и корисници права.
Средства за пензијско и инвалидско осигурање остварују се из следећих
извора:
(1) доприноса за обавезно пензијско и инвалидско осигурање,
(2) за пензијско и инвалидско осигурање које се у случајевима и под
условима утврђеним законом обезбеђују у буџету;
(3) од имовине којом располаже фонд;
(4) других фондова за пензијско и инвалидско осигурање код којих је
навршен део стажа осигурања;
(5) од камата остварених пласманом слободних средстава пословном
банкарству, на тржишту новца или куповином обвезница чији емитент је држава;
(6) субвенција и донација;
(7) остварена продајом друштвеног капитала, друштвених и јавних
предузећа или њихових делова, у складу са законом;
(8) дивиденде на акције по основу ранијих улагања средстава за пензијско и инвалидско осигурање, у складу са законом;
(9) из других извора.
Систем финансирања обавезног пензијског и инвалидског осигурања
урађен је Законом о доприносима за социјално осигурање. Овим законом
Службени гласник Републике Србије, број 34/2003, 64/2004, 84/2004 - други закон,
101/2005 - други закон.

38

111

регулисано је остваривање средстава за пензијско и инвалидско осигурање из
доприноса који се плаћа на основице доприноса по пропорционалној стопи,
које су такође утврђене Законом. Средства остварена по основу доприноса,
који је утврђен Законом, представљају приходе фондова за пензијско и
инвалидско осигурање.
У систему обавезног пензијског и инвалидског осигурања, права осигураника се обезбеђују у фонду:
(1) за осигуранике запослене - у Републичком фонду за пензијско и
инвалидско осигурање запослених;
(2) за осигуранике самосталних делатности - у Републичком фонду за
пензијско и инвалидско осигурање самосталних делатности;
(3) за осигуранике пољопривреде - у Републичком фонду за пензијско
и инвалидско осигурање пољопривредника.
У складу са системом обавезног пензијског и инвалидског осигурања,
обавезно осигурана лица су:
(1) запослени (осигураник - запослени);
(2) лица која самостално обављају делатност (осигураници самосталних делатности);
(3) пољопривредници (осигураници пољопривредник).
Ако лице истовремено испуњава услове за осигурање по више основа
из става 1. члана 10, основ осигурања одређује се тако што постојање основа
осигурања по претходној тачки искључује основ осигурања из наредне тачке.
Обавезе за плаћање доприноса по основу осигурања утврђују се у складу са
овим законом.
Радом се, у смислу става 1. тачка 2) овог члана, сматра представљање и
заступање привредних друштава од стране њихових оснивача, односно чланова на основу уписа у регистар надлежног суда, као и обављање пословодствених овлашћења и послова управљања, у складу са законом којим се
уређује положај привредних друштава.
Осигураници - пољопривредници су лица за која се, према закону, сматра да се баве пољопривредом (пољопривредници, чланови домаћинства
пољопривредника и чланови мешовитог домаћинства), ако нису: осигураници
запослени, осигураници самосталних делатности, корисници пензија и лица
на школовању.
Домаћинством се, у смислу става 1. овог члана, сматра заједница живота, привређивања и трошења прихода остварених радом њених чланова, без
обзира на сродство.
Обавезно је осигуран носилац пољопривредног домаћинства, односно
најмање један члан домаћинства, док се остали чланови домаћинства могу
осигурати под условима прописаним овим законом.
Права из пензијског и инвалидског осигурања, су:
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 за случај старости - право на старосну пензију;
 за случај инвалидности - право на инвалидску пензију;
 за случај смрти:
 право на породичну пензију;
 право на накнаду погребних трошкова;
 за случај телесног оштећења проузрокованог повредом на раду или
професионалном болешћу - право на новчану накнаду за телесно оштећење.
Осигураник стиче право на старосну пензију:
 кад наврши 63 (мушкарац), односно 58 (жена) година живота и најмање 20 година пензијског стажа;
 кад наврши 65 (мушкарац), односно 60 (жена) година живота и најмање 15 година пензијског стажа;
 кад наврши 40 (мушкарац), односно 35 (жена) година стажа и најмање 53 године живота.
Да би се извршавале обавезе из Закона о пензијском и инвалидском
осигурању, плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање из кога се
финансира пензијско и инвалидско осигурање регулисано је посебним законом. Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање уређени су
доприноси, обвезници доприноса, стопе доприноса, начин обрачунавања и
плаћања доприноса. Средствима која се формирају из доприноса, обезбеђују
се средства за финансирање обавезног социјалног осигурања, и то: пензијског
и инвалидског осигурања; здравственог осигурања; осигурања за случај
незапослености.
Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање обухватају: допринос
за обавезно пензијско и инвалидско осигурање; додатни допринос за стаж
осигурања који се рачуна са увећаним трајањем у складу са законом; допринос за случај инвалидности и телесног оштећења по основу повреде на
раду и професионалне болести у случајевима утврђеним законом.
Обвезници доприноса на основицу, за осигуранике запослене, изабрана
и именована лица, лица која обављају привремене и повремене послове, која
остварују накнаду на име финансијске подршке породици са децом и која
остварују накнаду по основу здравственог осигурања, јесу и послодавци,
односно други исплатиоци прихода, по истој стопи и на исту основицу као и
ти осигураници.
Послове извршавања обавеза из Закона о пензијском и инвалидском
осигурању и Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање врши
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање запослених. Ове
послове за осигуранике самосталних делатности врши Републички фонд за
пензијско и инвалидско осигурање самосталних делатности, а за осигуранике
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пољопривреднике основан је Републички фонда за пензијско и инвалидско
осигурање пољопривредника.
Посебни проблеми који током више деценија нису решени односе се на
пензије утврђене по основу осигурања запослених и осигурања пољопривредника. У том смислу су предузети значајни помаци у реформи обавезног
пензијског осигурања, који треба да ускладе обавезе са могућностима, посебно у ова два пензиона фонда (фонду запослених и фонду пољопривредника).
Отуда би била неопходна административна и финансијска консолидација
постојећих фондова, која би могла да се спроведе у периоду од пет година.
Консолидација пензионих фондова би се спроводила у три фазе и требало би
да доведе до значајних уштеда у пензијском систему. Прва фаза би обухватала доношење Програма административне консолидације, што би значило
потпуно спајање свих функција и свих запослених у фондовима. У другој
фази би била извршена ревизија финансијског стања и окончана административна консолидација. Трећа фаза би обухватила финансијску консолидацију,
што би значило потпуно финансијско спајање фондова и изједначавање у
исплати права.
Тако би програм консолидације фондова пензионог и инвалидског
осигурања, требало да утиче на смањење административних трошкова и повећање ефикасности пензионог система, првенствено кроз смањење троструко
увећаних трошкова и административних процедура у три фонда. На тај начин
би се извршила рационализација администрације у систему и дошло би до
изједначавања права у исплати, што треба да доведе до трајне финансијске
консолидације јединственог пензијског и инвалидског система у Србији.
Истовремено, реформа би требало да сведе на најмању могућу меру, односно
да елиминише трансфере средстава из буџета Републике према пензионом
фонду.

2.6. Допринос за осигурање за случај незапослености
Систем социјалног осигурања у Србији обухвата и осигурање за случај
незапослености. Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености, уређују се послови запошљавања до остваривања права из осигурања.
Све то треба да доведе до повећања запошљавања и стварања услова за успостављање националне стратегије развоја тржишта рада и смањење незапослености.
Запошљавање као комплексан проблем, држава мора да решава мерама
економске политике, како дугорочно, тако и краткорочно. Самим Законом су
уређена следећа питања:
(1) послови запошљавања;
(2) мере активне политике запошљавања;
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(3) права и обавезе лица која траже запослење;
(4) услове и начин оснивања Националне службе за запошљавање;
(5) друга питања од значаја за запошљавање.
Послови запошљавања обухватају читав комплекс послова који треба
да повећају запошљавање:
(1) обавештавање о могућностима и условима за запошљавање;
(2) посредовање у запошљавању;
(3) професионална оријентација и саветовање о избору занимања;
(4) организовање додатног образовања и обуке, у складу са законом;
(5) спровођење програма и мера активне политике запошљавања;
(6) посредовање за запошљавање у иностранству;
(7) издавање радне дозволе странцу и лицу без држављанства.
Активна политика запошљавања подразумева доношење и спровођење
програма и мера усмерених ка изналажењу свих могућности за веће запошљавање. Ове мере треба да буду усмерене и према унапређењу запослености,
што подразумева пуно, продуктивно и слободно изабрано запослење. Оваква
политика запошљавања подразумева и мере које је предузела држава да не би
дошло до отпуштања запослених.
Када незапослени оствари право да буде евидентиран као незапослен,
може да оствари права на:
(1) обавештавање о могућностима и условима за запошљавање;
(2) посредовање у запошљавању;
(3) професионалну оријентацију и саветовање о избору занимања;
(4) додатно образовање и обуку, у складу са законом;
(5) мере активне политике запошљавања;
(6) новчану накнаду за време незапослености, у складу са овим законом;
(7) друга права утврђена овим законом и општим актом Националне
службе.
У складу са Законом, основана је Национална служба за запошљавање,
као установа која има статус организације за социјално осигурање. У овој
служби се обављају послови којима се обезбеђује остваривање права грађанина за запослење и осигурање за случај незапослености, као и остваривање
других права.
Незапослени имају неколико основних индивидуалних и колективних
права која могу да се користе:
(1) право на новчану накнаду за време незапослености;
(2) привремена накнада запослених са територије Косово и Метохија;
(3) једнократна новчана накнада за самозапошљавање;
(4) програм додатног образовања и обуке, сајмови запошљавања, обуке и клубови за активно тражење посла;
(5) финансирање услуга образовања незапослених лица;
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(6) подстицање предузетништва ради подстицања новог запошљавања,
самозапошљавање преко сопственог бизниса, запошљавање инвалида и
подстицање запошљавања ризичних група.
Допринос за осигурање за случај незапослености регулисан је Законом
о доприносима за обавезно социјално осигурање. Обвезник доприноса је
осигураник и послодавац, или исплатилац прихода на чији терет се плаћа
допринос, док је осигураник физичко лице обавезно осигуран.
Обвезници доприноса за осигурање за случај незапослености су следећи осигураници, у складу са законом који уређује систем обавезног осигурања за случај незапослености:
(1) запослени;
(2) изабрана, именована и постављена лица која остварују разлику
зараде, односно плате;
(3) лица која обављају привремене и повремене послове по уговору;
(4) лица која остварују накнаду зараде по закону који уређује финансијску подршку породици са децом;
(5) лица која остварују накнаду зараде по закону који уређује обавезно
здравствено осигурање;
(6) предузетници;
(7) оснивачи, односно чланови привредног друштва;
(8) други осигураници, у складу са законом који уређује систем обавезног осигурања за случај незапослености.
Обвезници доприноса на основицу, за осигуранике тач. 1) до 5) су и послодавци, односно други исплатиоци прихода, по истој стопи и на исту основицу као и ти осигураници.
Основицу на коју се обрачунава и плаћа допринос за осигуранике (запослени, предузетник и др.) и за послодавце чине зарада и накнада зараде.
Основица за обрачун не може бити нижа од најниже основице осигурања која
је прописана.
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РЕЗИМЕ
1) Јавни приходи се формирају кроз систем расподеле и прерасподеле
националног дохотка. Тиме је великим делом њихово формирање опредељено односима у производњи, односно формираним продукционим односима.
Држава данас располаже разноврсним приходима чија висина и структура
зависе од политичких, економских, социјалних и других фактора унутар сваке привреде. Јавни приходи се данас јављају у различитим облицима: порези,
приходи од јавне имовине, доприноси, таксе, царине, парафискални приходи
(парафискалитети), из примаме емисије централне банке (задуживање држава
код централне банке), јавни дуг државе и поклони итд.
Јавне приходе можемо класификовати на различите категорије. Данас
је уобичајена подела на следеће облике: редовни и ванредни приходи; оригинални и дериватни приходи; јавно-правни и приватно-правни приходи; приходи од становништва и правних лица; парафискалитети - као посебан облик
прихода.
2) Порез има следеће основне карактеристике:
 Обавезност давања, чак и принудним путем (по чему се разликује
од сваког добровољног давања);
 Не постоји директна противнакнада од стране државе или другог
јавно-правног тела пореском обвезнику (за разлику од такса, код којих постоји уска веза између давања и чињења услуге);
 Пореска давања су бесповратна (по чему се, у основи разликују
од зајмова).
3) Пореској политици и порезима припада изузетно значајно место у
регулисању цикличних колебања. Порези се више не третирају као „нужно
зло“ које оптерећује доходак појединца пореског обвезника, већ посматрају
као фактор који делује на формирање акумулације, понашања инвестиција,
запосленост, национални доходак, укупну потрошњу и поједине облике потрошње, понашање цена и готово све привредне макроагрегате. Овај заокрет
у модерној теорији везан је за период после Велике економске кризе и Ј. М.
Keynesа.39
Модерна финансијска теорија на Западу могла би се сврстати у Keynesијански правац, јер у основи полази од постулата које је оригинално поставио
Keynes. То значи да се може закључити да модерна финансијска теорија оправдање пореза налази у склопу целокупног интервенционистичког концепта
и положаја модерне државе у томе.
Политиком пореза и доприноса могу се:

39

Ј. М. Keynes: Општа теорија запослености, камате и новца, Лондон, 1936.
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 подстицати акумулација и продуктивност рада,
 уједначавати услови привређивања; уравнотежавати спољнотрговински и платни биланс,
 стимулисати глобални, регионални и структурни развој,
 хармонизовати понуду и тражњу,
 смањити социјалне разлике,
 прерасподељивати новостворена вредност,
 подржавати изградњу објеката друштвено-економске, културнопросветне, научно-образовне и социјално-здравствене инфраструктуре, итд.
4) Због својих бројних негативних деловања на пореског обвезника, сва
пореска законодавства настоје избећи двоструко опорезивање. Разлози двоструког опорезивања су у финансијском суверенитету државе или финансијској аутономији појединих политичко-територијалних заједница на основу
којих се доносе прописи из области опорезивања. Наиме, свака политичкотериторијална заједница самостално доноси своје пореске стопе и облике
опорезивања, тако да се порески обвезник може наћи у ситуацији да плаћа
исти порез на истој основи, али у корист две пореске власти.
Двоструко опорезивање се може јавити у три облика:
 интерно двоструко опорезивање;
 двоструко опорезивање у границама федеративне државе;
 међународно двоструко опорезивање.
5) Порески систем је скуп пореских прописа, института и норми,
везаних у јединствен механизам, а у сврху остварења одређене пореске политике. У порески систем је уграђен велики број пореских облика који се у
сваком систему разликују. Овај систем представља скуп института и инструмента који стоје на располагању пореској власти за остваривање одређених
фискалних, економских, социјалних и политичких циљева у оквиру датог
економског система. Сваки порески систем је резултат:
 развојног;
 друштвено-економског;
 политичког система;
 циљева који се желе постићи одређеним пореским системом.
Према облику у коме се појављују порески системи могу бити: порески
монизам и порески плурализам. Порески монизам је порески систем који
предвиђа само један и то јединствени порез (Single Tax System). Пракса је показала да порески монизам није могуће спровести, јер би морао стално расти
ради осигуравања средства за врло велике расходе модерне државе. Њиме се
не би могли обухватити сви порески субјекти и објекти опорезивања.
Порески плурализам је систем састављен од више пореских облика, инструмената, група и др. Данас је то доминантан облик пореског система. У систему више пореских облика, инструмената и група могуће је комбиновати по-
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реску политику, посебно директног пореза на доходак, често и тако да се
сиромашнији слојеви мање опорезују, у односу на више доходне групе. С
друге стране, поједини порески обвезник који евентуално избегне плаћање
једног пореза, лако потпадне под други облик опорезивања, чиме је учинак
пореске политике знатно већи.
Плуралистичке пореске системе чине две групе: директни и индиректни порези.
У директне порезе спадају:
 порез на имовину,
 порез на дохотке и
 порез на принос на капитал,
У индиректне порезе спадају:
 порез на додату вредност,
 царине,
 акцизе и
 монополски порези.
6) Принципи опорезивања су правила која порески органи примењују
при изради пореског система, ради оптималног и ефикасног спровођења циљева пореске политике, као дела укупне економске политике.
Данас преовлађује схватање да постоји девет пореских принципа сврстаних у четири основне групе:
 финансијска начела (издашност и еластичност пореза),
 економска начела (добар избор пореског извора и врсте пореза),
 социјална начела (опште обавезе и равномерност опорезивања) и
 пореско-техничка начела (одређеност, јевтиноћа и угодност пореза).
7) У савременом пореском систему опорезивање се врши применом
десет до тридесет различитих пореских облика, од којих су најважнији:
 директни и индиректни порези
 лични и објективни порези
 репартициони и квотни порези
 синтетички и аналитички порези
 редовни и ванредни порези
 порези у новцу и натури
 остале врсте пореза
8) Уколико је учешће фискалних прихода у друштвеном производу
веће - то је и фискални капацитет већи. Овим се индикатором истовремено
приказује и висина фискалне пресије (притиска) у привреди. Стални раст
јавних расхода и прихода у систему све развијенијих функција јавног сектора
у последњим деценијама развоја повећали су ниво фискалне пресије на веома
висок степен.
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Порески лимити, по правилу, вишеструко се одржавају, будући да претерано опорезивање негативно делује на производну способност, економске
стимулансе, радно залагање, инвестициону склоност и др., са изнуђивањем
фискалне евазије. Претерано фискално захватање апсорбује капитал и/или
штедњу, слаби инвестиционе напоре привредних јединица, продукује бекство
капитала и смањује потрошњу појединаца. Високо опорезивање смањује
радне напоре и дестимулише продуктиван рад.
9) Фискална маса (фискални приходи), распоређена на поједине фискалне обвезнике, представља део вишка друштвеног производа за финансирање јавних потреба. Фискални рандман је део, с једне стране пословног резултата, а са друге одговарајуће политике опорезивања (пореска стопа, основица, ослобођење и др.).
Фискални рандман (резултат) може се посматрати у два облика:
 глобални рандман,
 структурни рандман.
Глобални рандман (фискални резултат) представља укупну масу фискалних прихода у одређеном периоду. Структурни рандман представља
структурне фискалне приходе по облицима фискалних прихода (доходак,
плата, потрошња, промет, имовина, профит и др.), по пореским субјектима
(национална привреда, гране, групације, региони, фирме, грађани).
10) Парафискалитети се налазе између административних такса и
пореза, али нису везани за државне функције, већ за извесне самосталне нетериторијалне организације које у својим економским и социјалним функцијама формирају одређене приходе. Ради се о приходима који се формирају
паралелно с јавним или „званичним“ државним приходима и који добијају
споредни карактер, због чега се и називају „парафискални“ приходи. Парафискални приходи се формирају на истим изворима као порези и остала јавна
средства, изазивају готово иста економска и социјална дејства у привреди и
често се јављају као конкурентна средства порезима. Будући да се ради о
средствима која се крећу и до 11% националног дохотка, све се више поставља питање њихове природе, начина стварања, класификације и коначно, перспективе.
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ПИТАЊА
за: дискусију, припрему колоквијума, израду семинарских радова и
усмени испит
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

(7)

(8)
(9)

Разлике између финансијске и приватне привреде.
Јавни приходи - јавноправни и приватноправни.
Јавни расходи - обезбеђивање јавних добара.
Извори јавних прихода.
Финансијски односи у сложеним државама:
 фискални однос (држава – порески обвезници)
 финансијски однос (различити нивои државне власти)
 овлашћење за установљавање јавних прихода
 овлашћење за увођење јавних прихода
 овлашћење за утврђивање висине јавних прихода
Подела јавних прихода
 оригинерни и деривативни јавни приходи
 јавноправни и приватноправни јавни приходи
 редовни и ванредни приходи
 приходи од становништва и приходи од правних лица
 обавезна давања – порези; добровољна давања- јавни зајам, поклони
 повратни и неповратни приходи
 приходи у новцу и у натури
 наменски и ненаменски приходи (дестинирани и недестинирани)
 приходи различитих нивоа државне власти
Основни појмови о порезима:
 деривативност пореза
 присилност (принудност) пореза (присилност код неплаћања пореза –принудна наплата)
 финансира јавних расхода
 одсуство непосредне противнакнаде
 порези су недестинирани приходи
 принцип буџетске неефектације
Теорије оправдања пореза
Циљеви опорезивања:
 фискални циљ
 екстрафискални циљеви
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(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

122

 економски циљеви
 социјални циљеви
 политички циљеви
 остали циљеви
Економски циљеви: микроекономске природе, макроекономске природе:
 експанзивна пореска политика
 рестриктивна пореска политика
Класификација пореза:
 посредни порези - предности и недостаци;
 непосредни порези: предности и недостаци;
 субјектни и објектни порези
 синтетички и аналитички порези
 фундирани и нефундирани порези
 редовни и ванредни порези
 репартициони и квотни
 централни и локални порези
 основни и допунски порези
 општи и наменски порези
Лични елементи опорезивања:
 порески субјект: активни порески субјект (држава); пасивни порески субјект (порески обвезник)
 порески дестинатор: порески платац, порески јемац
Материјални елементи опорезивања
 порески извор
 порески објект (ствари, услуге или права)
 пореска способност
 пореска основица
 пореска јединица
Пореска стопа:
 пропорционална пореска стопа
 прогресивна пореска стопа
 дегресивна пореска стопа
Порески катастар
 непосредни порези
 пореска тарифа(царинска тарифа)
 пореске објекти, пореске јединице и пореске стопе
 пореска листа: имена пореских обвезника и и висина пореског дуга
 разрез пореза





(16)

(17)
(18)

(19)
(20)

(21)

(22)

пореска опомена
отпис пореза
почек пореза
застарелост пореза: апсолутни (10 година) и релативни рок застарелости (5 година)
Пореска ослобађања
 изузимање од опорезивања
 трајна и привремена
Пореске олакшице или смањење пореза: умањење пореске основице
или умањење разрезаног пореза
Ефекти опорезивања:
 финансијски ефекат
 социјално -политички ефекат
 економски ефекат: микроекономски ефекат, макроекономски ефекат - ефекти тражње
 ефекат супституције: сигнална дејства опорезивања – опредељивање за супститут који се блаже опорезује или је неопорезован
Намена трошења пореских средстава (недестинирани порези)
Законита (допуштена) пореска евазија
 легитимно избeгавање (минимизовање) пореске обавезе
 висина пореског оптерећења: закон опадајућег приноса
 неприхватљива законита пореска евазија (неприхватљиво минимизовање пореске обавезе) тзв. злоупотреба права
Врсте незаконите пореске евазије
 дефраудација (пореска утаја)
 порези на имовину, порези на доходак, доприноси за соц. осигурање
 контрабанда (кријумчарење)
 царине, порези на промет, акцизе
 порески морал
 активно избегавање плаћања пореза
 пасивно избегавање пореза
 мере против незаконите пореске евазије
Принципи опорезивања:
 финансијски порески принципи
 принцип издашности(довољности)
 принцип еластичности - порез на доходак физичких лица
 економски порески принципи
 принцип избора пореског извора (доходак и имовина)
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(23)
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 принцип избора врсте пореза (сврха опорезивања)
 социјално-политички принципи опорезивања
 праведност опорезивања: принцип општости пореске обавезе,
принцип равномерности опорезивања
 пореско-технички принципи опорезивања
 принцип одређености пореза
Врсте двоструког опорезивања
 међународно двоструко опорезивање
 интерно двоструко опорезивање
 намерно и ненамерно двоструко опорезивање
 обично и мултипликовано двоструко опорезивање
 стварно и потенцијално двоструко опорезивање
 методи за спречавање двоструког опорезивања.

ДРУГИ ДЕО
КОМПАРАТИВНЕ ПОРЕСКЕ
СТРУКТУРЕ

Глава прва:
УПРАВЉАЊЕ ПОРЕСКИМ СТРУКТУРАМА
1. ПЕРСОНАЛНИ ПОРЕЗ
У савременим пореским системима постоје два модела опорезивања
дохотка физичких лица, и то:
(1) модел јединственог пореза на доходак (тзв. синтетички порез) и
(2) модел парцијалног пореза на доходак (тзв. аналитички порез).
Синтетичким порезом на доходак грађана опорезује се укупни (збирни)
приход пореског обвезника применом тарифе прогресивних пореских стопа,
како би се осигурало плаћање пореза (као модерни субјектни порез) према
економској снази појединаца као пореских обвезника. Аналитички порез на
доходак физичких лица (у форми тзв. цедуларних пореза) погађа поједине
врсте прихода обвезника пропорционалним пореским стопама, с тим што се
укупни доходак (приход) појединаца опорезује допунским порезом по прогресивним пореским стопама. Сви облици (извори) прихода се парцијално
опорезују (појединачно), уз максимално респектовање чињенице да висина
пореза по правилу зависи од прихода који потичу из фундираних или нефундираних извора.40
У пореској пракси, проблем дефинисања дохотка, као пореске основе,
решен је или применом принципа набрајања или употребом глобалног (општег) принципа. На основу принципа набрајања сви приходи пореског обвезника се набрајају (и сабирају). Набрајају се само приходи који подлежу опорезивању применом пореза на доходак физичких лица. На основу глобалног
40

ОЕСD, Taxation in OECD, Paris, 1992. i The Personal IncomeTax Base, Paris, 1990.
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принципа таксативно се наводе сви текући и једнократни приходи у новцу
или натури, које остварује порески обвезник у одређеном временском периоду. Под овај принцип опорезивања подводе се сви приходи који нису законски изузети од опорезивања применом пореза на доходак грађана.
Истовремено, у пореској пракси земаља OECD и EУ искристалисала су
се три пореска принципа, и то:
(1) принцип неограничене пореске обавезе,
(2) принцип држављанства, и
(3) територијални принцип.
На основу принципа неограничене пореске обавезе, порез из дохотка
грађана погађа све приходе особе која има пребивалиште, без обзира на то да
ли су приходи пореског обвезника остварени у земљи или иностранству. На
основу принципа држављанства, порез плаћа држављанин једне земље који
има пребивалиште у другој земљи, на приход остварен у иностранству у земљи
чији је држављанин. На основу територијалног принципа, порез из дохотка
грађана плаћа се само на приходе остварене у земљи без обзира на пребивалиште.
Проблем опсега пореске основице по правилу прати проблем пореских
ослобођења и олакшица са економским и социјалним мотивима.41 У пореској
пракси савремених земаља три су кључна проблема, и то:
(1) порески третман егзистенцијалног минимума,
(2) порески третман деце обвезника, и
(3) порески третман брачног друга (супруге).
Проблем третмана тзв. егзистенцијалног минимума (тј. ослобођење
дела дохотка од опорезивања) решава се на два начина:
(1) одбијањем одређеног износа од пореске основе (Немачка, В. Британија, Јапан, Норвешка и Шведска), и
(2) одбијањем одређеног износа од утврђеног пореза (Италија, Швајцарска и Аустрија).
У пракси се, међутим, најчешће среће комбиновани модел пореских
олакшица који симултано инкорпорира и одбијање одређеног износа од пореске основице и одбијање одређеног износа од утврђеног пореза. Но, могућа
је и примена тзв. нулте зоне, која објашњава опорезивање дохотка након
одређеног нивоа или изнад одређене висине прихода (Белгија, Луксембург и
Данска).
Проблем пореског третмана деце пореског обвезника у пореској пракси
земаља OECD решава се на следећи начин, и то:
(1) одбијањем одређеног износа од утврђеног пореза,

41

J.A.Kay, Tax Policy, The Economic Journal, март1990., стр. 18-75.
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(2) применом тзв. splitting система по коме се за свако дете, код заједничког опорезивања брачних другова, узима одређени дивизор (нпр. заједнички доходак дели дивизор 2),
(3) одбијањем одређеног износа од пореске основице (што зависи од
броја деце и од узраста деце), и
(4) применом мешовитог система као комбинација splitting система до
одређене висине и одбитка одређеног износа од утврђеног пореза или од пореске основице.
Коначно, проблем пореског третмана брачног друга, решава се у пракси
савремених земаља у зависности од тога да ли је супруга запослена или уопште није упослена. Пореска погодност се практикује и за запослену и за незапослену супругу у splitting систему и у систему двоструких тарифа. Заједнички доходак се мање порески захвата код примене тзв. двоструке тарифе у
односу на захватање дохотка појединца са приходима исте висине. Једино
Шведска не практикује пореске погодности у пореском третману супруге.

1.1. Опорезивање дохотка физичких лица
Порез на доходак (Income Tax, ľimpŏrt sur le revenu des personnes
physiques, Einkommensteuer, Podhodnij nalog), је окосница савремених пореских система. Помоћу овог фискалитета спроводи се политика опорезивања
фискалних обвезника према економској снази, која се рефлектује нивоом
оствареног дохотка у одређеном временском периоду. При томе, води се
рачуна о релевантним чињеницама које су везане за пореског обвезника у
форми давања пореских олакшица и ослобођења.
Порез на доходак „релативно је нов члан пореских система“.42 По први
пут је уведен у В. Британији током далеке 1798. године. После његовог вишегодишњег укидања, поново је уведен 1842. год. у порески систем тадашње
Енглеске. Овај порез уводи Јапан 1887. године, Немачка 1891. године, САД
1913. године, Француска 1914. године и Белгија 1919. године.
У финансијској пракси савремених земаља срећу се два модела пореза
на доходак физичких лица, и то: (1) парцијални порез на доходак или тзв.
аналитички порез на доходак и (2) јединствени порез на доходак физичких
лица, или тзв. синтетички порез на доходак.
Код синтетичког (јединственог) пореза на доходак физичких лица опорезује се укупни приход пореских обвезника применом скале прогресивних
пореских стопа. Као такав, овај фискалитет, односно порез се среће у готово
свим земљaма, а заузима и централно место у структури пореских прихода.
Божидар Јелчић, Наука о финанцијама и финанцијско право, Информатор, Загреб,
1983, стр. 222.
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„Јединствени порез на доходак може се оценити као најмодернији субјектни
порез који омогућује и осигурава опорезивање према економској снази
пореских обвезника. Код парцијалног (аналитичког) пореза на доходак опорезују се посебно поједине врсте прихода пореских обвезника уз примену
различитих пореских стопа, а укупни се приход (доходак) опорезује једним
допунским порезом уз примену прогресивних пореских стопа (на пример, у
нас порезом из укупног прихода грађана). Најчешће се примењују пропорционалне пореске стопе. Код примене тог облика пореза на доходак најчешће се
води рачуна да висина пореског оптерећења зависи од тога је ли део дохотка
(прихода) који се опорезује из фундираних или нефундираних извора. У
каснијем се развоју, уз опорезивање појединих делова опорезује и укупни
приход (доходак) применом прогресивних пореских стопа.“43
Централни проблем опорезивања дохотка у савременим пореским системима je питање шта се све сматра дохотком. Два су приступа у пракси
заступљена: принцип набрајања и глобални принцип. Принцип набрајања
имплицира законско навођење свих прихода који се захватају порезом на
доходак. Глобални принцип подразумева, пак, обухватање свих текућих и
једнократних прихода у новцу и натури који су остварени у текућој фискалној години.
У систему опорезивања дохотка физичких лица важан је и проблем
„опсега пореске основице, тј. на које се приходе (доходак) односи пореска
обавеза“.44 У том контексту, проф. Јелчић (Божидар) приказује три принципа,
и то: (1) принцип неограничене пореске обавезе, (2) територијални принцип и
(3) принцип држављанства. По принципу неограничене пореске обавезе, порезом на доходак се опорезују сви приходи особе која има своје пребивалиште независно од тога да ли су приходи остварени у земљи или иностранству, и
независно од држављанства пореског обвезника. По територијалном принципу пореска обавеза терети само приходе (доходак) остварене у „иностранству“, као и „особе које немају пребивалиште или уобичајено боравиште у
туземству“. Најзад, по принципу држављанства држављани једне земље, који
имају пребивалиште у другој земљи, плаћају порез на поједине приходе остварене у иностранству - земљи чији су држављани, уз одбитак евентуално
плаћених пореза у земљи у којој је остварен приход, који подлеже опорезивању.
Порез из дохотка плаћају појединци на свој доходак и некорпоративна
предузећа (индивидуални власници предузећа, ортаклук, партнерство и остали облици друштвених лица). У земљама OECD доходак је предмет опоре-
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Ибидем, стр. 223
Ибидем, стр. 223.
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зивања који је једнак износу опорезованог дохотка и пореских ослобођења и
олакшица. Доходак је предмет опорезивања, док је опорезиви доходак пореска основица.
Између опорезованог дохотка и бруто дохотка физичких лица „стоје“
пореске олакшице, које варирају од земље до земље у групацији земаља
OECD. „Учешће опорезивог дохотка, који представља пореску основицу, у
дохотку, као предмету опорезивања, се креће од 50% до 95%, што је иначе
карактеристично за Холандију и Италију. “"45
Доходак је предмет опорезивања у свим земљама OECD, које примењују тзв. синтетички (глобални) систем опорезивања дохотка физичких лица,
по којем се сабирају сви извори (облици) дохотка појединца, као што су:
(1) плате и зараде (примања запослених),
(2) нето примања од пословања,
(3) посебне бенефиције и привилегије,
(4) доходак од камате, ренте и дивиденде,
(5) примања од инвестирања,
(6) импутирана рента,
(7) социјални трансфери,
(8) капитални добици,
(9) државне, приватне и стране пензије,
(10) примања од осигурања и ануитети,
(11) примања по основу издржавања и алиментације,
(12) примљене услуге у натури, и
(13) остали извори прихода.
Збир свих ових извора чини укупан доходак који се опорезује по моделу индивидуалног (појединачног) опорезивања или по моделу заједничког
(породичног) опорезивања. Овај избор зависи од пореског третмана различитих извора дохотка и од преферирања пореске јединице. Индивидуално
опорезивање примењују: Аустрија, Шведска, Јапан, Аустралија, Холандија,
Италија, Канада, В. Британија, Белгија, Н. Зеланд, Грчка, Турска, Данска,
Исланд и Финска; док породично опорезивање примењују: САД, Француска,
Швајцарска, Немачка, Португал, Ирска и Луксембург. Опционо опорезивање
(са слободним избором пореске јединице) примењују само Шпанија и Норвешка.

Х. Хрустић, Најзначајнија обележја система опорезивања дохотка грађана у
државама - чланицама ОЕСГЈ-а, Књиговодство 12/91, стр. 57.
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1.2. Систем пореских олакшица и ослобађања
Следећи важан проблем у систему опорезивања дохотка физичких лица
односи се на систем пореских олакшица и ослобађања из економских и
социјалних разлога. У том контексту, важна су следећа три питања:46 (1)
ослобођења од опорезивања одређеног дохотка у форми егзистенцијалног минимума, (2) порески третман деце пореских обвезника и (3) порески третман
брачних другова. У вези са првим проблемом, у СР Немачкој, В. Британији,
Холандији, Канади, Јапану, Норвешкој, Шведској и САД примењује се систем одбијања одређеног износа од пореске основице, док се у Италији, Аустрији, Шведској и Канади примењује систем одбијања одређеног износа од
утврђеног пореза. Тзв. нулта зона примењује се у Белгији, Немачкој, Данској,
Луксембургу и Швајцарској.47 Опорезивањем је обухваћен само део дохотка
изнад одређене висине. У пракси се сусрећу и тзв. комбиновани системи пореских олакшица у форми одбијања дела од пореске основице и дела од
утврђеног пореза (какав је иначе случај у САД и Шведској).
При опорезивању дохотка физичких лица проблем пореског третмана
деце разрешава се на четири начина, и то:48 (1) применом тзв. splitting-система, (2) одбитком одређеног износа од пореске основице, (3) одбитком одређеног износа од разрезаног пореза и (4) применом тзв. мешовитог система. У
првом моделу се за свако дете узима одређени дивизор, који се примењује у
случају заједничког опорезивања брачних другова када се доходак брачних
другова и дели дивизором. По другом моделу, одбијају се одређени износи од
пореске основице, при чему тај доходак зависи од пореске основице, од броја
и узраста деце, и од броја и узраста деце и висине пореске основице. У
трећем моделу, одбија се одређени износ од разрезаног пореза у зависности
од висине пореза, броја деце и узраста деце. Коначно, по четвртом моделу,
примењује се тзв. мешовити систем у коме се до одређене висине дохотка
пореског обвезника аплицира splitting-систем, а после тога се одбија одређени
износ од утврђивања пореза.
У систему опорезивања дохотка физичких лица важно место заузимају
одређене пореске погодности за брачног друга независно од тога да ли супруга ради или не. У систему раздеобе дохотка splittingа код заједничког опорезивања дохотка, погодност се практикује и на запослену и на незапослену
жену.49 Исти је случај и код заједничког опорезивања дохотка применом
двоструких тарифа, где се заједнички доходак знатно блаже опорезује од
Јелчић Б., оп.цит., стр.223.
Ибидем, стр. 224
48
Ибидем, стр. 224
49
Ибидем, стр. 224.
46
47

130

дохотка појединаца са дохотком исте висине, односно у оним системима где
се износ пореза код заједничког опорезивања брачних другова смањује за
одређени износ или у одређеном проценту.50 „У систему опорезивања дохотка, у којем је порески обвезник појединац, може се за незапослену особу
одбити одређени износ од пореске основице или од разрезаног пореза.“51
У свим земљама OECD јављају се пореске олакшице у форми пореског
кредита (Аустрија, Италија, Шпанија, Данска, Португал и Н. Зеланд), у форми тзв. нулте стопе за прву групу пореских обвезника (Швајцарска, Француска, Аустралија, Норвешка, Канада, Луксембург и Финска) и у форми тзв.
пореских надокнада (САД, Јапан, Немачка, Шведска, Белгија, Ирска, Португал, Турска, Исланд, В. Британија, Холандија). Све пореске олакшице су, по
правилу, систематизоване, класификоване у стандардне и нестандардне пореске олакшице:
(1) брачно стање, број издржаваних лица и доприноси за социјално и
здравствено осигурање, и
(2) трошкови осигурања, доприноси за пензијско осигурање, добротворна давања, трошкови превоза до и са посла, трошкови камата на кредите
и зајмове, медицински трошкови и трошкови образовања. Стандардне пореске олакшице нису у непосредној вези са учињеним трошковима пореског
обвезника, док су нестандардне пореске олакшице у директној вези са оствареним трошковима пореских обвезника.
Међу државама чланицама OECD постоје разлике у погледу величине
пореских олакшица и у погледу значаја појединих облика пореских олакшица. Разлике су евидентне у структури пореских олакшица које тангирају
специфичне изворе дохотка као што су пореске олакшице за дивиденде, за камате, за пензије, за доходак пољопривредника, за доходак малих предузетника.
Напослетку, у систему персоналног пореза на доходак важно је и питање пореских стопа. Стопе пореза на доходак физичких лица у савременим
пореским системима су различите са становишта њихове висине (од најниже
до највише). По правилу, ове стопе су прогресивне, са различитим распоном:
од 22% до 56% у З. Немачкој и од 18% до 57% у Луксембургу.
Највише су биле у Шведској (72%). Но фискалне реформе током 80-тих
година допринеле су драстичној редукцији фискалних стопа персоналног
пореза на доходак. Тиме су значајно сужени распони у скали пореске прогресије у функцији подстицања рада и штедње.
По одбитку пореских олакшица пореске основице се разврставају по
групама према величини оствареног опорезивог дохотка. По групама се за-
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Ибидем, стр. 224.
Ибидем, стр. 224-225.
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право разврставају порески обвезници чији број варира од земље до земље.
Само једна група егзистира у Шведској и Исланду са пореским стопама од
20%, односно 33%. САД и В. Британија имају по две групе са највишом
стопом од 28% и 40%. Швајцарска има шест група (најнижа пореска стопа
износи 1%, а највиша 13%). Француска има 12 група (са стопама од 5% до
57%), док Луксембург има чак 24 групе (са пореским стопама у распону од
10% до 56%).
Пореске стопе су, према томе, прогресивне у свим земљама ОЕСD, што
је врло инструктивно за Србију, која би требало да прихвати швајцарске
пореске стопе за транзиторни период (од 1% до 13%), а затим да пређе на
америчке пореске стопе (од 15% до 28%).
У зависности од нивоа опорезивог дохотка, пореских олакшица и пореских стопа зависи порески рандман јавне власти за алиментације „потрошачких апетита“ буџетске клијентеле. У укупним пореским приходима порез
из дохотка физичких лица стабилизовао се на нивоу од 26,6% за ЕУ, 28,6% за
Европу и 30,8% за OECD (укупно). Учешће овог пореза у друштвеном производу, такође, је стабилизовано на нивоу од 11,2% у ЕУ (просек), односно од
12,1% за OECD (укупан просек).
Порез на доходак физичких лица по правилу припада централним нивоима јавне власти, мада питање фискалне надлежности није у свим земљама
подједнако решено у OECD. Искључива централизација овог пореза евидентна је у Аустралији, Француској, Грчкој, Ирској, Италији, Холандији, Н.
Зеланду, Турској и В. Британији. У нордијским земљама су нижи нивои јавне
власти значајнији од централног нивоа када је у питању опорезивање дохотка
појединца. Швајцарска је, пак, позната по доминантној улози субцентралних
органа власти (кантони). Додуше, у пракси земаља OECD постоје четири
форме деобе (поделе) пореске надлежности у области опорезивања грађана:52
(1) споразумна подела пореза (Немачка, Шпанија, Аустрија и Луксембугр) у којој се локалним (комуналним) нивоима јавне власти аутоматски
одобравају износи од наплаћених пореза применом договореног фискалног
процента,
(2) посебне пореске стопе и структуре пореских олакшица (Шведска,
Финска и Јапан) које омогућавају примену посебних пореских стопа у свакој
јединици локалне пореске управе, а и различиту структуру пореских олакшица за различите нивое јавне власти,
(3) посебне пореске стопе (Данска, Белгија, Норвешка и Канада) које
дозвољавају централним и локалним фискалним властима посебно право на
самостално одређивање пореских стопа, и
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Ж. Ристић, С. Комазец и Ј. Ковач, Пореска економија, АБЦ Глас, Београд, 1993.
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(4) посебни порески системи (САД и Швајцарска) рефлектују аутономију кантона (Швајцарска) и држава (САД) у утврђивању фискалних параметара пореза из дохотка физичких лица.
Швајцарска је, у том контексту, посебно интересантна, пошто се ради о
децентрализованој, демократски организованој и тржишно оријентисаној земљи са 26 кантона и 3.021 комуна у саставу конфедерације још од 1848.
године. Пореска власт је фактички подељена између локалитета, кантона и
конфедерације у складу са уставним надлежностима и одговорностима:53
(1) финансије, образовање, одбрана, саобраћај, социјално осигурање и
спољни послови спадају у компетенцију конфедерације,
(2) финансије, социјално осигурање, саобраћај, здравство и образовање спадају у надлежност кантона, и
(3) култура, спорт, заштита животне средине, социјално осигурање,
саобраћај, образовање и здравство припадају у надлежност комуна. О увођењу пореза грађани директно одлучују. Материја федералних пореза и максималних пореских стопа регулисани су Уставом, што значи да се свако повећање пореске стопе и трансфера пореских прихода од федералних власти
према кантонима мора решити референдумом. Амандман на Устав је усвојен
само ако је прихваћен од већине и кантона и грађана, као пореских обвезника.
Тиме је фактички успостављена директна демократска контрола јавних
финансија која обезбеђује ефективност јавне потрошње. Порески суверенитет
у области директних пореза се дели између конфедерације и кантона, мада
приоритет ипак припада кантонима. Индиректни порези (царине, порез на
промет и акције) су федерални, осим кантоналног опорезивања моторних
возила.

2. СИСТЕМ И ПОЛИТИКА ОПОРЕЗИВАЊА ДОХОДАКА
И ШТЕДЊЕ
2.1. Опорезивање камата и дивиденди
У финансијској пракси резерве новчаних средстава у уштедама и
лукративним пласманима у привредним делатностима и улозима у вредносне
папире су првокласни домени фискалних подстицаја.
Србија у међународним пословним односима „често“ користи конвенције о избегавању двоструког опорезивања. Фискалне баријере се морају
отклонити како страни улагачи не би плаћали порез на остварену добит и у
С. Комазец, др Ј. Ковач и Ж. Ристић: Фискална теорија и политика, АБЦ Глас,
Београд, 1993.
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својој земљи и у Србији. А да би се баријере отклониле конвенционално су
утврђени модели превенције. Наиме, у уговорима са Шведском, Финском, В.
Британијом, Данском, Италијом, Норвешком, Кипром, Мађарском и Шри
Ланком утврђено је да земља уговорница регулише да њен резидент своју пореску обавезу може умањити не само за своту стварно плаћеног пореза у
Србији већ и за своту која би била плаћена да олакшица на име реинвестиране добити није пружена.54 У уговорима о избегавању двоструког опорезивања може, пак, бити уговорена снижена стопа код пореза који се по одбитку
наплаћују за дивиденде, камате и ауторске накнаде. Коначно, у уговорима са
Француском, Чехословачком, Белгијом, Холандијом, Египтом, Пољском,
Немачком и Румунијом уговорено је да резидент дотичних земаља може из
пореске основице изузети добит која је остварена у нашој држави под условом да је остварена добит стварно опорезована.55
У области опорезивања камата и дивиденди егзистирају различита
решења, која је савремена фискална пракса прихватила, и то: (1) Не опорезују
се ни камате од штедних улога, нити камате од обвезница, (2) Опорезују се
како камате на штедне улоге, тако и камате од обвезница, (3) Не опорезују се
камате од штедних улога, а опорезују се камате од обвезница и (4) Опорезују
се камате од штедних улога, а не опорезују се камате од обвезница.
Потписивањем уговора о избегавању двоструког опорезивања створена
је могућност да се камате опорезују и у земљи у којој се остварују приходи од
камата. У потписаним уговорима са Италијом, В. Британијом, Пољском,
Кипром, Шри Ланком пореска стопа не може бити већа од 10%.56 Камате
могу бити опорезоване само у земљи примаоца камата, што је уговором прецизирано (Француска, Аустрија, Финска, Чехословачка, Немачка, Норвешка,
Холандија и Мађарска). Разуме се, опорезивање камата у земљи примаоца
камата по правилу се врши по пореским стопама које происују национална
пореска законодавства.
Опорезивање камата у европским земљама je стандардна фискална
ствар. Наиме, стопе варирају од земље до земље: 29% у В. Британији, 25% у
Белгији, 10% у Немачкој, 35% у Швајцарској, 20% у Шпанији и 30% у
Италији. Холандија је опорезивање камата на штедњу увела 1.1.1988. године,
док Аустрија сада покушава да уведе опорезивање по стопи од 20%. У Француској се камате опорезују у саставу укупног прихода. Једино Шведска, Луксембург и Данска не опорезују камате. Али, сврха опорезивања није обезЈ. Ковачевић, Неке тенденције савремених фискалних система и политика, Књиговодство, 6/91, стр. 401.
55
Ибидем, стр. 402
56
У уговору са Румунијом иста пореска стопа не може бити већа од 7,5%, а у уговорима са Белгијом и Египтом дотична пореска стопа не може прећи ниво од 15%.
54

134

беђење фискалних прихода државе, већ да се заустави бекство капитала у
непродуктивна „склоништа“. Једноставно, циљ је да се капитал усмери у развој. Тако каматна и пореска политика постају инструмент развојне политике,
што је за Србију од пресудног значаја за актуелни социоекономски тренутак.57
У системима опорезивања дивиденди данас егзистира „чувени“ фискални проблем, тзв. избегавање двоструког опорезивања у сопственој земљи. У
својој земљи, наиме, порез на остварену добит плаћа акционарско друштво (у
виду тзв. корпорацијског пореза), уз симултано опорезивање дивиденди
акционара, које се исплаћују из профита (добити), који подлежу опорезивању.
У пракси се, стога, изналазе модалитети избегавања таквог двоструког
опорезивања. У игри су четири модалитета, и то: (1) опорезује се само нераспоређена добит, док се не опорезује део добити које компаније (акционарско
предузеће) расподељује у виду дивиденди, (2) расподељена добит у виду
дивиденди се опорезује по нижој стопи, док се нераспоређена добит опорезује по знатно вишој пореској стопи (нпр. Јапан), (3) плаћени порез на
расподељену добит у виду дивиденди од стране акционарског друштва делимично се одбија од пореза на зараде, који плаћају акционари (нпр. САД) и (4)
опорезује се, симултано, и добит акционарског друштва (у виду пореза на
добит предузећа) и дивиденде акционара, које исплаћује компанија, што у
кумулативу доводи до двоструког опорезивања.
У теорији и пракси различито се гледа на опорезивање камата и
дивиденди. Генерално је расположење у нас да се не опорезују ни камата ни
дивиденда. У међународним оквирима на овај проблем опорезивања се потпуно различито гледа. Према Draft Convention OECD из 1977. године камата
се, наиме, опорезује у земљи примаоца. То је, практично, став индустријски
развијених земаља. Земље у развоју, пак, сматрају да камате треба опорезивати у земљи у којој се плаћају.58 Тако би бар порез остао земљама у развоју.
Изузеци, додуше, постоје, али тада каматна стопа не може бити већа од 10% како би иначе прихватиле Белгија и Шпанија. Канада и Турска, пак, опорезују
камате које странац прима по стопи од 15%, односно 20%.
Што се тиче опорезивања дивиденди, модел уговора OECD из 1977.
године предвиђа да се дивиденде, које је предузеће једне државе уговорнице
исплатило резиденту друге државе уговорнице, могу опорезовати у земљи
примаоца, иако су земље у развоју инсистирале да се дивиденде опорезују у
земљи исплатиоца. Земљама у развоју је, додуше, учињен уступак да се
Ж. Ристић, Порески систем и фискална реформа, Центар за издавачку делатност
ССО Србије, Београд, 1991.
58
М. Ханжековић, Вриједносни папири и њихово тржиште, Институт за јавне
финансије, Загреб, 1990, стр. 21.
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дивиденде могу опорезивати у држави чије предузеће исплаћује дивиденде, с
тим што порез не може бити већи од 5% од бруто износа дивиденди (ако је
прималац друштво капитала, које има најмање 25% капитала предузећа које
исплаћује дивиденде), односно 15% од бруто износа дивиденди у свим
осталим случајевима.59
У уговорима Србије са Кипром, Мађарском и Италијом порез на
дивиденде не може бити већи од 10% иако се плаћа у земљи примаоца. У
уговорима са Немачком и Норвешком порез на дивиденде не може бити већи
од 15%. У уговору са Белгијом стоји, пак, да се дивиденде, које се исплаћују
предузећу, не могу опорезивати са пореском стопом већом од 10%, а дивиденде, које се исплаћују појединцу, не могу се опорезивати са пореском стопом већом од 15%.
Земље у савременом свету покушавају да отклоне проблем двоструког
опорезивања, нарочито када је у питању деоничарско друштво, које плаћа
порез из остварене добити, а опорезују се и дивиденде деоничара које су већ
исплаћене из опорезоване добити. У пракси егзистирају неколико начина, и
то:60 (1) у облику дивиденди распоређена добит опорезује се по нижој стопи
него нераспоређена добит61 (Аустрија, Норвешка, Јапан и Финска), (2) порез
који деоничарско друштво плаћа на распоређену добит (дивиденде) делимично се одбија од пореза који плаћају деоничари на своја лична примања (САД,
Француска, Канада, Данска, Немачка, Белгија и В. Британија), (3) опорезује
се само нераспоређена добит, док се део добити који предузеће распоређује у
облику дивиденди не опорезује и (4) у неким земљама се опорезује и добит
предузећа и дивиденде које предузеће исплаћује деоничарима.
У савременој теорији и пракси, обвезници пореза на промет могу бити
берзански мешетари (брокери), купци вредносних папира и продавци
вредносних папира. У земљама ЕУ берзански мешетари по правилу плаћају
на свој промет порез на додату вредност (ТVА), који се плаћа по следећим
стопама:62 14% у Немачкој, 15% у В. Британији, 18% у Италији, 18,6% у
Француској, 19% у Белгији и 20% у Холандији. У осталим земљама ове стопе
су износиле: 12,9% у Шведској, 15% у Мескику, 10% у Ј. Кореји, 20% у
Чилеу, 20% у Норвешкој, 22% у Данској и 25% у Ирској. У САД, Луксембургу, Грчкој и Португалу, купци и продавци не плаћају овај порез на промет

Ибидем, стр. 22.
Ибидем, стр. 23-24.
61
Од пореза који деоничари плаћају на дивиденде одбија се у Канади 33,33%,
Француској 50%, Белгији 46%, В. Британији 35,65%, З. Немачкој 9,16% и Данској
15%.
62
Ибидем, стр. 24.
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вредносних папира.63 У бројним другим земљама плаћа се порез на промет
вредносних папира. Тај порез плаћа или купац или продавац, или, пак, и
купац и продавац по одговарајућим пореским стопама.64
У Француској за сваки берзански посао мешетар прима тзв. куртажу
(courtage). При свакој купопродаји вредносних папира плаћа се берзански
порез по стопи од 0,75% до 6%, мада је купопродаја француских ренти ослобођена од плаћања пореза.65
На дивиденде се плаћа порез на доходак. Порезни обвезник, међутим,
има право да од своје укупне пореске обавезе одбије половину примљене
дивиденде. Камата од обвезница се до одређеног износа не опорезује. Преко
тог износа камата се опорезује по пропорционалним пореским стопама.
У Јапану се на пренос вредносних папира плаћа такса (порез) од 0,15%
коју мешетар одбија од продајне цене истовремено када убира своју мешетарину. Деоничари из земаља са којима је Јапан склопио уговор о избегавању
двоструког опорезивања плаћају приликом исплате дивиденди порез по одбитку од 15% (а 20% пореза ако уговор није склопљен).66
У старој Србији брокерски мешетари су плаћали општи порез на промет хартија од вредности по стопи од 2,5%. Али, купци и продавци хартија од
вредности на берзи нису плаћали на промет вредносних папира никакав
порез.67
Опорезивање добити предузећа (односно профита фирми у форми
корпорацијског пореза) у пракси земаља OECD прати и тзв. порез на добитке
од капитала (capital gains tax: пораст вредности разних облика имовине,
приходи од продаје, приходи од располагања хартијама од вредности, камате
на капитал, ренте и др.). Но, проблем опорезивања профита компанија отвара
проблем двоструког опорезивања посредством персоналног пореза на доходак (јер дивиденде представљају приход акционара и улазе као део његовог
индивидуалног укупног дохотка).68 Фискални третман дивиденди - пошто
долази у колизију са принципом правичности - опорезивања (неједнак
третман нераспоређеног и распоређеног профита) и са принципом недопус-

Ибидем, стр. 24.
Ж. Ристић, Реформа, Научна књига, Београд, 1989.
65
М. Ханжековић, оп.цит., стр. 72.
66
Ибидем, стр. 25.
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Ж. Ристић, Фискална економија, Савремена администрација, Београд, 1991.
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К. Богоев, Опорезивање добити у савременим фискалним системима, у: Зборник
радова, „Опорезивање добити предузећа", Институт за јавне финансије, Загреб,
1990, стр. 10, и L. Mehl, D. Belframe, Science et technique, P.U.F., Париз, 1984, стр.
271-274.
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тивости двоструког опорезивања истог извора (non bis in idem) - у пракси
појединих земаља различито је решен:
(1) У једнима се на нивоу корпорације опорезује само део профита који
се не дистрибуира акционарима већ се задржава у корпорацији било у виду
уношења у фондове било у виду повећања капитала корпорација.
(2) У другима се, пак, примећује тзв. систем импутације - интегрисање
обрачуна пореза уз одобравање корпорацијама „пореског кредита“ о основу
пореза на исплаћене дивиденде. Интернационализација финансијског тржишта, либерализација кретања капитала и диверсификација међународног
кредитирања утицали су на актуелизацију опорезивања прихода од портфеља, хартија од вредности и камата на зајмове из међународних банкарских и
финансијских активности. Тиме је отворен теоријски спор између тзв. интеграциониста и тзв. апсолутиста. „Први се залажу за интегрисање профита корпорација с осталим приходима из пореске основице акционара, и тиме за опорезивање добити персоналним порезом на укупни доходак сваког акционара.
Апсолутисти сматрају да опорезивање профита треба спроводити апсолутним
тј. посебним порезом на профит корпорације, јер се пословање корпорације и
њени пословни резултати не могу приписивати нити везивати за стање и
делатност акционара.“69 За Србију је, стога, важно питање: да ли институционализовати посебан порез на ренту, камату, дивиденду и пораст вредности
акција и обвезница, или, пак, ове приходе обухватити индивидуалним порезом
на доходак физичких лица (ако се ради о приходима физичких особа), односно
порезом на добит предузећа (ако се ради о изворима прихода предузећа).
Контрапродуктивни српски порески закон пада у другу крајност, јер
тежи да по сваку цену капитални добитак, који је остварен продајом хартија
од вредности, угура у опорезиву добит обвезника. Дугорочни капиталник добитак остварен продајом деоница и обвезница без основе укључује у
опорезиву добит са 50%.
Нови порески закон да би ублажио класичан проблем двоструког
опорезивања дивиденди наjавио је непотребан компромис умањивањем опорезивања дивиденди за 50%. Таквим пореским третманом дивиденди умањује
се непотребно принос капитала и дестимулише се улагање у акционарство.
Опорезивање капиталних добитака је врло дискутабилно решење, пошто су бројне земље у свету у потпуности напустиле опорезивање капиталних
добитака. Разликовање краткорочних и дугорочних капиталних добитака од
хартија од вредности и опорезивање вредносних папира по нижим стопама је
основни проблем креатора пореског система због страха од честе препродаје
хартија из спекулативних мотива. Међутим, пренебрегава се чињеница да
трговина деоницама на тржишту хартија од вредности je сврха „капита69

К. Богоев, оп.цит., стр. 18.
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листичке“ економије, пошто се перманентно оцењује вредност појединих
фирми на основу њихових пословних перформанси.
Табела 6.- Пореске стопе пореза на промет хартија од вредности
Земље
В. Британија
- иностране деонице
- домаће деонице
Шпанија
Холандија
Швајцарска
- иностране деонице
- домаће деонице
Италија
Француска
- вредност мања од 1 мил. FF
- вредност већа од 1 мил. FF
З. Немачка
Јапан
Белгија
Данска
Ирска

Пореска
стопа

Порез плаћа

Пореско
оптерећење

0,50
0,10
0,12

купац
купац
оба

0,50
0,10
0,24

0,15
0,75
0,10

оба
оба
оба

0,30
0,15
0,20

0,30
0,15
0,25
0,55
0,35
1,00
1,00

оба
оба
оба
продавац
оба
продавац
купац

0,60
0,30
0,50
0,55
0,70
1,00
1,00

Приходи од капитала (који обухватају камате и друге приходе по
основу зајма, штедних и других депозита и текућих рачуна, по основу обвезница и сличних хартија од вредности, дивиденде и друге приходе остварене
уделом у добити укључујући све облике прихода који се на основу одредаба
закона, којим се уређује порез на добит корпорација сматрају дивидендом
(ликвидациони вишак и додатак на камату по основу трансфера цена) и друге
приходе, као такве, не треба опорезивати у садашњем тренутку развоја.

2.2. Опорезивање добити
У компаративним фискалним системима земаља OECD примењују се
два посебна модела опорезивања добити, и то:
(а) порез на индивидуални доходак (ľimpôt sur les revenu des personnes
physiques, Personal income tax, Einkommensteuer) и
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(б) порез на добит/профит корпорација / предузећа (ľimpôrt sur les
benèficès des sociètès, Corporate income tax, Kőrperschaftsteuer). Порезом на
индивидуални доходак захвата се добит свих предузећа (која не плаћају порез
на добит корпорација), радњи и других привредних и професионалних лукративних активности физичких лица (индивидуалних, породичних, ортачких),
док се порезом на добит корпорација захвата добит привредних организација
са статусом правног лица, која су организована у форми корпорација, компанија, друштава на бази акционарског капитала, и добит државних, јавних
предузећа, која, као лукративне организације јавног сектора, послују на принципу профита. Овај вид опорезивања прати - у појединим земљама - и
посебан порез на добитке од капитала – capital gaind tax: пораст вредности
разних облика имовине, приходи од продаје, приходи од располагања хартијама од вредности, камате на капитал, ренте и др.70
Корпорација, као правни ентитет или фирма, je порески обвезник пореза на добит. Акционари као сопственици капитала нису порески обвезници.
Пореску основицу репрезентује добит, која „представља остатак који се
добије када се од бруто прихода одбију трошкови везани за његово остварење“.71 И управо за сам процес евалуације и утврђивање добити, као пореске
основице, везан је читав низ питања: начин обрачуна залиха, утврђивање
стопа амортизације, признавање камата на коришћена туђа средства (кредити), примена убрзане амортизације и подстицаја инвестиција, обухват пореских дедукција и олакшица, и фискални третман пословних губитака и отписа
дубиоза и фиктива, које се различито практично решавају, идући од земље до
земље.
Опорезовање добити корпорација по правилу се спроводи по пропорционалном моделу фискалног схватања. У готово свим земљама OECD пореске
стопе су пропорционалне и варирају између 40% и 60% (Данска 40%, Јапан
43,5%, САД 46%, Холандија 48%, Француска 50%, В. Британија 52%, З.
Немачка 56%) током 70-тих година, односно између 30% и 40% (САД 34%, В.
Британија 35% и Јапан 37,5%) током 80-тих година (када су практично
окончане започете фискалне реформе).72
Опорезивање профита компанија, поред изнетих контроверзних питања, отвара и „проблем двоструког опорезивања оног дела добити који се расподељује акционарима у виду дивиденди“, пошто исплаћене дивиденде из
OECD, Ľimposition des benèficès dans une èconomic globale questions nationales et
internationales, Paris, 1992.
71
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„опорезованог профита постају предмет поновног опорезивања“ посредством
персоналног пореза на доходак („јер дивиденде представљају приход акционара и улазе као део његовог индивидуалног укупног дохотка“).73 Фискални
третман дивиденди - пошто долази у колизију са принципом правичности
опорезивања (неједнак третман нерасподељеног и расподељеног профита) и
са принципом о недопустивости двоструког опорезивања истог извора („non
bis in idem“), у пракси појединих земаља различито је решен:
(а) у једнима се на нивоу корпорације опорезује само део профита који
се не дистрибуира акционарима већ се задржава у корпорацији било у виду
уношења у фондове било у виду повећања капитала корпорације и
(б) у другима се, пак, примењује тзв. систем импутације - интегрисање
обрачуна пореза уз одобравање корпорацијама „пореских кредита“ о основу
пореза на исплаћене дивиденде.74
Порез на профит корпорација у фискалним структурама земаља OECD
заузима „стабилно“ треће место (после пореза на додату вредност и пореза на
доходак физичких лица). Наиме, приходи од пореза из добити компанија у
укупним фискалним приходима учествовали су са 5,9% у 1975. год., са 6,2% у
1980. год. и са 6,9% у 1987. год. (учешће пореза из дохотка физичких лица
износило је, респективно, 29,6%, 30,5% и 28,3%; учешће пореза на додату
вредност 31,8%, 30,4% и 32,0% респективно).75 Исто тако, учешће пореза на
добит (профит) компанија у укупним пореским приходима појединих земаља
OECD - само у 1987. год. - варирала је од најнижих 3,3% у Аустрији до највиших 22,9% у Јапану (Финска 3,9%, Шведска 4,1%, Данска 4,5%, Канада
8%, САД 8,1%, Аустралија 10,3%, В. Британија 10,6%, Луксембург 17,1%).
Са квантитативног становишта, презентирана постоје три различита
решења за расподелу прихода од пореза на добит компанија. Потпуна централизација пореза на добит корпорација среће се у Аустралији, пошто савезу
(commonwelth) припада 100% прихода од пореза на профит компанија (као и
приходи од персоналног пореза на доходак и прихода од TVA).76 То значи да
се федералне јединице (провинције) и муниципалне власти „покривају" широким спектром међубуџетских трансфера (тзв. субординирано финансирање).
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Извор: Министарство финансија Србије.
Швајцарски модел дистрибуције прихода од пореза на профит корпорација је потпуно супротан од претходног (аустралијског) модела из разлога
што савез, кантони и локалитети аутономно - свако за себе - наплаћује „свој“
порез на профит корпорација (26,81% централна власт, 45,22% кантони и
27,9% локалне власти). „Данас у швајцарском пореском систему на нивоу
федерације фигурирају и порез на профит корпорација и порез на доходак
физичких лица. Приходи од два пореза у 1990. и 2004. години формирали су
31% укупних фискалних извора савезног буџета. У истим годинама наплата
посредних пореза донела је савезној каси 56% укупних њених прихода. “77
Конкурентска фискална сувереност у наплати прихода од пореза на
добит компанија и персоналног пореза на доходак егзистира, попут Швајцарске, и у САД и Канади, пошто право на увођење ових фискалитета имају сва
три нивоа јавне власти (савез или федерација, савезне државе или федералне
јединице и општине или комуне). „Међутим, за разлику од Швајцарске, у којој се ова два пореза сматрају првенствено порезима кантона, у САД и Канади
они су у првом реду, и наглашено, главни порези централних власти. Осим
тога, у САД-у се порез на промет производа, који је водећи приход савеза у
Швајцарској, уопште не наплаћује на нивоу централних власти. Он се јавља
само и искључиво у пореској структури федералних јединца (states) и локалних власти. У Канади, међутим, порез на промет фигурира и на нивоу
77
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федерације, тако да је преклапање (overlapping) главних пореских облика
(пореза на корпорације, пореза на индивидуални доходак и пореза на промет)
између централних власти и федералних јединица (провинција) потпуно.“78
Коначно, трећи модел дистрибуције прихода од пореза на добит компанија и персоналног пореза на доходак) егзистира у Немачкој, која је током
1969. године напустила у потпуности систем конкурентске суверености
савеза и федералних јединица (Länder). Од тада се у Немачкој приходи од
пореза на профит корпорација, пореза на доходак физичких лица и пореза на
додату вредност распоређују између савеза и субцентралних власти према
законом утврђеним процентима. У систему расподеле заједничких прихода
(revenue sharing) око 4/5 укупних пореских прихода улази у заједничке изворе, који се међусобно деле између савеза, федералних јединица и локалитета,
тако да предоминантни део прихода сваког нивоа власти потиче из партиципације у заједничким изворима. Иначе, порез на профит компанија - који партиципира са 6% у укупним приходима - дели се, између савеза и федералних
јединица на принципу 50% : 50%. Персонални порез на доходак дели се тако
да по 42,5% припада савезу и федералним јединицама и да само 15% припада
локалним властима, док се порез на додату вредност расподељује тако да
32,5% припада федералним јединицама (осим пореза на дуван, алкохол и
нафту) и да 67,5% припада савезу.
Опорезивање добити физичких и правних особа у пракси тржишних
привреда заузима важно место у економској политици, будући да економски
ефекти опорезивања профита корпорација (и предузећа) имају вишеструкти
значај: протежу се на „профитабилности улагања и нето пословни резултат,
на правце, структуру и варијанте инвестирања, на форму организација привредних активности, на увоз и извоз капитала, на промет хартија од вредности
и избор њихових облика и др.“79
Стога је овај фискалитет често предмет критичких оцена са становишта
висине пореских захватања профита корпорације и физичких лица. Јер,
високе маргиналне и просечне пореске стопе делују дестимулативно на
формирање акумулације и на интерес за реинвестирање, и на подстицање евазије. Актуелне пореске реформе деловале су на линији редуцирања пореског
инвестиционизма и реафирмисања политике неутралности пореза. У пракси
се јавила и критика широке примене пореских олакшица, субвенција, бенефиција и подстицаја, који уносе дисторзију и дискриминације, нарочито између
капиталноинтензивних и радноинтензивних грана у привреди, и развијених и
неразвијених региона. У пракси појединих земаља OECD се, стога, прилази
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политици укидања или редуцирања фискалних олакшица и ослобођења с
циљем да се смањи утицај пореских фактора на доношење инвестиционих
одлука и уклањања економских дисторзија, фискалног порекла у духу генералног ослонца на тржишне снаге80 (из разлога што преференцијални третман
појединих пореских обвезника налаже дискриминацију других обвезника).
Тиме се постиже проширивање пореске базе упоредо са повећањем нивоа
пореског рандмана и неутралности и правичности опорезивања.
Пракса је, дакле, указала да је, са аспекта међународног опорезивања
профита компанија и добити од капитала, важно питање асиметрије пореских
јурисдикција, које индикују разлике у ефективном фискалном оптерећењу са
негативним импликацијама на токове међународног кретања капитала и
међународног финансирања. „У науци и пракси је, с тим у вези, познат феномен „пореских пристаништа“ (tax lavens) - подручја са ниским порезима - која
својим пореским привилегијама привлаче „пореску клијентелу“ из иностранства, пружајући им предности у међународној конкуренцији".81 Интернационализација и глобализација финансијских тржишта, либерализација кретања
капитала, диверсификација међународног кредитирања, иновација финансијских инструмената утицали су, исто тако, и на актуелизацију опорезивања
прихода од портфеља хартија од вредности и камата на зајмове из међународних банкарских и финансијских активности. Коначно, у вези са издвајањем опорезивања добити корпорација из пореза на укупан доходак физичких
лица у посебан порез, отворен је теоријски спор између тзв. интеграциониста
и тзв. апсолутиста. „Први се залажу за интегрисање профита корпорација с
осталим приходима из пореске основице акционара, и тиме за опорезивање
добити персоналним порезом на укупни доходак сваког акционара. Апсолутисти, пак, сматрају да опорезивање профита треба спроводити апсолутним, тј. посебним порезом на профит корпорације, јер се пословање корпорација и њени пословни резултати не могу приписати нити везивати за стање
и делатност акционара“.82 За Србију је, стога, важно питање: да ли институционализовати посебан порез на ренту, камату, дивиденду и пораст вредности
акција и обвезница, или, пак, ове приходе обухватити индивидуалним порезом на доходак физичких лица (ако се ради о приходима физичких особа),
односно порезом на добит предузећа ако се ради о изворима датих прихода).
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3. ХАРМОНИЗАЦИЈА ПОРЕЗА У ПОРЕСКОМ ПРАВУ
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
3.1. Утицај уговора о Европској унији на пореско право ЕУ
Порески систем и пореска политика представљају једно од значајних
обележја националне суверености једне земље и сатавни део укупне економске политике коју она води. Опорезивање је инструмент економске регулације, који може да буде коришћен за утицај на потрошњу, подстицање
штедње, стимулисање инвестиционе активности и др. Значај који се придаје
опорезивању је утолико већи, пошто оно утиче и на друге сегменте економске политике, као што су:запосленост (нпр. од земаља чланица се тражи да
своје пореске системе уреде тако да они могу да повећају ниво запослености)83, животна средина (нпр. Увођење еколошких пореза и накнада, пореза
на моторна возила, посебних пореских подстицаја), здравство (нпр. Порез на
додату вредност и акцизе учествују у малопродајној цени дуванских производа и алкохолних пића, што би требало да има утицај на заштиту здравља) и
др.84 Активности и мере које предузима једна земља могу да имају утицај не
само у њој , него и у суседним земљама.
На јединственом унутрашњем тржишту Европске уније, земље-чланице
треба да се крећу у приближно истим правцима у погледу пореских политика
које воде. Европска унија, у том смислу, има само помоћну улогу, и њен циљ
није да стандардизује националне системе пореза, већ да осигура да они буду
компатибилни не само једни са другима, већ и са циљевима постављеним у
уговору о оснивању Европске заједнице.
Постоји неколико основних уговора, који конституишу тзв. примарно
право Европске уније.85 Примарно право Европске уније подразумева највиши извор права у хијерархији осталих извора права Уније.
Право које се ствара у оквиру Европске Заједнице, назива се право европских заједница или комунитарно право. Након ступања на снагу Уговора
о ЕУ (потписан у Мастрихту 7. фебруара 1992. године) ово право се назива
правом ЕУ.
Комунитарни правни систем представља систем правних норми којима
се регулишу међусобни односи у које ступају само субјекти комунитарног
права. Субјекти комунитарног права су:
У том смислу усвојена је, 1999.године Директива 1999/85/ЕЦ, која је на експерименталној основи, допустила примену снижене стопе ПДВ на радно-интензивне
услуге.
84
Tax Policy in the European Union, European Communities, Luxemburg 2000,p.8-9.
85
У литератури се обично користи термин „примарно комунитарно право“.
83
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(1) физичка лица која имају држављанство неке од држава чланица
(2) правна лица која имају седиште у некој од држава чланица
(3) државе чланице и њихови органи
(4) органи и институције европских заједница.
Комунитарни правни систем чине и остали прописи привредног права
који су хармонизовани (или унификовани). Уговором постављени циљеви
остварују се доношењем и спровођењем одговарајућих правних прописа који
настају законодавном активношћу држава чланица и саме Заједнице.
Најчешће се извори комунитарног права деле на примарне и секундарне.
(1) Примарни извори: стварају их државе чланице приликом уређивања међусобних односа,
(2) Секундарни извори: стварају органи Заједнице, пре свега Савет,
Комисија и Европски парламент.(правила, упутства и одлуке).

3.2. Степен пореске хармонизације
Један од циљева формулисаних у Уговору о оснивању ЕУ представља
успостављање јединственог тржишта, које је праћено постепеним усклађивањем економских политика земаља-чланица. Јединствено тржиште подразумева
слободно кретање добара, услуга, људи и капитала у условима конкуренције.
С обзиром на то да разлике у пореским системима земаља-чланица ЕУ, као и
у националним пореским политикама које оне воде86, изазивају дискриминацију у погледу инвестиција између земаља-чланица, одређена пореска хармонизација постала је неопходан услов функционисања јединственог тржишта
Уније. У њеном одсуству, тржиште би се фрагментизовало дуж националних
граница.
Пореска хармонизација није увек „хармоничан“ процес, пошто искуства показују да је није лако спровести у пракси. Она представља врло сложен
и комплексан процес. Једна од тешкоћа је и у томе што није до краја јасно
шта се подразумева под овим термином.
Потпуна хармонизација би могла да претпостави да свака земља има
потпуно идентичан порески систем (тј. потпуно исте порезе, уведене на исту
У извештају Еуростата (статистичке службе Европске заједнице) истакнуто је,
између осталог, да је у земљама-чланицама ЕУ укупно пореско оптерећење у
односу на ГДП опало са 41,1% у 2001. години на 40,4% у 2002. години, што је била
последица пореских реформи (пре свега, смањивања стопа пореза на доходак физичких лица и стопа доприноса за социјално осигурање). Исто тако, земље-чланице
примљене у ЕУ 2004. године, имају мање учешће прихода од непосредних пореза у
укупним пореским приходима, односно веће учешће посредних пореза и доприноса
за социјално осигурање.
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пореску основицу и по истој пореској стопи). Због тога би било нереално
очекивати „пуну хармонизацију“ у наведеном значењу речи.
Пореска хармонизација има дугу историју у ЕУ, која датира још од
1969. године, када је уведена такса од 1% на индиректно повећање капитала
компаније. Временом, наилазећи на отпоре код земаља-чланица, Европска
комисија је одлучила да преоријентише своју пореску политику од првобитно
амбициозно замишљеног програма хармонизације ка постепеним мерама у
њеном спроводењу.
Пореска политика коју води Европска комисија може да се сагледа кроз
три основне, шире категорије:
(1) циљеви ЕУ,
(2) посебни порески циљеви и
(3) инструменти за постизање постављених циљева.
Када је реч о циљевима ЕУ, Европска комисија је идентификовала три
„узајамно подстичућа изазова“, који представљају полазну основу за
хармонизацију пореских система и пореских политика у ЕУ, и то:
 стабилизовање пореских прихода земаља-чланица;
 функционисање унутрашњег тржишта и остварење четири основне
слободе; и
 унапређење запослености.
Посебни порески циљеви се везују за поједине области опорезивања,
односно фокусирају се на практичне проблеме са којима се суочавају појединци и предузећа која послују на унутрашњем тржишту.

3.3. Пореска хармонизација у Европској унији
У ЕУ хармонизација пореских система и политика има три основна
извора:
1) у одредбама конститутивног Уговора;
2) пореска конкуренција између земаља-чланица која води спонтаној
хармонизацији, пошто велике разлике у националним пореским системима, у
условима када услуге јавног сектора и социјално осигурање постају све више
усклађени, немају свој raison d'étre;87
3) у околностима да забрана дискриминације на рачун добара, услуга,
капитала, предузећа и радника из других земаља-чланица утиче на националне пореске системе, у којима се не могу налазити одредбе које би доводиле до
На конференцијама званичника из ЕУ закључено је да поједине земље-чланице ЕУ
(Шпанија, Италија, Португалија, Аустрија) у неким случајевима игноришу утицај
одлука, које је донео Европски суд правде, поводом различитих спорних питања и
случајева.
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такве дискриминације. Укратко ћемо се осврнути на сва три поменута изворишта.88
(1) Уговор о оснивању садржи неколико група одредби које намећу
потребу за пореском хармонизацијом.
Прву групу одредби чине оне које произилазе из царинске уније на
којој је Европска заједница заснована. У појединим одредбама Уговора о
оснивању прописана је забрана увођења било каквих увозних или извозних
царина и других сличних дажбина између чланица.
Друга група одредби из Уговора тиче се хармонизације посредних
пореза тј. пореза на додату вриједност и акциза. У овом контексту, све земљечланице су, у складу са бројним директивама Савета ЕЗ, увеле порез на
додату вредност, са усклађеним дефиницијама пореског обвезника, опорезивог догадаја, пореске основице, пореских олакшица, механизма пореског
кредита и др., његову основну стопу поставиле тако да не буде нижа од 15%,
а снижене стопе да не буду испод 5%, укинуле пограничне контроле у
„интра-комунитарним трансакцијама“ (тј. у испорукама добара и пружању
услуга када се продавац налази у једној, а купац у другој земљи-чланици) и
донекле хармонизовале своје системе акциза.
Трећа група одредби Уговора о оснивању, уређује хармонизацију националног законодавства уопште, у мери у којој је она неопходна за установљавање и функционисање јединственог тржишта а преко одређених директива које доноси међународни суд правде.
Ваља подсетити да директива представља такав акт ЕУ, који је усмерен
ка земљама-чланицама и који је за њих обавезујућег карактера. Она се огледа
у забранама понашања која би водила нарушавању четири основне слободе
на којима почива Унија, и то:
(а) слободе кретања добара;
(б) слободе кретања људи;
(в) слободе пружања услуга; и
(г) слободе кретања капитала.
Ове слободе подразумевају забрану дискриминације по основу држављанства (људи), односно порекла (добара, услуга и капитала).

Примера ради, нордијске европске земље настоје да опорезују алкохолна пића
више него што је то просек за ЕУ, како би обесхрабриле потрошњу алкохола, док
земље- чланице које су главни произвођачи вина (нпр. Француска), из економских
разлога, блаже опорезују вино.
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3.4. Хармонизација посредних пореза у Европској унији
Законодавна активност органа ЕУ до сада је била најинтензивнија у
домену посредних пореза:
1) ПДВ и
2) акциза.
Овакав исход је разумљив, јер се разлике у пореском третману добара и
услуга непосредно показују у успостављању фискалних баријера на простору
који би требало да представља јединствено унутрашње тржиште Уније.
Основни циљ Уговора о оснивању у контексту економске уније био је установљавање заједничког (касније јединственог) тржишта, на којем би се конкуренција одвијала на исти начин као и на домаћем тржишту. Зато је поступак хармонизације посредних пореза, заснован на одредби члана 99. Уговора,
и обухвата оне мере које су неопходне да би се обезбедило успостављање и
функционисање таквог интерног тржишта и отклањањем препрека слободном
кретању добара и услуга.
У тексту који следи прво ће бити представљена правна решења у вези
са ПДВ, а затим са акцизама и осталим посредним порезима.

3.4.1. Опорезивање потрошње
3.4.1.1. Порез на додату вредност
Досадашњи поступак хармонизације код пореза на промет одвијао се у
две фазе.
У првој фази, започетој 1967. године, Савет је донео већи број директива, које су имале за циљ да обезбеде да се хармонизује опорезивање промета
у земљама-чланицама. Њима су кумулативни свефазни порези на промет који
су постојали у Немачкој, Италији, Белгији, Холандији и Луксембургу, једнофазни порези на промет у малопродаји у Данској, и једнофазни порез на
промет у трговини на велико који се примењивао у Великој Британији и
Ирској замењени јединственим пореским обликом - ПДВ, који се може
окарактерисати као нето свефазни порез на промет.
Додата вредност је вредност коју производач, лице које пружа услугу,
трговац на велико или трговац на мало додаје сировинама или другим набављеним инпутима (изузев рада) пре него што прода нови производ или
изврши услугу. Додата вредност је једнака збиру зарада и добити, јер, пошто
се набаве инпути (сировине, услуге транспорта, закупнина и др.) и исплате
зараде запосленима који раде на тим инпутима, када се добро или услуга продају остаје одређени профит. Она представља, отуда, разлику између вредности оутпута и вредности инпута.
Додата вредност може да се утврди на два начина, и то:
- директном методом и
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- индиректном методом.89
Директна метода претпоставља непосредно одређивање додате вредности, која представља пореску основицу.
Она се јавља у две варијанте: као метода сабирања и као метода одузимања. У случају примене методе сабирања, додата вредност се добија када
се саберу сва плаћања која је порески обвезник извршио власницима производних фактора које је ангажовао. Ова метода се, међутим, углавном не примењује, због могућих произвољности и отежане примене у условима већег
броја стопа ПДВ. У случају методе одузимања, додата вредност се утврђује
као разлика између укупне вредности испорука добара и пружених услуга и
укупне вредности набавки које је порески обвезник извршио у датом обрачунском периоду.
Треба имати на уму да је порез на додату вредност врло сложен порезни облик чији обухват у пракси често и није посве једноставно одредити.
Обухват пореза на додату вредност одређују три различите одреднице. Тако
се разликују три различита облика пореза на додату вредност:
(1) производни облик ПДВ-а,
(2) доходовни облик ПДВ-а и
(3) потрошни облик ПДВ-а.
Сваки облик може се заснивати на два начела: начело порекла и начело
одредишта; док се сам износ пореза може израчунати према три различите
методе: методи сабирања, методи одузимања и кредитној методи. Како свака
од ових одредница различито одређује обухват ПДВ-а, хитно је да законодавац тачно дефинише сваку од њих како би било јасно која је врста ПДВ-а
у употреби.
У земљама Европске Уније, као и у највећем броју осталих земаља, у
примени је потрошни облик пореза на додату вредност, који се примењује
према начелу одредишта, а износ порезне обавезе израчунава се помоћу кредитне методе.
Потрошни облик пореза на додану вредност омогућава да порезни обвезник приликом израчунавања додате вредности, која је на крају предмет
опорезивања, од вредности продаје одузме све трошкове, како за репроматеријал, тако и за капитална улагања, тј. за набавку грађевинских објеката, постројења и опреме. На тај начин допушта се одузимање целокупне вредности
капиталних издатака од вредности продаје, те је тако спречено двоструко
опорезивање капитала: једном при његовој куповини, а други пут на оутпут
који је њиме произведен. Тако је постигнута неутралност у погледу употребе

Поповић Дејан, Наука о порезима и пореско право, ЦОЛПИ, Будимпешта и Савремена администрација, Београд, 1997, стр. 786-790.
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различитих метода производње, па супституција рада капиталом (и обрнуто)
не утиче на укупне порезе предузећа.
Опорезивање додате вредности према начелу одредишта значи да се
порез на додату вредност плаћа тамо где се добро троши. Тако извозна добра
напуштају земљу ослобођена пореза на додату вредност, али се опорезују у
земљи у којој се троше. На тај начин увезени и домаћи производи равноправно су конкурентна на домаћем тржишту.
За израчун обавезе пореза на додату вредност могу се применити три
методе: метода сабирања, метода одузимања и кредитна метода.
(1) Методом сабирања додата се вредност утврђује као збир плаћања
за рад и капитал којима се она ствара. Тако је додата вредност као основица
пореза на додату вредност једнака збиру надница, ренти, камата и нето
профита.
(2) Методом одузимања додата се вредност рачуна као разлика између
укупне продаје предузећа и укупних куповина, те се на тако утврђену основицу примењује стопа пореза на додату вредност.
(3) Кредитна метода (има најширу употребу данас) којом се не израчунава додата вредност, већ порески обвезник из рачуна за купљене производе и кориштене услуге и рачуна за продате производе и извршене услуге,
директно израчунава своју обавезу за порез на додату вредност.
ПДВ се не обрачунава на вредност коју је добру или услузи додао претходни учесник у прометном циклусу (лице од којег је инпут набављен), нити
на порез који је био наплаћен у претходним фазама. То је главна разлика између ПДВ и кумулативног вишефазног пореза на промет. Не сме се заборавити ни то да је издашност ПДВ веома велика.
Прва фаза хармонизације општег пореза на промет окончана је доношењем Шесте директиве, и сматра се „базичним законом ЕУ у области ПДВ“.
Она је до сада била мењана више пута и, уз то, постоје бројна одступања која
су тренутно у примени за поједине земље-чланице. Шеста директива је обезбедила да се ускладе сви најважнији елементи законског описа пореског чињеничног стања код ПДВ - порески обвезник, објекат опорезивања, пореска
основица, пореска ослобођења, право на порески одбитак и др. Погледајмо
њена најзначајнија решења.
Опорезиве трансакције. Шестом директивом је предвиђено да се ПДВ
примењује на испоруку добара и пружање услуга, које порески обвезник
изврши на територији земље-чланице уз накнаду, а у оквиру обављања делатности, као и на увоз добара.
Порески обвезник ПДВ је домаће и страно правно и физичко лице које
у оквиру редовног и самосталног обављања делатности врши испоруку
добара и пружање услуга, као и лице које увози добра на територију земљечланице.
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Настанак пореске обавезе. Пореска обавеза настаје најранијим од
следећих момената:
(1) даном стварне испоруке добра, односно пружања услуге;
(2) даном издавања фактуре о испоруци добра, односно пружању услуге;
(3) даном наплате.
Код увоза, пореска обавеза настаје даном увоза, односно даном настанка обавезе плаћања царине.
Пореска основица ПДВ чини накнада за испоруку добара, односно за
пружање услуга, а код увоза вредност увезеног добра утврђена по царинским
прописима, у коју су укључене царине, друге увозне дажбине и акцизе.
Пореске стопе. Предвиђено је усклађивање стопа ПДВ (Шеста директива) - да стандардна стопа не сме да буде нижа од 15%. Листа добара и услуга подвргнутих сниженим стопама (једној или двема) дата је у анексу уз
Шесту директиву (прехрамбени производи, вода, лекови, медицинска опрема,
превоз путника, улазнице за културне приредбе, добра и услуге који се
употребљавају у пољопривредној производњи, књиге, новине, комуналне и
погребне услуге и др.).
Пореска ослобођења. Шеста директива предвиђа две врсте ослобођења
од ПДВ:
(1) она која дају право на одбитак претходно плаћеног пореза и
(2) она која то право не дају.
Право на одбитак. У природи је ПДВ да се од пореза који се обрачунава при испоруци добара, односно пружању услуга може одбити порез
плаћен на инпут у истом пореском периоду. Право на одбитак, у начелу, не
припада једино крајњем потрошачу, кога треба да погоди инциденца овог
пореза.
Посебни режими опорезивања. Шеста директива садржи три специјална
режима ПДВ:
- за мале предузетнике,
- за пољопривреднике и
- за туристичке агенције.
Код малих предузетника допуштено је, под одређеним условима, ослобођење (без права на одбитак), уколико је обвезников годишњи укупан приход мањи од 5.000 ECU (сада 5.000 евра).
За пољопривреднике је предвиђена друкчија привилегија, јер им ослобођење не би било од користи.
Директива 92/77/ЕЕC о приближавању стопа ПДВ има за циљ не да
уједначи, него да приближи стопе ПДВ у земљама-чланицама. Стандардна
стопа за све земље-чланице постављена је тако да у прелазном периоду не
сме да буде нижа од 15%, повишене стопе су укинуте, а допуштена је примена једне или, највише, две снижене стопе, које не смеју да буду ниже од 5%
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и које могу да се примењују само на оне испоруке добара и пружања услуга
који су експлицитно наведени у посебном анексу (прехрамбени производи,
вода, лекови и медицинска опрема, превоз путника, књиге и друге публикације, услуге у култури и спорту, испорука добара и пружање услуга у пољопривреди (изузев капиталних добара) и у социјалној заштити и социјалном
осигурању, погребне услуге и опрема). Снижене стопе могу се примењивати
и на испоруку природног гаса и електричне енергије, под условом да не
угрожавају тржишну конкуренцију. Земље-чланице које су на дан 1. јануара
1991. године примењивале нулту стопу или снижене стопе испод минимума
од 5% задржале су право да наставе са оваквим опорезивањем све док траје
прелазни период. Посебни прелазни режими предвиђени су у још неким ситуацијама. Комисија је, такоде, била уверена да смањивање стопа ПДВ није
најбољи начин да се подстакну потрошачи да купују, односно користе одређена добра и услуге.90
3.4.1.2. Акцизе
Заједнички систем акциза у ЕУ ступио је на снагу 1. јануара 1993.
године, када је почело да функционише јединствено тржиште. Он обухвата
селективне потрошне порезе на нафтне деривате, дуванске производе и алкохолна пића. Разлог за прописивање ових „обавезних“ акцизних производа
лежи у околности да су у питању добра чија потрошња гарантује издашност
пореских прихода. Земље-чланице могу, међутим, да уводе акцизе и на неке
друге производе (ако то налажу одређени разлози - нпр. фискални, економски, еколошки и др.), под условом да то не повлачи за собом додатне формалности приликом прекограничног кретања такве робе, нити је повезано са
већим административним трошковима.
Правила Заједнице у домену акциза обухватају:
(а) хармонизовану пореску структуру (дефиницију акцизних производа,
одређивање пореске основице и пореских ослобођења);
(б) пореске стопе (прописивање минималних пореских стопа, али уз
дискреционо право земаља-чланица да могу уводити сопствене стопе акциза,
водећи при томе рачуна о међународном окружењу);
(в) кретање акцизних производа између земаља-чланица (режим акцизних складишта)
Правно гледано, хармонизација акциза у оквирима ЕУ базира се на већем броју директива, које би могле да се групишу у три целине.

Илустрације ради, нулта стопа која се у Великој Британији и Ирској примењивала
на дечију обућу и одећу није донела користи ни деци, нити њиховим родитељима,
већ производачима и трговцима на мало.

90
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У првој групи налази се само Директива 92/12/EEC о општим аранжманима за производе који су подвргнути акцизама, као и о држању (управљању), кретању и контроли таквих производа. Ова директива познатија као
„хоризонтална директива“91. Она је касније више пута допуњавана.
Хоризонтална директива предвиђа да пореска обавеза, по правилу, настаје у моменту производње добра, односно у тренутку његовог увоза на
територију Заједнице. Хоризонтална директива не дефинише појам производње, већ препушта земљама-чланицама да саме одреде правила која се тичу
производње, прераде и држања производа који подлежу акцизама. Увоз се одређује као улазак производа погођеног акцизом на територију ЕЗ. Увоз производа са територија које су искључене из појма територије ЕЗ такође се
сматра увозом који даје повод за опорезивање.
Земље-чланице могу да захтевају да производи који се пуштају у потрошњу на њиховој територији буду обележени тзв. акцизним маркицама.
Земља-чланица која захтева примену таквих контролних маркица у пореске
сврхе мора да их учини доступним овлашћеним чуварима акцизних складишта у другим земљама-чланицама. Осим тога, она мора да обезбеди да
коришћење акцизних маркица не угрози слободно обављање трговине, тј.
слободно кретање акцизних производа између земаља-чланица.
Опорезивање акцизних производа заснива се на примени принципа дестинације, тј. принципа одредишта робе, чиме се обезбеђује да извоз не буде
опорезован. Једино за добра која физичка лица увозе за сопствену употребу
важи друкчији принцип, према којем се акциза обрачунава и наплаћује у
земљи-чланици у којој су они такав производ набавили (земља порекла). Али,
сам појам „сопствене употребе“ има своја ограничења и тешко га је јасно дефинисати. Директива предвиђа обавезу обрачуна акцизе у ситуацији када се
производи пуштени у потрошњу у једној земљи-чланици држе у комерцијалне сврхе у другој земљи-чланици.
Хоризонтална директива предвиђа ослобођења од плаћања акцизе у
случајевима испорука акцизних производа дипломатским и конзуларним
представништвима; затим у случају испорука међународним организацијама,
као и члановима таквих организација.Ова директива предвиђа формирање
посебног тела у виду Комитета за акцизе. Комитет за акцизе састоји се од
представника свих земаља-чланица, а на његовом челу се налази представник
Уније. Комисија подноси Комитету за акцизе предлог мера које би требало да
се предузму у вези са ефикаснијом наплатом акциза. Комитет, затим, износи
своје мишљење у вези са предложеним мерама у одређеном временском року,
91

Council Directive 91/12/EEC of February 1992 on the general arrangements for products
subject to excise duty on the holding, movement and monitoring of such products
(Horizontal Directive), Oficial Journal L 076 of 23 March 1992.
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чије трајање зависи од хитности конкретног случаја, о чему одлуку доноси
председник Комитета. Комитет доноси одлуку већином гласова, с тим што
председник Комитета нема право гласања. Комисија усваја планиране мере,
уколико је Комитет за акцизе о њима дао своје позитивно мишљење. У ситуацији када се Комитет не сагласи са предложеним мерама, или, пак, када
уопште не изнесе своје мишљење, Комисија ће да поднесе предлог Савету о
мерама које треба предузети. Савет доноси одлуке квалификованом већином.
Уколико по истеку три месеца од момента када је предлог учињен, Савет још
увек не усвоји мере, Комисија сама усваја предложене мере.
У другој групи налазе се директиве о хармонизацији структуре акциза
на нафтне деривате, алкохолна пића и дуванске производе. Ове директиве су
познатије под називом „структурне директиве" (92/78/ЕЕC, 92/81/EEC194 и
92/83/ЕЕО95).
Структурна директива о нафтним дериватима (92/81/EEC) предвиђа
јединствену дефиницију 13 различитих врста нафтних деривата. Директива
прописује да ће стопа акцизе бити специфична, док се у одговарајућој директиви о стопама (92/82/EEC) - истина, само за седам од укупно 13 врста нафтних деривата - предвиђа да стопа не сме бити мања од одређеног износа (нпр.
337 ЕCU на 1.000 литара оловног бензина; 287 ЕЦУ/1.000 1 за безоловни
бензин; 100 ECU/1.000 1 за течни гас; итд.). Савет Заједнице има, међутим,
обавезу да периодично преиспитује износе најнижих стопа акциза, као и пореска ослобођења, имајући при томе у виду потребу да се обезбеде „несметано функционисање јединственог тржишта Заједнице, реални износи акциза,
као и шири циљеви које поставља Уговор о оснивању“.
Структурна директива о алкохолним пићима (92/83/ЕЕC) прави разлику
између различитих врста пића, као што су: пиво, вина, жестока пића и остала
алкохолна пића. Основицу за обрачун акцизе на алкохолна пића чини „Плато
хектолитарски степен“. Прописане су специфичне стопе (основицу чини Плато хектолитарски степен) и њихови минимални износи. Структурна директива допушта земљама-чланицама да могу да примене и снижене стопе на пиво,
с тим да оне не могу да буду ниже од 55% од редовне стопе која се примењује
у земљи-чланици,
Посебан значај имају директиве о акцизи на дуванске производе. Још је
Директива из 1972. године (72/464/ЕЕC)92 предвидела неке опште одредбе о
акцизама на дуванске производе, као и посебне одредбе које се тичу структу92

Council Directive 84/217/EEC of 10 April 1984 amending Directive 72/464/EEC on
taxes other than turnover taxes which affect the consumption of manufactured tobacco,
Official Journal L 104 of 17 April 1984; Council Directive 86/246/EEC of 16 June 1986
amending Directive 72/464/EEC on taxes other than turnover taxes which affect the
consumption of manufactured tobacco, Official Journal L 164 of 20 June 1986.
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ре акциза које се примењују на цигарете. Директива 79/32/ЕЕCЦ је дала
дефиниције различитих група дуванских производа (цигарета, цигара и цигарилоса, фино резаног дувана за увијање цигарета и дувана за лулу). Она не
помиње дуван за ушмркавање (бурмут) и дуван за жвакање, па се може
закључити да су ове дуванске прерађевине ослобођене од опорезивања.

3.4.2. Остали посредни порези
3.4.2.1. Опорезивање енергената
На састанку Савета министара економије и финансија земаља-чланица
одржаном у Бриселу 20. марта 2003. године, постигнут је договор о усвајању
предложене Директиве о реконструкцији основе заједнице за опорезивање
енергената и струје.93 Ова директива почела је да се примјењује од 01, јануара
2004. године. Циљ ове директиве је да прошири систем стопа акциза, који је
до тада био ограничен само на нафтне деривате. Непостојање одговарајућих
одредби на нивоу ЕУ које уређују минималну пореску стопу код опорезивања
струје и енергената различитих од нафтних деривата,94 односно постојање већих разлика у нивоима пореског оптерећења, може да наруши функционисање унутрашњег тржишта Уније.
Употреба енергената и струје у друге намене, а не као моторних возила
или горива за грејање, није обухваћена овом директивом. Употреба енергената као сировина или у различитим хемијским поступцима није подвргнута
опорезивању.
Земље-чланице имају право да примењују и нека друга пореска ослобођења, уколико она не нарушавају нормално функционисање унутрашњег
тржишта Уније и уколико не изазивају дисторзије у тржишним условима конкуренције. Земље–чланице би имале право да примењују различите пореске
стопе у својим националним законодавствима, када су у питању исти енергенти, под условом да су поштовани захтеви и у погледу минималних стопа,
утврђени на нивоу ЕУ и да, уз то, нису угрожени унутрашње тржиште и
општа правила конкуренције. Ову могућност користи већи број земаља-чланица ЕУ, како би стимулисале потрошаче да користе еколошки прихватљивије енергенте.
Према томе, одређена ослобођења и смањења пореског оптерећања могу се показати неопходним из више разлога, попут потребе да се обезбеди
93

Council Directive 2003/96/EC of October 2003 restructuring the Community framework
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већи степен хармонизације између земаља-чланица на нивоу Уније, мањи
ризик од губитка конкурентног положаја на светском тржишту, уваже еколошки аргументи и др.95
3.4.2.2. Опорезивање моторних возилиа
Последњих неколико година опорезивање моторних возила у европском контексту је привукло посебну пажњу. Аутомобили су важно средство
за путовање и самим тим за остварење права на слободу кретања људи. Велики број грађана користи путничке аутомобиле како би привремено напустили своју земљу, па и када се одлуче да се за стално преселе у неку другу
земљу-чланицу. С друге стране, има случајева када грађани купују или изнајмљују аутомобил у другој земљи-чланици, а не у земљи свог резидентства.
Истраживање важећих решења у девет националних пореских система је довело до следећих закључака:
Адекватан систем опорезивања аутомобила и других моторних возила
претпоставља јединствено европско тржиште,
Извесно је да није случајност што ниски регистрациони порези односно
таксе важе у земљама у којима постоји развијена традиција производње
аутомобила (нпр. Француска), док се високе регистрационе таксе срећу у земљама-чланицама ЕУ у којима су врло развијене еколошке политике (нпр.
Данска, Финска),
Пошто утичу на цену регистрациони порези имају значајан утицај на
обим продаје аутомобила.96
Европска комисија је презентовала обухватну студију о опорезивању
аутомобила у ЕУ, пре свега у намери да отклони значајне пореске препреке.
У том смислу, регистрациони порези (таксе) су идентификовани као једна од
сметњи, па је Комисија препоручила њихово постепено смањивање, па, чак, и
укидање, или макар инкорпорисање у годишњи порез на путеве и акцизе на
моторна горива. Посебна је препорука да се опорезивање нових путничких
аутомобила непосредније повеже са емисијама угљен-диоксида који они производе.
Илустрације ради, Европска комисија је почетком 2003. године одлучила да пред Европски суд правде изнесе случај Грчке, због опорезивања сталног увоза аутомобила, а у вези са променом резидентства, пошто је Грчка

У анексу II Директиве 2003/ЕC дата је листа снижених пореских стопа и пореских
ослобођења, који се примењују у појединим земљама-чланицама ЕУ.
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одбила да поступи по њеном званичном захтеву да изврши одговарајуће измене у свом националном закону и пракси.97
Почетком 2003. године Европска комисија је сличан захтев упутила и
Данској, тражећи да се од обавезе плаћања регистрационог пореза ослободе
аутомобили оних лица која се за стално селе на територију Данске.

3.5. Хармонизација непосредних пореза
Већ је поменуто да Уговор о оснивању не спомиње хармонизацију
непосредних пореза, тако да су (релативно скромни) резултати, до сада
остварени у овој области проистекли из мера предузетих на основу члана 94
(раније члан 100) Уговора о оснивању. Разлози због којих у овој области нису
постигнути већи резултати могу се лако разумети. С обзиром на то да разлике
у посредним порезима на видљив, недвосмислен начин стварају препреке
слободном кретању добара међу земљама-чланицама, члан 93 (раније члан
99) овог Уговора пружио је јасну основу за хармонизацију националних
закона о порезима на промет и акцизама. Код директних пореза дисторзије су
мање уочљиве, мада не може бити спорно да разлике у висини пореских
терета на приходе од капитала и рада, које настају када се економска активност одвија у трансакцијама између земаља-чланица ЕУ доводе до нарушавања конкуренције и слободе кретања економских фактора на унутрашњем
тржишту Уније. Због тога су заговорници схватања да би хармонизација
требало да се прошири и на непосредне порезе потражили правни основ у
члану 94. Уговора о оснивању, који начелно налаже хармонизацију где год је
она неопходна да би унутрашње тржиште несметано функционисало.
Од покушаја усклађивања у домену пореза на доходак физичких лица
одмах се одустало, а напори Комисије и стручних кругова били су превасходно окренути ка опорезивању правних лица.

3.5.1. Разлози хармонизације непосредних пореза
у Европској унији
У првим годинама по успостављању јединственог, унутрашњег тржишта Уније много већа пажња се посвећивала непореским сметњама, које су
угрожавале функционисање овог тржишта и основне слободе кретања добара,
услуга, људи и капитала у условима конкуренције.
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European Commission infrigement procedures regarding Greek and Danish car tax, Tax
News Service, International Bureau of Fiscal Documentation, Vol. 37, Issue 10 (3 March
2003), p. 132-133
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Главни мотиви који, без сумње, опредељују потребу за хармонизацијом
непосредних пореза, како због постизања веће неутралности у погледу инвестиција, тако и у погледу доношења финансијских одлука, су:98
 уједначавање система и основних елемената пореза на добит корпорација (пореска стопа и основица);
 хармонизација пореског третмана дивиденди;
 елиминисање препрека код међукомпанијских исплата дивиденди,
камата и ауторских накнади;
 олакшавање груписања компанија између земаља-чланица;
 преношење пословних губитака;
 елиминисање двоструког опорезивања; итд.
Постоје два главна питања по којима се порески системи земаља-чланица значајно разликују:99
(1) Избор методе за елиминисање двоструког правног опорезивања
(2) Избор методе за елиминисање, односно смањивање економског
двоструког опорезивања расподељене добити (дивиденди)
А. Класични (апсолутни) систем је, међу земљама-чланицама, у примени у Исркој, Кипру, Литванији и Пољској.100
Б. Пореска интеграција означава мере и поступке којима се елиминише
или, макар, смањује економско двоструко опорезивање дивиденди. Она има
оправдања не само са аспекта алокацијске ефикасности, већ и са становишта
правичности. Уз то, елиминише се тзв. „ефекат затварања“ (lock-in effect).101
Уколико се изабере пореска интеграција, избор се даље може учинити у
погледу тога да ли ће се интеграција спроводити на нивоу корпорације или на
нивоу акционара.
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(1) Пореска интеграција на нивоу корпорације
На нивоу корпорације могу се применити следеће две групе поступака,
обе у циљу смањења економског двоструког опорезивања расподељене добити:
(а) систем двојних стопа
(б) систем делимичног одбијања дивиденди
(2) Пореска интеграција на нивоу акционара
(а) систем импутације
(б) систем делимичне олакшице за акционаре
(в) систем потпуног изузимања дивиденди

3.5.2. Хармонизација непосредних пореза
у Заједници до 1990. године
Предлози за хармонизацију пореза на добит корпорација у Европи
датирају још од пре четрдесетак година. Међу њима се, хронолошки гледано,
посебно издвајају следећи:102
Нојмарков извештај из 1962. године103 садржи предлог да свих (тадашњих) шест земаља-чланица усвоји систем двојних стопа.
Године 1967. Европска комисија је сачинила „Програм хармонизације
непосредних пореза“, који је садржао бројна питања, међу којима и интеграцију пореза на добит корпорација са порезом на доходак физичких лица; укидање пореза по одбитку на дивиденде и камате; уклањање пореских сметњи
за спајање компанија између земаља и др.
Године 1970. Ван ден Темпелов извјештај 104 предложио је као најбољу
солуцију за све земље-чланице, имајући, пре свега, у виду неутралност и
пореско-техничку једноставност, класични систем опорезивања компанија.
Комисија је 1975. године донела „Програм за предузимање радњи и
мера на плану опорезивања“. У том смислу, исте 1975. године донет је Нацрт
директиве о хармонизацији система пореза на добит корпорација,105 са циљем
да се елиминише економско двоструко опорезивање дивиденди.
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Закључак се, према томе, састоји у следећем: До 1990. године практично није било никаквих конкретнијих мера на плану хармонизације непосредних пореза у ЕЗ.

3.5.3. Рудингов извештај
Посебан значај у напорима да се на нивоу Заједнице хармонизују
непосредни порези има Извештај који је сачинила група независних пореских
стручњака, предвођена бившим холандским министром Рудингом. Његов
извештај покушао је да одговори на три питања:
(1) Да ли разлике у пореским системима између земаља-чланица могу
да проузрокују велике дисторзије на унутрашњем тржишту, посебно имајући
у виду одлуке о улагању капитала и услове конкуренције?
(2) Уколико се дисторзије појаве, да ли оне могу да буду елиминисане
деловањем тржишта и пореске конкуренције између земаља-чланица или је,
пак, неопходна акција на нивоу Заједнице?
(3) Које мере на нивоу Заједнице треба предузети да би се елиминисале или ублажиле такве дисторзије?
Рудингов комитет је уочио значајне пореске разлике између земаљачланица у погледу:106
 система пореза на добит корпорација;
 начина на који се пружа олакшица за двоструко опорезивање
добити остварене у другој земљи-чланици;
 пореских стопа (које се крећу од 10% у Ирској до 57,5% у Немачкој, укључујући и локални порез на пословне активности);
 дефинисања пореских основица и коришћења пореских олакшица;
 стопа пореза по одбитку (енг. Withholding tax) на међукомпанијске
исплате дивиденди;
 постојања слободних зона у циљу унапређивања инвестиција; итд.
У испитивању ових разлика и покушајима да се оне што је могуће више
превазиђу, Рудингов комитет пореских стручњака инсистирао је, пре свега,
на поштовању три главна принципа:
(1) принципа земље извора дохотка;
(2) принципа недискриминације;
(3) принципа реципроцитета (до ут дес принцип).
У свом извештају Рудингов комитет говори о даљим задацима на плану
хармонизације непосредних пореза.
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Прво, група пореских експерата долази до закључака да земље извора
треба што пре да укину порезе по одбитку на дивиденде које филијала исплаћује матичној компанији у другој земљи-чланици.
Земље-чланице које немају закључене билатералне пореске уговоре са
другим земљама-чланицама треба то што хитније да ураде, док постојећи порески уговори који имају ограничени обим примене треба да се учине
обухватнијим. Закључивање уговора са земљама које нису чланице Заједнице
треба да буде у складу са правилом недискриминације.
Да би се спречила прекомерна пореска конкуренција између земаљачланица, предлажу се минимална стопа пореза на добит корпорације од 30%
и максимална стопа од 40%.
С друге стране, Комисија је закључила да предлози изнети у извештају
Рудинговог комитета који се односе на хармонизацију основице пореза на
добит корпорације „треба да буду детаљније испитани“, односно да расправа
о том питању треба да се остави за нека будућа времена. Реакција на Рудингов извештај нешто касније уследила и од Комитета Европске заједнице за
економска и социјална питања. Она је била много отворенија и непосреднија.
Комитет Европске заједнице изразио је „велико поштовање за квалитет“
Рудинговог извештаја, али, по његовом виђењу, тај извештај ће ипак остати
само „документ који ће убудуће да служи једино у научне сврхе“. Комитет је
имао озбиљне резерве у погледу намере пореских експерата да се хармонизују системи пореза на добит корпорација, стопе и пореска основица. Готово
деценију касније (тачније, 2001. године) Европска комисија је презентовала
тзв.„Други Рудингов извештај“,107 који је требало да послужи као нови основ
за хармонизовање опорезивања добити корпорација у оквиру ЕУ. Закључено
је да је сада потреба за реформом пореза на добит корпорација у ЕУ још већа,
пре свега из следећих разлога: у међувремену је створено унутрашње тржиште (1992/93. године); успостављена је монетарна унија у 1999. години; значајно су повећане међуграничне пословне активности на територији Европе,
што је последица процеса глобализације и др.108
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3.6. Порез на доходак физичких лица
3.6.1. Препорука о пореском третману нерезидентних лица
Препорука о пореском третману нерезидената заснива се на три основна принципа:109
(1) Нерезидентна физичка лица морају да уживају исти порески третман као и резиденти оне земље-чланице на чијој територији су запослени,
односно где обављају пословну активност, под условом да најмање 75% од
свог укупног дохотка остварују у тој држави.
(2) Земља резидентства може да одбије да својим резидентима који остварују доходак у иностранству одобри пореске олакшице (одбитке или порески кредит), уколико они већ уживају исте такве олакшице у земљи-чланици у којој обављају пословну активност.
(3) Препорука се односи само на тзв. „активни“ доходак физичких лица
(плате или зараде, односно приходе од обављања самосталне делатности).

3.6.2. Препорука о пореском третману малих и средњих
предузећа
Препорука о пореском третману малих и средњих предузећа110 наглашава одсуство неутралности код опорезивања неинкорпорисаних облика
пословања, у поређењу са друштвима капитала, која су подвргнута порезу на
добит корпорација. Друштва лица (нпр. ортачко друштво) обично су изложена примени прогресивног пореза на доходак грађана док су друштва капитала
подвргнута пропорционалној стопи пореза на добит корпорација. Ово може
озбиљно да наруши пореску неутралност као и подстицаје за улагања
капитала. У том смислу, Препорука позива земље-чланице да размотри могућност да се малим и средњим предузећима пружи право опције за опорезивање порезом на добит корпорација уместо порезом на доходак физичких
лица.111

109

Commission Recommendation 94/79/EC of 21 December 1993 on the taxation of
certain items of income recieved by non-residents in a Member State other than that in
which they are resident, Official Journal L 039 of 10 February 1994.
110
Commission Recommendation 94/390/EC of 25 May 1994 concerning the taxation of
small and medium-sized enterprises, Official Journal L 177 of 9 July 1994.
111
Пореско право Шпаније, Белгије и Грчке, као и Француске (на факултативној
основи) предвиђа да се добит друштава лица опорезује порезом на добит предузећа.
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3.7. Порез на добит корпорација
3.7.1. Директива о пореском третману дивиденди које филијале
исплаћују матичној компанији
Већ је истакнуто да је Савез Заједнице, 1990. године усвојио Директиву
о пореском третману дивиденди које филијала исплаћује матичној компанији,
која се налази у другој земљи-чланици (Parent-Subsidiary Directive,
90/435/ЕЕC).112 Главни циљ ове директиве је да се обезбеди уједначени порески третман дела добити који филијала, која је резидент једне земље-чланице, исплаћује матичној компанији у другој земљи-чланици. У том смислу
Директива настоји да својим решењима отклони две врсте сметњи са којима
се међународне групе компанија сусрећу.
Те препреке су:
 порез по одбитку на дивиденде (dividend withholding tax); и
 укључивање примљених дивиденди у опорезиву добит матичне компаније у земљи њеног резидентства, због чега се долази до појаве економског
двоструког опорезивања тип III (сукцесивно економско двоструко опорезивање).113
С друге стране, земља резидентства матичне компаније има две могућности: или да се уздржи од укључивања примљених дивиденди у опорезиву
добит (метода изузимања), или да омогући да се од пореза на добит матичне
компаније114 одбије порез који је филијала платила у земљу свог резидентства
на добит из које су исплаћене дивиденде (метода индиректног пореског
кредита).115
Међутим, у новије време државе често нису спремне да се одрекну свог
пореског прихода, односно не желе да одустану од опорезивања оне добити
коју порески обвезници остваре у иностранству, па се зато опредељују за методу индиректног пореског кредита. Према овој методи, земља резидентства
најпре у пореску основицу укључује светски доходак пореског обвезника, а
затим допушта да му се одобри порески кредит на име пореза на добит који је
платио у иностранству.

112

Council Directive 90/435/EEC of 23 July 1990 on the common system of taxation
applicable in the case of parent companies and subsidiaries of different Member States
(Parent-Subsidiary Directive), Official Journal L 225 of 20 August 1990.
113
Дејан Поповић, оп. цит., стр. 207-209.
114
У добит су укључене дивиденде примљене од стране филијале.
115
Company Taxation – UNICE Suggestions for Further Harmonisation, Intertax, No.
12/1991, p. 588.
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3.7.2. Директива о пореском третману статусних промена
код компаније
Директива о пореском третману статусних промена код компанија (енг.
Merger Directive)116 односи се на следеће трансакције:
(1) спајања која обухватају случајеве када – корпорација117 - резидент
једне земље-чланице престајући да постоји (а да, при томе, није ликвидирана), преноси сва своја права и обавезе на корпорацију - резидента друге
земље-чланице, док заузврат њени акционари добијају акције у тој другој
корпорацији, с тим што могу добити и готовинску накнаду, под условом да
њен износ не прелази 10% номиналне вредности примљених акција;
(2) подела која обухвата ситуацију када корпорација – резидент једне
земље-чланице, престајући да постоји (а да, при томе, није ликвидирана),
преноси сва своја права и обавезе на две или на више нових или постојећих
корпорација – резидената других земаља-чланица, док заузврат њени акционари сразмерно добијају акције у тим корпорацијама, с тим што могу добити
и готовинску накнаду, под условом да њен износ не прелази 10% номиналне
вредности примљених акција.

3.7.3. Кодекс о обављану пословања
Један од елемената „пореског пакета“118 чини Законик о обављању пословања (Codex of Conduct).119 Де facto, овај законик би се пре могао дефинисати као одређени политички споразум између земаља-чланица ЕУ - а не
као правно обавезујући инструмент. Његов циљ је да се отклоне економске
дисторзије у конкуренцији на унутрашњем тржишту Уније и спречи ерозија
основице пореза на добит. Кодекс садржи таргетиране мере које се тичу
уклањања прекограничних пореских препрека и спречавања штетне пореске
116

Council Directive 90/434/EEC of Jaly 1990 on the common system of taxation
applicable to mergers, divisions, transfers of assets and exchanges of shares concerning
companies of different Member States (Merger Directive), Official Journal L 225 of 20
August 1990. пун назив Merger Directive гласио би, дакле: Директива о заједничком
систему опорезивања код фузија, подела, трансфера средстава и размене акција,
када су у питању корпорације из различитих држава-чланица.
117
У питању могу бити и две или више корпорација.
118
Порески пакет за спречавање штетне пореске конкуренције, COM/97/564 i
COM/97/495, садржи три елемента: Директиву о опорезивању камата и ауторских
накнада, Директиву о опорезивању прихода од штедње, о којима ће касније бити
више говора, и Кодекс о обављану послова.
119
Законик о обављању пословања је објављен од стране ECOFIN saveta 28. februara
2000. godine.
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конкуренције (енг. Harmful tax competition). Од земаља-чланица ЕУ се очекује
да поштују принципе правичне (fer) конкуренције и да се уздрже од увођења
пореских мера које би могле да буду штетне по обављање економских активности између земаља-чланица ЕУ.

4. ЕЛИМИНИСАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА
4.1. Директива о опорезивању камата и ауторских накнада
Савет ЕУ је 2003. године усвојио нову Директиву 2003/49/ЕC о опорезивању камата и ауторских накнада исплаћених у односима између повезаних
предузећа која се налазе у различитим земљама-чланицама ЕУ.120 Ова директива је чинила један од три елемената пореског пакета).121 У том „пакету“
налазе се још Директива о опорезивању прихода од штедње и Кодекс о обављању пословања. Земље-чланице су биле у обавези да Директиву о опорезивању камата и ауторских накнада имплементирају у своја национална законодавства до 1. јануара 2004. године.
Циљ Директиве 2003/49 ЕC је да укине порезе по одбитку на камате и
ауторске накнаде исплаћене у односима између повезаних предузећа који су
резиденти различитих земаља-чланица ЕУ.122 На тај начин ће се елиминисати

120

Council Directive 2003/49/EC of 3 June 2003 on a common system of taxation
applicable to interest and royalty payments made between associated companies of
different Members states, Official Journal L 157 of 26 June 2003.
121
На састанку Савета министара финансија и економије земаља-чланица (ECOFIN
Council), одржаном 19. и 20. марта 2003. године није, ипак, успео да се постигне
коначан договор, превасходно због отпора који је показала Италија према овом
предлогу, која је условила споразум олакшицом која би се дала италијанским произвођачима млека, који су Европској унији дуговали казну у износу од ЕУР 648
милион, у вези са прекомерном производњом млека. Види о томе: Tax package
adopted at Ecofin Council meeting of 3 June 2003, Tax News Service, International
Bureau of Fiscal Documentation, Vol. 37, Issu 25 (16 June 2003), p. 349-350. Види о
томе више: General Report on the Activies of the European Union 2003 – Chapter IV:
The Community economic and social area, Section 5: Internal market/26/53; 27/53; 30/53
(http://europa.eu.int/comm/ taxation_customs/taxation).
122
Текст Директиве је усаглашен марта месеца 2003. године, чиме је замењен ранији
предлог Комисије из 1998. године. Види: Text of Direktive on interest and royalty
payments between associated companies adopted by European Council, Tax News
Service, International Bureau of Fiscal Documentation, Vol. 37, Issue 17 (21 April 2003),
p. 235-236.
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економско двоструко опорезивање код ове врсте прихода и смањити административни трошкови којима су изложене компаније.

4.2. Директива о опорезивању прихода од штедње
Савет ЕУ је током 2003. године усвојио и Директиву 2003/48/ЕC о
опорезивању прихода у облику камате.123 Ова Директива, поновимо, чини
један од елемената поменутог „пореског пакета“. Основни циљ ове директиве
је да омогући да приход од штедње који је у форми камате исплаћен у једној
земљи-чланици ЕУ физичком лицу који је резидент друге земље-чланице,
буде подвргнут ефективном опорезивању, према закону који важи у тој
земљи-чланици. На тај начин би се елиминисало економско двоструко опорезивање ове врсте прихода.124
Према Директиви 2003/48/ЕC, свака земља-чланица ЕУ је у обавези да
аутоматски пружи информацију другој земљи чланици о камати коју је исплатила индивидуалним штедишама тј. физичким лицима – резидентима
друге земље-чланице.

4.3. Арбитражна конвенција
Арбитражна конвенција125 заснована је на члану 293 (раније члан 220)
Уговора о оснивању, који предвиђа да ће земље-чланице у мери у којој је то
неопходно улазити у међусобне преговоре са циљем да се обезбеди добробит
за њихове држављане, између осталог и путем укидања двоструког опорезивања у оквиру Уније. Комисија је првобитно предлагала да се проблем
двоструког опорезивања изазваног предвођењем трансферних цена на цене
„ван дохвата руке“ реши усвајањем одговарајуће директиве, али се Савет
определио за меру на основу поменутог члана Уговора. Када је 1994. године
и последња земља-чланица (Португалија) ратификовала Арбитражну конвенцију, она је почев од 1. јануара 1995. године ступила на снагу. Међутим, њена
примена је била ограничена на период од 5 година.
Арбитражна конвенција, међутим, тренутно није на снази пошто је
њена примена, као што је напред већ поменуто, била временски „орочена“ до
краја 1999. године. Протокол који су потписале земље-чланице 25. маја 1999.

123

Council Directive 2003/48/EC of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form
of interest payments, Official Journal L 157 of 26 June 2003.
124
Activities of the European Union: Taxation (http:europa.eu.int/pol/tax/ index_en.htm)
125
Convention 90/436/EEC on the elimination of double taxation in connestion with the
adjustment of profits of associated enterprises (Arbitration Convention), Official Journal
L 225 of 20 August 1990.
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године126 требало је да аутоматски продужи њено важење за период од наредних 5 година. Али овај Протокол још увек није ратификован од стране
свих земаља-чланица ЕУ.127

5. ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ У ОБЛАСТИ ПОРЕСКЕ И
ЦАРИНСКЕ САРАДЊЕ
5.1. Директива о узајамној административној помоћи између
пореских органа замаља-чланица
Директива о узајамној административној помоћи код непосредног и
посредног опорезивања се искључиво односи на утврђивање пореза, а не и на
прикупљање и наплату пореза, нити на размену докумената. Она се, дакле,
односи на порезе на доходак, порезе на имовину, порез на додату вредност и
акцизе. Нису предвиђена никаква ограничења у погледу држављанства, нити
резидентства пореских обвезника, што значи да обавеза сарадње између
надлежних пореских органа земаља-чланица постоји у вези са утврђивањем
пореске обавезе како резидентних, тако и нерезидентних пореских обвезника.
Обавеза узајамне административне помоћи састоји се у пружању одговарајућих информација.
Информације, при томе, могу да буду размењене између земаља-чланица на три различита начина, и то:
(1) на захтев земље-чланице да јој се достави информација у вези са
тачно одређеним случајем;
(2) аутоматски, у случајевима када су претходно обављене билатералне
или мултилатералне консултације између надлежних пореских органа двеју
или више земаља-чланица (нпр. код исплата камата које банка врши физичким лицима);
(3) спонтано, када земља-чланица мора да пружи информације о којима
поседује извесно знање, иако друга земља-чланица није поднела захтев за то
(нпр. уколико због одређеног разлога у другој земљи-чланици долази до губитка пореских прихода; ако је порески обвезник добио пореску олакшицу
или ослобођење, који би могли да доведу до настанка пореске обавезе или до
повећања пореског оптерећења у другој земљи-чланици; у случају трансфер126

Official Journal C 202/01 of 16 July 1999.
Земље-чланице које су депоновале своје ратификационе инструменте су: Белгија,
Данска, Француска, Немачка, Италија, Ирска, Луксембург, Холандија, Португалија,
Шпанија И Велика Британија. Европска комисија подржава потребу да и десет земаља које су приступиле ЕУ маја 2004. године ратификују Арбитражну конвенцију.
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них цена које се успостављају за трансакције унутар мултинационалне групе
компанија; итд.).
Добијене информације морају да се чувају као службена тајна, тј. могу
да буду саопштене једино оним лицима која су непосредно укључена у
поступак утврђивања одговарајућих пореза, односно у судске или прекршајне
поступке предузете ради правилног и што тачнијег утврђивања пореза.
Лицима која су на било који начин укључена у наплату пореза или у
извршавање прекршајних и кривичних санкција не смеју се открити добијене
информације.
Постоје, међутим, одређене ситуације када земља-чланица може да
одбије сарадњу код размене информација (нпр. ако држава која упућује захтев није претходно искористила (исцрпла) сва расположива средства на локалној територији да би дошла до потребне информације; уколико се од
земље-чланице тражи да, у циљу обезбеђивања одређене информације, спроводи истраживања, упите и сл. које није у стању да врши ни за своје сопствене потребе; ако би пружање информација подразумевало откривање пословне или професионалне тајне; у случајевима када је достављање одређене
информације супротно јавном интересу; итд.).
Као резултат студије о пореској евазији, коју је урадила једна стручна
радна група, образована на ad hoc основи, Европска комисија је 31. јула 2003.
године објавила предлог о измени Директиве о узајамној административној
помоћи. Затим је уследило доношење Директиве 2003/93/ЕC (која допуњује
Директиву 77/799/ЕЕC). Земље-чланице је требало да имплементирају ову
директиву у своја национална пореска законодавства до 31. децембра 2003.
године. Најзначајније промене састоје се у следећем:
(1) Сваки захтев за информацијом треба да буде третиран као да је учињен по домаћем праву и пракси оне земље-чланице ЕУ у којој се налази
орган који прикупља информације. Према важећем тексту директиве, такав
захтев је учињен у име земље-чланице која подноси захтев. То, другим речима, значи да велики број земаља-чланица ЕУ има у својим домаћим законима
предвиђене поступке, који укључују обавезу обавештавања пореских обвезника да је захтев за одређеном информацијом примљен од стране надлежног
органа друге земље-чланице. Таква обавеза, међутим, не би постојала ако би
се сматрало да је земља-чланица ЕУ учинила захтев за сопствени рачун. На
тај начин би се обезбедила већа ефикасност у прикупљању информација.
(2) Одређене нејасноће у постојећој Директиви су разјашњене, чиме би
се елиминисале разлике у тумачењу појединих њених одредби од стране
земаља-чланица. Тако је, на пример, одредба о поверљивости информација
потпуније формулисана. Наиме, информације могу да се учине доступним само оним лицима која су непосредно укључена у поступак утврђивања пореза
или поступак пореске контроле, као и када је саопштавање информације у
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вези са прекршајним или судским поступком, у оквиру којег се могу изрећи
санкције за радње у вези са нетачним или неправилним утврђивањем пореза
(али само лицима која су непосредно укључена у наведене поступке).
(3) Створена је могућност да земље-чланице спроведу истовремену ревизију пословања пореског обвезника, у ситуацији када он обавља пословне
активности у две или више земаља-чланица ЕУ, и да о томе размене информације.

5.2. Уредбе о административној сарадњи
А) Уредба о статистичким подацима
У оквиру уређивања сарадње између пореских власти земаља-чланица,
потребно је поменути да је новембра 1991. године Савет усвојио Уредбу о
статистичким подацима у вези са обављањем трговине између земаљачланица (3330/91/ЕЕC). Наиме, у контексту уклањања физичких и фискалних
граница између земаља-чланица, потребно је да се, почев од 1. јануара 1993.
године, сви подаци неопходни да би се одговорило захтевима статистике при
обављању трговине између земаља-чланица прибављају непосредно од пошиљаоца, односно од примаоца робе. Сва добра која се преносе из једне у другу
земљу-чланицу морају да буду на одговарајући начин статистички обрађена.
Потребно је да се води неколико статистичких евиденција о роби, као што су:
евиденција о транзиту робе која није складиштена у земљи-чланици, евиденција о складиштењу робе, евиденција о обављању трговине између земаљачланица и др.
Б) Уредба о административој сарадњи
Сем тога, Савет ЕЗ је, као што је напред већ поменуто, јануара 1992.
године усвојио Уредбу о административној сарадњи у области пореза на додату вредност 218/92/ЕЕC, којом је уведен систем размене информација код
овог пореза у прелазном периоду. Главни разлог за доношење ове уредбе је
околност да земље-чланице нису више биле у стању да, само путем редовне
царинске процедуре, прате и контролишу сва кретања добара унутар територије ЕУ. Да би прелазни систем ПДВ био ефикасан, врло је важно да све
трансакције буду контролисане и да сви порески обвезници буду регистровани. Ова уредба, због тога, обавезује сваку земљу-чланицу да направи и
редовно одржава електронску базу података, као и да другим земљама-чланицама обезбеди приступ таквој бази података. Електронска база података треба, између осталог, да садржи податке о пореским идентификационим бројевима обвезника ПДВ, о укупној вредности свих испорука између земаљачланица и др.
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В) Нова Уредба о административној сарадњи
Октобра 2003. године Савет ЕУ је, међутим, усвојио нову Уредбу
1798/2003/ЕC о административној сарадњи у вези са ПДВ, која представља
консолидацију раније Уредбе 218/92/ЕЕC и Директиве 77/799/ЕC о узајамној
пореско-техничкој помоћи у делу који се односи на ПДВ. Она је требало да
отклони неке раније недостатке код административне сарадње у систему
ПДВ на подручју ЕУ.
Уредба из 2003. године предвиђа правила којима се уређују права и
обавезе свих заинтересованих страна и прописује процедуру која уређује
административну сарадњу између земаља-чланица у области ПДВ. Она уводи
јасна и обавезујућа правила која, између осталог: (а) олакшавају размену информација (нпр. успоставља захтеве за добијање информација; утврђује
период за пружање информација; предвиђа могућности за употребу информација; уређује поступке и ситуације када се може одбити давање одређене
информације; предвиђа поступке за размену информација са земљама које
нису чланице ЕУ и др.); (б) олакшавају контролу у систему ПДВ (нпр. захтевање од других земаља-чланица да спроводе одговарајуће административне
упите; присуство страних службеника током спровођења контроле; обавештавање о одлукама које су донели порески органи друге земље-чланице; уређивање поступака за организовање контроле на мултилатералној основи и др.);
(ц) омогућују развијање сарадње у циљу повећавања ефикасности (нпр. непосреднија сарадња и контакти пореских инспектора из различитих земаљачланица); и (д) повећавају обим размене података, како би се унапредила
борба против пореске евазије. У том смислу, посебан нагласак је стављен на
спонтану размену информација између пореских и царинских органа из
различитих земаља-чланица. Уредба предвиђа два облика спонтане размене,
и то: структурну аутоматску размену информација и аутоматску размену.
Једина разлика између њих огледа се у томе што се, у ситуацији када су органи одговорни за достављање информација у немогућности да прикупљају
информације које треба да се размењују на редовној основи, примењује
структурна аутоматска размена (нпр. није могуће да земља-чланица аутоматски размењује информације у ситуацији када порески обвезници у тој земљи
нису у обавези да доставе такву информацију).
Г) Облици размене информација према Уредби 1798/2003/ЕЦ
У погледу размене информација, Уредба 1798/2003/ЕC предвиђа, дакле,
следеће облике размене:
(а) Размена на захтев. Свака информација која може да помогне пореским властима да тачно и правилно утврде износ ПДВ може, на захтев, да буде
размењена. У оквиру таквог узајамног споразума, порески органи могу чак и
да се договоре да службена лица пореског органа друге земље-чланице имају
приступ истим просторијама и документацији као и локални службеници.
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Две или више земаља-чланица могу, такође, да предузму истовремене
контроле на својим територијама.
(б) Размена без претходног захтева (спонтана размена), о којој је напред било више речи. Кроз спонтану, аутоматску размену, порески органи
могу да проследе информације које могу да помогну органу друге земљечланице ЕУ да тачно утврди износ ПДВ, уколико се место пружања услуге
налази на територији друге земље-чланице, или када постоји ризик од
губитка пореских прихода у тој другој земљи-чланици.
(в) Размена информација у вези са интракомунитарним трансакцијама. Свака земља-чланица ЕУ мора да одржава тачну и комплетну електронску базу података, везану за интракомунитарну трговину добара (тј. за испоруке добара унутар подручја Уније). Почев од 1. јануара 2003. године компјутеризован Систем размене информација код ПДВ (тзв. VIES), о којем је
напред било говора, омогућава компанијама да брзо добију податке о пореским идентификационим бројевима обвезника ПДВ, који су њихови пословни
партнери, што омогућава пореским и царинским органима да прате и контролишу токове трговине унутар подручја Уније, у циљу откривања евентуалних
нерегуларности.
(г) Размена информација у вези са електронски пруженим услугама.
Према Шестој директиви, пружаоци услуга из земље која није чланица ЕУ,
који пружају електронске услуге лицима ослобођеним пореза, који су резиденти земље-чланице ЕУ могу да се региструју у једној од земаља-чланица
ЕУ и да плаћају ПДВ на све испоруке које врше резидентима земаљачланица ЕУ. Уредба је предвидела додатне мере неопходне за регистрацију
иностраних субјеката у електронској трговини за потребе обрачуна и плаћања
ПДВ. Земље-чланице су у обавези да размењују податке о регистрацији,
укључујући податке о пореским идентификационим бројевима, податке о пореским пријавама за ПДВ и др.

172

Глава друга:
УПРАВЉАЊЕ ПОРЕСКИМ СИСТЕМИМА
ЗЕМАЉА У ТРАНЗИЦИЈИ

1. ПОРЕСКЕ РЕФОРМЕ У ЗЕМЉАМА У ТРАНЗИЦИЈИ
Као што смо у претходним излагањима нагласили, опорезивање је цена
која се „мора“ платити за функционисање цивилизованог и демократског
друштва (Holmes). Ради тога, порези репрезентују трошкове пословања предузећа и, као такви, утичу на релативне цене. У тржишној привреди, порези
су важан фактор одлучивања и потрошача и произвођача, али и алокације
ресурса. Као инструмент економске и социјалне политике, порези су у
функцији осигурања средстава за понуду јавних добара, деловања на жељену
расподелу дохотка, подстицања стабилног привредног раста. У том контексту, порези морају бити алокативно неутрални и довољно „потентни“ да осигурају стабилан квантум јавних прихода за финансирање производње и дистрибуције јавних добара и услуга, али и друштвено пожељну праведност у
расподели и распореду пореског терета и економску подстицајност у
структурним променама привреда у транзицији.
Централно-планске привреде по правилу су неговале тзв. двоканалне
пореске системе којима су печат давали порез на промет и порез из добити у
форми разних пореских и непореских давања из профита предузећа. Пореску
структуру бивших социјалистичких земаља надопуњавали су доприноси за
социјално осигурање, порези на личне дохотке, порези на платне листе и порези на доходак. Давања из профита предузећа јављала су се у различитим
облицима: као порез на коришћене ресурсе (основна и обртна средства), на
ренту, на инвестиције, на амортизацијски фонд, на личне дохотке изнад планом утврђеног нивоа, на остатак дохотка по подмирењу законских и уговорних обавеза и издвајања за фондове128 по унапред одређеној пропорцији која
је договорена између државних органа и предузећа по налику на тзв. паушални порез експропријаторског типа.
У простору „фиктивних" разлика између једнофазног пореза на промет
у производњи и пореза на добит предузећа усидрио се тзв. просовјетски порез
П. Јурковић, Креирање порезног система за потицање структурних промјена и
прелазак на тржишну привреду, Финансијска пракса 9-10/90, стр. 441-456.
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на промет, који је фискално оптерећивао разлику између цене коштања и
малопродајне цене, која инкорпорира малопродајну и велетрговачку маржу.
Претерано издиференцирана тарифа пореза на промет са релативно високим
пореским стопама имала је задатак да осигура стабилитет планом утврђених
релативних цена и да омогући централизацију акумулације.129
У систему опорезивања сектора становништва функционисао је „релативно добро“ тзв. порез на платне листе који је фактички фискално захтевао
бруто плате заједно са наменским доприносима за социјално осигурање. Пропорционални порез на платне листе, који је поскупљивао радну снагу и
повећавао производне трошкове радноинтензивних делатности, по правилу је
падао на терет предузећа и преваљиван на фондове фирми. Порез на плате
плаћали су радници по пропорционалним пореским стопама са повећаним порезом за брачне другове без деце и за појединце, порез на плате се фактички
сводио на тзв. порез по одбитку.
Опорезивање приватног сектора спроводио се порезом на доходак, у
форми тзв. цедуларног опорезивања. Приходи од производних и професионалних делатности чинили су пореску основицу у виду оствареног нето
дохотка који се прогресивно фискално захватао. Томе су обично прикључени
порези на покретну и непокретну имовину, порези на поклоне и дарове, и
остали порези од маргиналног значаја у структури фискалних прихода.
Пореску структуру привреда транзиције карактерише нестабилност,
нетранспарентност, независност, неефикасност, неправичност, дискриминаторност и арбитрарност.130 „Порески систем је дискриминаторан како у погледу третирања ефикасних и неефикасних привредних субјеката, тако и у
погледу пореског статуса различитих активности из сектора привреде. Обавезним издвајањем остатка профита у буџет и његово коришћење за дотирање нерентабилних предузећа непобитан је доказ дискриминације ефикасних,
као што је и оштро прогресивно опорезивање низа активности у приватном
сектору доказ њиховог инфериорног положаја vis a vis истих делатности у
друштвеном сектору“.131 Порез је дискриминаторан зато што је арбитраран.
Порез је арбитраран зато што је непараметричан. И чим је порез арбитраран и
непараметричан, онда је тај исти порез и нетранспарентан и неефикасан.
Но, нестабилност, дискриминаторност и дисторзивност пореског система са продубљеним регионалним фискалним диспаритетима и истуреним
нехармонизованим фискалним параметрима je генерална карактеристика
„социјалистичког“ јавног сектора бивше Србије.
Ибидем, стр. 443
Ј. Owens, Financing Public Expenditures: Tho Role of Tax Reform and Designing Tax
System, OECD, Paris, 1990.
131
П. Јуроковић, оп.цит., стр. 444.
129
130
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У изградњи ефикасног и рационалног пореског система, компатибилног тржишној економији, сам процес дизајнирања система опорезивања императивно мора да рачуна на принципе флексибилности и транспарентности
у градуелистичкој трансплантацији пореског система ЕЗ (персонални порез
на доходак, корпорацијски порез, порез на додату вредност, порез на имовину
и доприноси за социјално осигурање), али и на солуције у реформисању пореских система индустријски развијених земаља OECD (сужавање пореских
ослобођења и олакшица, ширење пореске базе, редуцирање маргиналних пореских стопа, повећање неопорезивог минимума). У том склопу, иновативно
дизајнирање институционалне структуре пореског система имплицира и због
пореских облика и базичких пропорција у пореској структури, као што су:132
а) проблеми глобалног пореског оптерећења,
б) опорезивање домаћинстава versus опорезивања предузећа,
в) опорезивање три1а versus опорезивања ои1ри1а,
г) директно versus индиректно опорезивање,
д) порески третман резидената и нерезидената,
ђ) порески расходи versus трансфери,
е) расподела јавних прихода и пореских надлежности по нивоима одлучивања.
Преструктурирање пореског система, међутим, није могуће извести без
додатног редуцирања јавне потрошње и без рационализације и преструктурирања свеукупног јавног сектора, који следи реформска логика утврђивања
рационалних приоритета у задовољавању јавних потреба, адекватније евалуације јавних издатака, коришћења алтернативних метода понуде јавних добара, увођења кофинансирања и приватизације одређених јавних служби. Политику облигатне редукције волумена јавних расхода треба да прати корелативна редукција квантума (масе) јавних прихода (фискални рандман), која
пружа довољно простора за уравнотеженију репартицију пореског терета
између предузећа и домаћинстава, између приватног и друштвеног сектора, и
између радноинтензивних и капиталноинтензивних грана. Такве смернице
треба да следе трогодишње успостављање фискалног „паритета“ између директних и индиректних пореза у индустријски развијеним земљама OECD, и
уз постепени прелазак са цедуларног на скупно опорезивање дохотка физичких лица.
Симултано, реформске фискалне подухвате пратио би рационалан програм елиминисања социјалних тензија градуелистичким смањењем доприноса за социјално осигурање, редефинисањем социјалних права и преусмеравањем прихода од продаје друштвених (државних) предузећа, али не и одуП. Јурковић, Креирање порезног система за потицање структурних промјена и
прелазак на тржишну привреду, Финанцијска пракса 9-10/90., стр. 446.

132

175

стајањем од опорезивања профита предузећа. Редукција субвенција (и
осталих облика економских трансфера) је исто тако важна полуга пореске
реформе, јер оне више не би могле да дерогирају тржишта рада када су у
питању социјални трансфери). Привлачење иностраног капитала, даље,
имплицира уграђивање пореских стимуланса у структуру опорезивања, али
без отварања канала за тзв. нелојалну пореску конкуренцију за потенцијалне
облике пореске евазије.
Развојна пореска политика могла би да антиципира, и тзв. еколошки
порез у функцији интернализације друштвених трошкова деградирања околине.
Коначно, фискална реформа поново актуелизује проблем расподеле
фискалних прихода између централних, субцентралних и локалних органа
власти, који имплицира изналажење нове формуле комбинације давања већих
овлашћења федералних јединица у формирању сопствених прихода и повећавања учешћа нижих нивоа јавне власти у заједничким приходима. Проблем фискалне децентрализације у федералним, конфедералним и унитарним
заједницама (државама), међутим, захтева и подразумева већи степен децентрализације и на страни јавних расхода (буџета и фондова), уз адекватно
решавање проблема ефикасне фискалне координације која је важна за правилно вођење стабилизационе макроекономске политике због евентуалних
регионалних фискалних диспаритета и дисторзија. Успостављање тзв. кооперативног федерализма, који подразумева обавезно усклађивање и хармонизовање пораза на профит, пореза на промет, пореза на приходе од капитала и
пореза на персонални доходак, је рефлексија својеврсног „фискалног минимума“ са хоризонталним и вертикалним финансијским везама у сложеној
заједници, која представља царинску и монетарну унију.133

2. СТЕПЕН РАДИКАЛНОСТИ ПОРЕСКИХ РЕФОРМИ
Постсоцијалистичке земље, као привреде у транзицији, искорачиле су у
тзв. радикалне пореске реформе. То се односи, у првом реду, на Мађарску,
Пољску и Русију, које су дефинитивно оптирале својеврсни „big-bang“, а не
тзв. европски градуелизам. Измена пореске структуре „најјаче“ је извршена у
Мађарској увођењем пореза на додату вредност (VAT), који је у Пољској,
Чешкој и Словачкој предвиђен за 1992. год. и СРЈ за 1994. год. Сада и Русија,
Бугарска и Румунија разматрају могућност институционализације TVA.
Мађарска, која је практично увела VАТ, ослободила се готово 50% производа
133

D. Kopitz, Fiscal Reform in European Economic and Transition, OECD, Paris, 1990.
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за потрошњу од фискалног захватања овим посредним порезом. За производе,
који подлежу опорезивању, пореска стопа износи 25% за два производа.
Одређене услуге се опорезују по стопи од 15%, док се дотирани производи и
извоз „опорезује“ по нултој тарифи. Акцизе јесу надопуна пореза на додату
вредност. Током 1990. год. у Русији, један је непараметричан систем пореза
на промет замењен параметричним“.134 Mодификовани механизам пореза на
промет производа утврђује се у проценту од остварене реализације производних предузећа и од остварене разлике између малопродајне и велепродајне
цене код производа код којих је лимитирана малопродајна цена. Пореска
тарифа је релативно значајно редуцирана, а плафониране пореске стопе крећу
се између 40% и 50%. Но, и Србија је редуцирала број пореских стопа и
проширила пореску базу у склопу најављене припреме за прелазак на TVA од
1994. године.
Већ од почетка 1991. год. једнофазни порез на промет производа и
услуга у малопродаји модификован је у смислу смањења пореских стопа са
71% на свега 26% редуцирања стопе основног пореза на промет на распоне од
20% и „устоличења“ акцизе чије стопе не могу бити веће од 60%.
Промене у систему посредног опорезивања пратиле су радикалне редукције субвенција у Мађарској, СРЈ и Пољској у циљу либерализације цена
и тржишног формирања цена. Истим путем крећу и Русија, Чешка и Словачка, пошто су економски трансфери постали својеврсни финансијски баласт за
државни буџет.
Фискална реформа у привредама у транзицији је убрзана увођењем
посебног пореза на инпорт и експорт, који се фактички плаћа на разлику између домаћих и иностраних цена и између извозних и увозних цена (Русија),
и локалног пореза на непокретну имовину у власништву предузећа по стопи
од 3% и пореза на укупан приход по одбитку TVA од 0,3% (Мађарска).135
У привредама у транзицији отворен је и процес реформисања система
опорезивања сектора становништва. У Русији је, поред задржаног цедуларног
модела опорезивања, уведено посебно опорезивање дохотка грађана, који је
реализован по различитим делатностима и по разним основама, као што је доходак из радног односа у државним предузећима, доходак остварен изван
радног места, доходак од ауторских права, доходак од индивидуалне делатности.136 Неопорезовани минимум је релативно значајно редуциран, а пропорционалне пореске стопе су преведене у прогресивне стопе (уз могућност
смањења ефективних пореских стопа под дејством пореских олакшица).
П. Јурковић, Креирање порезног система за потицање структурних промјена и
прелазак на тржишну привреду, Финанцијска пракса 9-10/90., стр. 446.
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Маргиналне пореске стопе варирају од 60% (за опорезивање дохотка из радног односа) до 90% (за опорезивање оствареног дохотка од секундарне
делатности).
У постсоцијалистичким земљама једино је Мађарска увела „европски“
personal income tax, са релативно значајним нивоом неопорезивог дохотка,
као стандардне дедукције, и са потенцијалним правом на додатне дедукције
(за запослене раднике, пољопривреднике и пензионере). Приходи од штедних
улога, вредносни папири и примања из иностранства не улазе у укупни приход обвезника, јер се сматрају фискалним стимулансима. Опорезивање дохотка физичких лица врши се по прогресивним пореским стопама које се пењу и
до 50%.
И на крају, у иницираним радикалним фискалним реформама отворен
је процес постепеног напуштања различитих облика опорезивања предузећа
са могућношћу институционализације опорезивања добити предузећа (корпорацијски порез), али не у потпуно транспарентном облику (јер изостају убрзана амортизација, могућност преваљивања губитака унапред и уназад,
могућност усмеравања трошкова фискног капитала, могућност валоризације
капиталних добитака и губитака). У Русији је током 1990. године уведен систем опорезивања профита предузећа са пропорционалном пореском стопом
од 45% и надопорезивања екстрапрофита предузећа, чија пореска стопа може
износити и до 90%. У пореску основицу улазе и приходи од дивиденди и
удели у профиту других предузећа, као тзв. пасивне добити који се двоструко
опорезују (и то порезом на профит и порезом на одбитку). У Мађарској
опорезивање профита варира по стопи од 20%.
У бившој Србији је, такође је уведен систем опорезивања добити предузећа по републичким стопама од 40% и отворен процес реинтеграције пореза и доприноса за социјално осигурање, који су раније плаћани из дохотка
фирме и личног дохотка радника. Стопа захватања личног дохотка запослених у то време била је виша од 50%. Допринос за социјално осигурање
плаћао се из бруто плана и у паритетној деоби терета између послодавца и
радника. Тиме би се настојало остварити еквивалентно опорезивање радноинтензивних и капиталноинтензивних делатности приватног и друштвеног сектора.

3. ПОРЕСКЕ ИНОВАЦИЈЕ У ПОРЕСКИМ РЕФОРМАМА
Иновације пореских система привреда у транзицији допринеле су уграђивању пореских преференцијала, који важе за пољопривреду, прехрамбену
индустрију и извоз, али и пореске концесије страним инвеститорима. У ту
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сврху, редуциране су пореске стопе на 20% (у Русији 30%)137 и проширена су
пореска ослобођења за новоосноване фирме и за нова улагања у трајању од 2
до 5 година (Пољска и Мађарска). Поједине, пак, земље припремају одлуке о
опорезивању у коме су потпуно изузете дивиденде и royalties које припадају
нерезидентима".138
Питање финансијске аутономије локалним заједницама по правилу се
адекватно разрешава институисањем мешовитог модела са елементима централне контроле и локалне самоуправе. Локална самоуправа је најближа интересима грађана, који партиципирају у планирању, одлучивању, извршавању
и контроли мера локалних власти без продуковања негативних ефеката у
привреди и финансијама политичко-територијалних колективитета.139 Између
тоталне финансијске аутономије и тоталне финансијске субординације егзистира модел локалних финансија који интегрише одређене сопствене и самосталне локалне порезе, уступање пореза више територијално-политичке
заједнице и додељивање наменске дотације централних и субцентралних власти. Овај модел инкорпорира и одређену самосталност у вођењу буџетске
политике и одређени степен аутономије у одлучивању о јавним расходима.
Број становника репрезентује релативно поуздан индикатор утврђивања
нивоа и структуре јавних потреба. Везивањем пореза за овај индикатор креира се аутоматизам, који се може комбиновати са алтернативним инструментом финансијског изравнавања. Тиме се, у крајњој инстанци, коришћење јавних услуга своди на однос еквивалентности (benefit principle, benefit
approah)140 као мерило за утврђивање пореске обавезе. Начело
еквивалентности у основи је фундирано на концепту једнакости чинидбе и
противчинидбе у теорији оправдања опорезивања и убирања пореза.
Потрошња јавних добара и услуга je индикатор праведне пореске обавезе и
оправданог пореског терета. Циљ ове идеје је да се појединац опорезује
према ономе што узима од друштва141 мада би она била далеко прикладнија
за одређивање доприноса за задовољавање локалних заједничких потреба и
интереса грађана.
Начело еквивалентности се у начелу може применити на сваког појединца, на групу појединаца и на читаву заједницу. У основи, ради се о индивидуалној еквивалентости, групној еквивалентности и друштвеној еквиваГ. Л. Рабинович (Ед.), Государствении буџжет СССР, Москва, 1983.
П. Јурковић, ор. стр., стр. 451
139
D. Kopitz, Fiscal Reform in European Economic and Transition, OECD, Paris, 1990.
140
О. Лончарић-Хорват, Локалне финансије (Зашто и како их реформисати), Финансијска пракса 9-10/90, стр. 465-472.
141
Ј. Е. Stiglitz и B. Sehon Felder, Finanszwissensehalf, Minchen, R. Oldenborug Verlag,
1989, стр. 422-424
137
138

179

лентности. Индивидуална еквивалентност тежи да утврди „колика је корист
коју појединац остварује од пој едине услуге“.142 Групна еквивалентност
тежи, пак, да специфичне активности локалне заједнице морају финансирати
чланови дотичне интересне групе која остварује корист од конзумираних
јавних услуга.143 Коначно, друштвена еквивалентност тендира да у правила
игре „увуче“ институт финансијског изравнавања, поред постојећих локалних
пореза. У целини посматрано, локалне заједнице у своје локалне финансије
ипак морају уградити систем интересног изравнања, интерног и екстерног
типа. Интерно интересно уравнотежење подразумева да локална заједница
располаже са додатним финансирањем јавних потреба на сопственој територији у форми завођења додатних пореза у зависности од економске снаге
појединаца као пореских обвезника. Екстерно интересно уравнотежење имплицира институционалну егзистенцију дотација и субвенција, као механизама финансијске егализације (допунска средства централних и субцентралних
власти).
Систем финансирања јавних потреба локалних политичко-територијалних заједница мора да разреши и проблем конфликата интереса произвођача,
као представника економских група, и потрошача, као представника социјалних група. То је потребно из разлога што социјалне групе становника креирају
тражњу за јавним услугама (које пружају школе, вртићи, забавишта, паркови,
здравствена заштита, социјална заштита и дечја заштита) за које иначе нису
заинтересовани произвођачи и што сви произвођачи и предузетници креирају
тражњу за диверсификованом инфраструктуром, која је у функцији амелиорисања услова привређивања и повећања коефицијента профитабилности.
Разрешење супротности интереса је могуће успостављањем еквивалентног
опорезивања сектора становништва и сектора предузећа у форми специфичног пореског паритета.
Размерност пореског прихода између локалних заједница подразумева
да систем локалних пореза не репрезентује узрок разлика у њиховој пореској,
финансијској снази. Равномерност се, у овом контексту, остварује путем механизама пореског оптерећења које се равномерно распоређује на индикаторе
који су релевантни за утврђивање и покриће јавних потреба. “144 „Тако је
глава становника индикатор јавних потреба у сфери грађана. Стога, морају и
порези које плаћају грађани бити равномерно распоређени према глави становника. Индикатор јавних потреба произвођача опет је јединица производа
или новостворена вредност по једном производу. Стога, порез предузетника
на приход од њихове делатности мора, исто тако, бити равномерно распореО. Лончарић-Хорват, оп.цит., стр. 469.
Ибидем, стр. 469.
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ђен на јединице производа, односно на јединице новостворене вредности.145
Према томе, порески терет по глави становника мора бити релативно једнако
распоређен унутар локалних заједница и између локалних заједница како би
се избегла пореска условљена миграција становника (са подручја где је пореско
оптерећење веће на подручја где је порески терет мањи) и елиминисала појава
обарања квалитета јавних услуга и сужавања сета понуде јавних добара.
Неутралност фискалних прихода и буџетских расхода према коњуктурним гибањима имплицира стабилност финансија локалних заједница (пореза)
и одсуство процикличног деловања локалног буџета, што је у складу са антицикличном макроекономском политиком. То се, по правилу, постиже уграђивањем прихода и расхода у локалне финансије, „чији је тренд еластичности
на коњуктурна кретања ограничен, и то на дуги рок“.146 Тај механизам по
правилу би пратила могућност уграђивања прихода и расхода локалних
заједница који су у краћим временским секвенцама еластични на циклична
кретања. Таквим приходима осигуравало би се прилагођавање расхода потребама локалних заједница које су резултат цикличног развоја националне
привреде и последица раста стандарда у задовољавању јавних потреба.147
Коначно, осетљивост локалних пореза је од изузетне важности за односе између пореских обвезника и пореских органа власти, али и као услов за
остваривање начела еквивалентности. Реакција пореског обвезника је увек
логична и рационална, јер настоји да смањи порески терет или да избегне
плаћање пореске обавезе, како би сачувао куповну снагу. За пореског обвезника је зато важно питање једноставности убирања пореза, економичности у
трошењу порески убраних прихода и „посредних“ трошкова наплате пореза
које сноси сам порески обвезник (трошкови подношења пореских пријава,
трошкови вођења пословних књига и трошкови на име накнаде за порески
консалтинг).
У преиспитивању места и улоге пореза у привредама Источне и Централне Европе, Owens поставља три важна питања:148
како део пореског оптерећења пренети са предузећа на домаћинства,
(1) који однос успоставити између директних и индиректних пореза и
(2) који ниво власти треба да буде овлашћен за повећање пореских
прихода.
Формулисање стратегије пореске реформе имплицира:

Ибидем, стр. 470.
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147
Ибидем, стр. 470.
148
J. Owens, Пореска реформа – могућа опредељења, Финансије, 7-8 1991., стр. 405408.
145
146

181

а) испитивање путева којима би порез на додату вредност и пореза на
лични доходак преузели део пореског оптерећења са предузећа;
б) испитивање могућности преласка на VАТ који обезбеђује веће приходе од пореза на потрошњу и смањење пореског оптерећења предузећа;
в) преиспитивање фискалног суверенитета у правцу веће децентрализације и повећања аутономије локалних органа јавне власти.
Увођење општег, глобалног пореза на приход грађана има задатак да
замени цедуларни порески систем, који је створио дискриминацију између
различитих извора прихода.149 Мађарска је то најпре урадила да би „пресекла“ неповољнији порески третман прихода изван радног односа. То се чини
из разлога што су готово све земље OECD замениле своје цедуларне пореске
системе глобалним, општим, јединственим порезима на приход, „у коме се
већина извора прихода групише (обједињује) и на њих се примењује једна
прогресивна тарифа (скала) пореских стопа.“150 Но, сам процес дефинитивног
напуштања цедуларних пореских система у земљама источне и централне Европе ефектуираће у повећању броја пореских службеника у иначе пребукираној фискалној администрацији, у повећању утаја пореза и у умножавању
техничких проблема у вези са пореским пријавама. Споран може бити и сам
прелаз на синтетички порез из дохотка физичких лица, пошто се поједине
земље OECD поново враћају на цедуларне пореске системе (нпр. Данска и
Норвешка). „Који год приступ да се изабере постоји потенцијални конфликт
између жеље да се успостави један прогресивни систем пореза на приход, а
да се не осујете подстицаји на рад, штедњу и инвестирање. Постоји, такође, и
конфликт између пружања пореских подстицаја за одређене делатности или
категорије становништва и потребе очувања, генерално узевши, неутралног
пореског система, који ће повећавати приходе на један ефикасан и правичан
начин.“151
Поред изнетог, постоји дилема у погледу третирања категорије грађана
на најнижем нивоу лествице пореских прихода попут различитих мишљења у
вези са опорезивањем сиромашнијих домаћинстава порезом на приходе
грађана. „Неке земље сматрају да би порески праг требало поставити релативно високо како би се искључило опорезивање домаћинстава са зарадом
испод просека. Овим би се избегла парадоксална ситуација да једно домаћинство плаћа порез на приход и да истовремено прима социјалну помоћ. Друге
земље сматрају да су сви грађани обавезни да доприносе финансирању владиних трошкова и да, стога, порески праг треба поставити на релативно
149
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ниском нивоу. Везу између пореза на приход и доприноса за социјално осигурање које плаћају запослени, треба, такође, узети у обзир, пошто у већини
земаља OECD-а, као и у земљама у процесу привредних трансформација,
обавеза плаћања доприноса настаје већ код прве исплате прихода.“152
Увођење пореза на добит предузећа, исто тако, намеће проблем давања
предности пореским подстицајима у односу на директна готовинска плаћања
и проблем пореских подстицаја у виду пореске накнаде, пореског кредита и
одложеног плаћања пореза. „Једно од питања које треба хитно решити je да
ли треба смањити постојеће пореске субвенције за одређене делатности, секторе привреде и регионе, и омогућити да се исти износ прихода оствари, али
са много нижом пореском стопом. Алтернативна солуција би била да се порески подстицаји замене поклонима у готовом новцу, који су много транспарентнији и лакши за контролу.“153
Коначно, порез на додату вредност сугерира се Источној и Централној
Европи154 пошто се овај фискалитет већ примењује у 21 од 27 земаља
чланице OECD. TVA/VАТ је Мађарска увела још 1988. године. У бившој
Источној Немачкој је то учињено током 1990. године. Чешка, Словачка,
Пољска и Бугарска изјашњавају се за замену пореза на промет порезом на додату вредност током наступајућих година. Русија такође испитује могућност
увођења пореза на додату вредност. То се очекује и од Србије. У том склопу,
присутни су и проблеми који се односе на подстицање раста инфлације и
смањење прогресивности пореског система самим чином увођења пореза на
додату вредност.

4. ДОМЕТИ ПОРЕСКИХ РЕФОРМИ У ЗЕМЉАМА
У ТРАНЗИЦИЈИ
Земље у транзицији, после „силних промашаја“ у фискалној сфери,
изнова намеравају да отворе процес смањења пореских терета и буџетских
дефицита.155 Мађарска је међу првима проценила да је смањење државних
прихода од пореза са прошлогодишњих 25% друштвеног производа на 21% у
1996. години економски императив. У том смислу, порез на приход компаИбидем, стр. 406-407.
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нија смањује се на 18%, а допунски корпорацијски порез на исплаћене
дивиденде (са 23%) на 20% (и то исплаћене дивиденде које се износе из земље). Просечни порез на лични приход редукује се за 1%-1,5%. Пореска стопа
са 48% „спушта" се на ниво од 44%. Пооштравају се прописи у вези са акцизама на цигарете и алкохолна пића, а либерализују се прописи у вези са VAT.
Румунска пореска оптерећења су превелика за привреду у кризи, а утаја
пореза постала је равна годишњем државном буџету. „Порађање“ новог пореског система одвија се у условима дубоке економске кризе, привредне исцрпљености, смањење куповне моћи, повећане јавне потрошње изнад фискалних потенцијала, спорог потицања страног капитала. „Пореске муке“ земаља
у транзицији су, ипак, превелике, јер је веома тешко смањити „храну“ за
буџет. У снабдевању државног буџета порез на плате партиципира са 27%,
порез на профит са 21%, порез на промет (TVA) са 25%. Сада се мења однос
директних и индиректних пореза: учешће директних пореза у прављењу
„општег колача“ државе (који треба да „прехрани" војску, полицију, радништво, науку, културу и образовање) са 53% на 49,5% (уз повећање размера
TVA, акциза и такса у пореској структури). Влада је, даље, одлучила да
смањи општу стопу пореза на профит са 45% на 38%, и да исту стопу у пољопривреди спусти на ниво од 25%. Пореско „одвезивање“ плата и зарада врши
се по прогресивној пореској стопи која у просеку не треба да превазиђе ниво
од 30%. Коначно, стопа TVA треба да се смањи на 18% за све индустријске
производе, односно на 9% за све агропрехрамбене производе. Но, и поред
тога, несмањене потребе државе за новцем (попут пореза), остаће да „чаме“ у
структури буџетског дефицита. У ствари, недостатак новца је основни
проблем свих земаља у транзицији. То је већ закономерност.
По угледу на земље у транзицији, и Албанија је од 1. јула 1996. године
увела TVA (VAT) по рецепту тржишних привреда. VAT је институционализован по стопи од 12,5% (уместо досадашњег пореза на промет од 15%).
Нови порез већ плаћају сви привредници с годишњим прометом од најмање
20.000 долара. Извозници су ослобођени VAT. Они кој и плате VAT на купљене сировине, стичу право на рефундацију. Стране нафтне компаније
ангажоване у истраживањима и експлоатацији нафте, ослобођене су плаћања
VAT-а на опрему. Поштеђени су пореза и поштанске и финансијске услуге, и
дипломатски кор.
У студију Института економских анализа Русије постсовјетске државе
разврставају се у четири групе на основу тзв. самосталног развоја. У прву
групу сврстане су земље из тзв. првог таласа радикалних реформи. То су
Прибалтичке земље (Естонија, Латвија и Летонија), код којих је извршена
широка либерализација привреде, остварена макроекономска стабилизација,
стабилизован курс националних валута, спроведена приватизација, опорављен економски раст, остварен реални раст надница, повећано учешће недр-
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жавног сектора у оствареном друштвеном производу (на 60%-65%), оборена
месечна стопа инфлације (на 2%) и ликвидирани буџетски дефицити (на 1%1,6% друштвеног производа). Код друге групе држава бившег СССР (Молдавија, Киргизија, Јерменија и Грузија), као земаља „другог таласа“ радикалних реформи, отпочеле су (после 2-3 године „лутања“), да се спроводе
ортодоксне економске реформе, и већ су током 1995. године стабилизовани
курсеви националних валута. Месечна инфлација сведена је на 2,5%. Буџетски дефицит је редуциран и одбачени су инфлаторни извози његовог финансирања. Приватизација иде све бржим темпом, а учешће тзв. недржавног
сектора у стварању друштвеног производа се приближава првој групи земаља. Раст производње је управо кренуо и иницирао је раст реалних плата.
Русија, Казахстан, Узбекистан и Азарбејџан чине мозаик треће групе
земаља, које спроводе делимичне, споре и недоследне реформе, осим приватизације (Русија) и притока страних инвестиција (Казахстан). Но, либерализација није доведена до краја. Државно регулисање је још увек јако и моћно.
Финансијска стабилизација није реализована, нити су оборени буџетски
дефицити и месечне стопе инфлације. Нису створене претпоставке за економски раст, нити су националне валуте стабилизоване. Реалне зараде се смањују
и даље. Негативне стопе раста друштвеног производа настављене су и у
1995/96. години. Четврту групу земаља компонују Украјина, Белорусија,
Туркменија и Таџикистан. Оне веома споро спроводе економске реформе.
Стање је следеће: (1) либерализација је само делимично извршена, (2)
буџетски дефицит је још висок, (3) месечне стопе инфлације су двоцифрене,
(4) стопе раста друштвеног производа су негативне, (5) плате реално падају и
то сувише брзо, (6) националне валуте су постале изузетно „меке“, (7)
дефицити платног биланса перманентно расту, (8) прилив инокапитала је
изузетно спор и (9) државни интервенционизам је превише наглашен.
Генерални закључци гласе: (1) Уколико су спорије и недоследније
економске реформе утолико је већи буџетски дефицит, већа стопа инфлације,
нестабилнија национална валута, веће државно регулисање привреде, мање
учешће недржавног сектора у стварању друштвеног производа и већи пад
раста друштвеног производа и реалних зарада, и (2) ни величина земље и њен
политички утицај у свету, нити природна богатства, географски положај,
величина иностране помоћи и инвестиција не представљају фактор који обезбеђује почетак економског раста, већ - економска политика државе. Готово
све претпоставке државе остале су највише дужне на плану комплексне
фискалне (пореске и буџетске) реформе, а које би убрзале либерализацију,
приватизацију, реструктурализацију, привредни раст и реални раст зарада с
рељефнијим перформансама макроекономске стабилизације.
У току последњих пет година Русија је изградила структуру свог
пореског система по узору на развијене привреде, без обзира на то што и
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даље егзистирају савезни, регионални и локални порези. Основне врсте индиректних пореза чине: (1) порез на додату вредност и (2) акцизе. Тзв. НДС
(Налог на добављенију стоимост) уведен је децембра 1991. године у висини
од 25% (односно у висини од 15% за одређену прехрамбену робу). Децембра
1992. године пореска стопа је снижена на 20%, односно на 10%. Децембра
1993. године уведен је специјалан порез (спец. налог) у висини од 3% ради
обезбеђења средстава за финансијску подршку одређених грана. Почетком
1995. године пореска стопа специјалног пореза је редукована на 1,5%, а
почетком априла 1996. године овај порез је у потпуности укинут.
Акцизе су уведене током 1991. године на алкохолна пића, дуван,
чоколаду, кавијар, аутомобиле, гуме и луксузне производе (неки прехрамбени
производи, кожна одећа, кристал, порцелан и теписи). Од почетка 1994. године акцизе се плаћају и на бензин. Стопе акциза кретале су се, у просеку, од
43% у 1992. години до 39% у 1995. години.
Поред пореза на додату вредност акцизе, у Русији егзистирају порези
на операције са вредносним папирима, и порези на куповину аутотранспортних средстава, као индиректни порези.
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Општи порез
на потрошњу

Порез на
појединачна
добра и услуге

Порез на
добит
корпорација
4.1
4.5
3.3
2.6
3.5
4.0
4.6
6.8
11.6
13.1
6.6

Порези на
имовину

21.6
31.2
53.6
40.2
13.8
28.0
10.2
32.0
27.2
22.2
24.8

Допринос на
социјално
осигурање

Аустрија
Белгија
Данска
Финска
Француска
Немачка
Грчка
Ирска
Италија
Луксембург
Холандија

Порез на
доходак

Држава

Табела 7.- Учешће прихода од пореза у укупним приходима156)

33.0
36.0
3.1
23.2
44.6
38.4
30.7
15.3
31.3
28.4
38.8

2.7
2.5
4:0
2.2
5.0
2.7
4.4
4.4
2.4
7.9
3.6

19.5
15.6
20.0
18.9
17.6
16.5
25.2
20.1
13.2
15.9
15.4

9.1
7.9
10.7
12.3
8.2
9.3
19.0
18.1
10.7
12.0
8.1

Izvor: Revenue statistics of OECD member countries 1965-1998, OECD, Paris 1999.
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Португал
Шпанија
Шведска
Швајцарска
В.Британија

20.4
23.6
36.0
34.6
28.4

8.1
6.4
2.4
6.4
7.8

25.4
36.6
28.8
34.9
17.8

2.3
4.7
3.7
7.1
7.9

20.5
16.5
15.9
9.0
19.7

21.8
10.1
9.6
6.7
13.3

Распон у учешћу индиректних пореза у структури укупних пореских
прихода креће се од 71,7% (Грчка) до 36,9% (Данска). Супротно томе је
учешће директних пореза. Због различитог деловања ове две врсте пореза на
трошкове, цене, доходак, производњу и др., на овом подручју мора доћи до
значајних потеза у правцу хармонизације и унификације.
Теоријски посматрано опорезивање по дефиницији кочи раст на три
начина:157
(1) претерано опорезивање може да искриви избор између рада и
доколице и између опорезованих и неопорезованих делатности,
(2) превисоко опорезивање дохотка искључује избор између садашње
и будуће потрошње, фаворизујући садашњу потрошњу и смањујући штедњу
(а преко повећања каматне стопе и инвестиције и технолошки напредак), и
(3) преоштро опорезивање дохотка обуздава склоност ка преузимању
ризика и слаби међународну конкуренцију. тако наступа кумулативни процес, који имплицира повећање субвенција (као заштитни инструмент), које се
морају финансирати или директним повећањем пореза или стварањем све
већег буџетског дефицита, који доводи до антиципације виших пореза у будућности. Према мишљену проф. Neumann-а, треба ићи у пореску реформу
која подстиче раст и запосленост. Приликом прерасподеле пореског оптерећења оно је пренето на порез на додату вредност, што имплицира да је порески терет са дохотка пренет на потрошњу. Промени пореске структуре
највише је допринела редукција пореских стопа на добит корпорације и доходак грађана.
У структури директних пореза доминирају порез на профит правних
лица и порез на примања физичких лица (поред уобичајених пореза за коришћење природних богатстава и пореза на наследства). Порез на профит уведен
је децембра 1991. године по стопи од 32% (односно по стопи од 45% за посредничке фирме). Током 1995. године стопа пореза на профит је редукована
на 35% (22% локалним буџетима и 13% федералном буџету). Овај порез у
прве две године не плаћају предузећа која се баве прерадом пољопривредних
157

M. Neumann, Changes in reenue structures from the point to view of political economy
Internacional institute of public finance, 42 nd congres, Atheness, 20-25 august 1986. str.
5-7.
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производа и грађевинска предузећа. Упола мање плаћају порез предузећа која
запошљавају инвалиде и пензионере.
По стопи од 12% се аутоматски издвајају средства при свим месечним
исплатама запосленима. Уз то, предузећа су обавезна да уплаћују у ванбуџетске фондове још 39% на исплаћене плате: 28% у пензиони фонд, 5,4% у
фонд социјалног осигурања, 3,6% у фонд медицинског осигурања и 2,0% у
фонд незапослености.
Оно што је карактеристично готово за све порeске системе Централне и
Источне Европе односи се на низак ниво убирања пореза, односно на висок
ниво избегавања плаћања пореза. У Русији је током 1996. године уредно плаћало порез само 16,6% правних лица (33,6% уопште не плаћа порез, а 49,8%
има неизмирене пореске обавезе). Због тога је учешће директних пореза у
укупним буџетским приходима опало на свега 1/4, а учешће индиректних
пореза на 1/3.
Русија је прва и готово једина земља која планира повећање пореских
стопа и смањење пореских утаја, симултано, како би испунила услове за
коришћење трогодишњег кредита ММФ (10 млрд. долара). Русија се, наиме,
напокон обавезала да смањи буџетски дефицит у 1996. години на највише 4%
друштвеног производа, на 3% у 1997. години и на 2% у 1998. години. Међутим, изнова прети опасност да се „игра“ са порезима претвори у своју супротност и да нови фискални ударци произведу контрапродуктивне економске и
социјалне ефекте на макро и микро плану.
„Паралелно опорезивање“ je својеврсни феномен кинеске пореске политике. Различит режим плаћања пореза омогућио је брз економски развој,
али је створио и неравноправне (неједнаке) услове привређивања и повећао
разлике међу регионима. Пореска ослобађања (масивна) олакшала су развој
фаворизованих региона, прилив страног капитала и лако богаћење појединаца. Сада се пореска политика коригује: проширен је круг пореских обвезника,
уједначене су пореске стопе за нова предузећа у специјалним економским
законима и у унутрашњости земље, сужене су пореске олакшице и пооштрене
казне за утајиваче пореза. Порез на лична примања уведен је током 1994.
године. Њега плаћају сви они који зарађују више од 800 јуана. Стопе пореза
на лична примања су прогресивне (степенаста прогресија) и крећу се од 5%
(на приход који премаши основицу од 500 јуана) до 45% (на приход који
премаши основицу за више од 100.000 јуана). Приватници плаћају овај порез
по стопи од 5% (на зараду изнад 5.000 јуана) до 35% (на зараду изнад 50.000
јуана). Пореске олакшице су „најурене“ из механизма опорезивања личних
примања, осим у случају тзв. егзистенцијалног минимума (изузимање од опорезивања на доходак физичких лица).
У Кини домаћа предузећа (привредна предузећа, задруге и предузећа у
државној својини) плаћају порез на добит по стопи од 33%. По истој пореској
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стопи овај порез плаћају и страна предузећа, осим предузећа са страним улагањима која су основана у специјалним економским зонама. Ова предузећа
плаћају порез по стопи од 15%. Порези на пословање плаћају се у зависности
од пословања, односно обима продаје (вршење услуга и продаја непрометне
имовине). Пореске олакшице важе само за стране фирме, које реинвестирају
и привлаче страни капитал. Кинеским компанијама „олакшање“ пореског
терета одобрава се за улагања у сопствену технолошку модернизацију и за
поклоне у добротворне сврхе.
Порез на додату вредност примењује се на производњу, продају робе на
велико и мало, и на увоз робе. За извезене робе врши се повраћај пореза.
Општа пореска стопа износи 17%, а умањење 13%. Коначно, порез на потрошњу одређених потрошних производа плаћа се на цигарете, вина, козметику, накит, гас, дизел уље, мотоцикле и др. Порез на потрошњу има 14 различитих пореских стопа, што компликује обрачун, наплату и контролу пореза. Порески органи, због тога, нерадо виде када 6,5 милиона пекиншких бициклиста годишње пореску „таксу“ за своја „возила“ у износу од 0,54 долара подели у 12 рата.
Ни ова пореска реформа у Кини није донела обилније притицање прихода у државну касу која све више запада у буџетски дефицит и све више се
задужује издавањем државних обвезница (у вредности од 190 млрд. јуана у
1996. години).
Иницијални програми реформе привреда земаља у транзицији представљали су различите комбинације стабилизационих мера, институционалних реформи и структурних политика, укључујући и приватизацију и либерализацију. Монетарна и фискална политика, у тим амбијентима, биле су усмерене на смањење инфлације, обнову финансијске равнотеже и успостављање
стабилног макроекономског окружења. Закаснела реформа финансијског сектора није успела да „креира“ финансијске посреднике, институције као што
су: пензијски фондови, осигуравајућа друштва, финансијска тржишта и берзе,
нити је ојачала капиталну базу комерцијалних банака. Она је само „донела“
брзу акумулацију тзв. bad loans, односно кредита и зајмова, чији корисници
нису способни да врате позајмљене ресурсе. Држава је увећавала буџетске
дефиците, нагомилавала јавне дугове и повећавала иначе превисоке порезе
(на дохотке запослених и на потрошњу грађана) чиме је „несвесно“ доприносила повећању инфлације фискалним путем. Мека фискална политика заједно
с тврдом монетарном политиком води, опет, неком „ћорсокаку“, у коме се на
„невидљив начин“ блокирају либерализација, дерегулација, приватизација и
реструктурализација, па, према томе, и будући неифлаторни дугорочни раст.
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5. ПОРЕСКИ ШОК И МЕКО БУЏЕТСКО ОГРАНИЧЕЊЕ
Законом о јавним приходима и јавним расходима158 урађен је – институционално - после 50 година, систем јавних прихода и финансирања јавних
расхода, утврђених Уставом, који се алиментирају искључиво средствима
која се обезбеђују из јавних прихода. Овим законом је стриктно утврђено да
се могу уводити само они јавни приходи који су установљени Законом о јавним приходима и јавним расходима. Тиме су практично искључени сви
остали нивои ДПЗ из фискалне компетитивности и пореске јурисдикције,
пошто је фискални суверенитет (и пореске надлежности) искључиво правно
лоциран на нивоу Републике. Покрајине, градови и општине више немају институционалне могућности да уводе било које фискалитете, односно порезе.
Тиме су и предузећа и грађани заштићени од пореских захватања нижих
нивоа јавне власти. 159
По Закону о јавним приходима и јавним расходима, јавни расходи се
финансирају искључиво преко буџета, и то преко буџета Републике, буџета
аутономне покрајине, буџета општине и буџета града. Јавни расходи се могу
финансирати и преко организација обавезног социјалног осигурања. Коначно,
јавни расходи за које се средства обезбеђују у буџету могу се финансирати и
путем буџетских фондова, финансијских програма и посебних рачуна и
подрачуна. И ту је, управо, учињена - непотребно - грешка, јер је непотребно
проширена структура финансијских институција, које по правилу избегавају
друштвену контролу.
Јавни расходи се финансирају из буџета Републике, аутономне покрајине, града и општине. Буџетом републике финансирају се: задаци републичких
органа, одбрана и безбедност, зајемчена права грађана у области социјалне
заштите, здравствене заштите, борачке и инвалидске заштите, друштвене
бриге о деци, образовања, науке, технолошког развоја, јавно обавештавање,
култура и физичка култура, обавезе Републике из међународних односа, допунско финансирање општина, обавезе у финансирању рада политичких организација и јавних служби, развој недовољно развијених подручја, санације од

„Службени гласник РС“, бр. 76/91, 18/93, 57/93, 67/93, 45/94, 42/98, 54/99, 22/01,
33/04.
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Концепт пореске реформе Републике Србије, има све карактеристике неутралног
пореског механизма са суженим пореским олакшицама, проширеним пореским
основама, јединственим пореским стопама, умноженим обвезницима, централизованим пореским одлучивањем и финансирањем. Кипар, Тајван, Тајланд, Кореја и
Сингапур показују супротан смер пореских промена у функцији развоја бизниса и
предузетништва.
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елементарних непогода и ванредних околности; заштита и унапређење животне средине и биљног и животињског света.
Буџетом аутономне покрајине финансирају се: задаци органа, организације и службе покрајине, потребе у области културе, образовања, службене
употребе језика и писма народности, јавног обавештавања, здравствене и социјалне заштите, друштвене бриге о деци, заштите и унапређења животне
средине и урбанизма, и послови покрајине из надлежности права и дужности
Републике.
Јавни расходи, који се финансирају из буџета општине, односе се на
послове органа и служби општине, на потребе у области културе, образовања,
здравствене и социјалне заштите, друштвене бриге о деци, физичке културе,
јавног обавештавања, занатства, туризма и угоститељства, заштите и унапређења животне средине, развој комуналних делатности, уређивање грађевинског земљишта и обезбеђење пословног простора, изградња и одржавање
локалних путева, улица и јавних објеката. Буџет града финансира послове,
задатке, потребе и функције, који спадају у компетенцију општине, и потребе
и функције из делокруга права и дужности Републике поверене граду.
Јавни расходи који се финансирају преко организација обавезног социјалног осигурања јесу расходи за финансирање права у области пензијског и
инвалидског осигурања и здравственог осигурања и за случај привремене
незапослености.
Јавним приходима сматрају се приходи за алиментирање права и дужности Републике, покрајина, општина и града, као и доприноси за обавезно
социјално осигурање. Висину јавних прихода утврђује Народна скупштина
Републике Србије на основу општег биланса јавних расхода и јавних прихода. Скупштина Србије, међутим, није искористила право плафонирања висине јавних прихода како би заштитила пореске обвезнике.
Структура јавних прихода по Закону160 чине порези, таксе, накнаде за
коришћење добара од општег интереса, јавни зајмови, доприноси за финансирање обавезног социјалног осигурања, локални јавни приходи и остали јавни
приходи. Законом су уведени следећи порези: порез на добит корпорација,
порез на доходак грађана, порез на имовину, порез на наслеђе и поклон, порез
на промет непоректности и права, порез на промет и акцизе. За коришћење
добара од општег интереса уводе се следеће накнаде: накнаде за коришћење
воде, накнаде за коришћење шума, накнаде за коришћење путева и накнаде за
коришћење земљишта. Законом су, исто тако, уведене и административне,
судске, комуналне и регистрационе таксе, као извори прихода буџета. Остали
јавни приходи јесу новчане казне изречене у кривичном и прекршајном
поступку, одузета имовинска корист и средства добијена продајом одузетих
160

Члан 10-17 Закона.
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предмета у поступцима, и приходи које својом делатношћу остваре државни
органи.
Локални јавни приходи су самодоприноси, локалне комуналне таксе,
приходи које остваре општински органи, накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта и накнаде за коришћење комуналних добара од општег
интереса.
За обавезно социјално осигурање уводе се доприноси за социјално осигурање који се плаћају из личних примања и других прихода осигураника и
на исплаћена лична примања. Доприноси за обавезно социјално осигурање
инкорпорирају допринос за пензијско и инвалидско осигурање, допринос за
здравствено осигурање и допринос за осигурање за случај незапослености.
Таксативно наведени јавни приходи у Закону припадају Србији, покрајини, граду и општини. За финансирање јавних расхода буџета Републике
припадају порези (порез на добит предузећа, порез на додату вредност, део
пореза на доходак грађана и део пореза на имовину), таксе (републичке
административне таксе, судске таксе, регистрационе таксе и део комуналних
такси) и остали јавни приходи (новчане казне изречене у кривичном и прекршајном поступку, одузета имовинска корист и средства добијена продајом
одузетих предмета у кривичном и прекршајном поступку) и приходи које
својом делатношћу остварују републички органи и организације.
Аутономним покрајинама припада део изворних прихода, уступљени
приходи републичког буџета и пренета средства Републике.
За финансирање јавних расхода буџета општине, односно града припадају порези (део пореза на доходак грађана, део пореза на имовину, порез на
наслеђе и поклоне, порез на промет непокретности и права), таксе (локалне
комуналне таксе и део комуналних такса) и остали јавни приходи (накнаде за
коришћење грађевинског земљишта, накнаде за изградњу, одржавање и коришћење локалних путева и улица и јавних објеката од општег значаја и приходи
које својом делатношћу остваре општински органи, организације и службе).
Поред изнетог, законом се прописује и јавно задуживање Републике
ради финансирања јавних расхода. Поред коришћења краткорочних позајмица, у случају неравномерног притицања прихода, Република може користити
механизам задуживања путем издавања обвезница. Зајам се може расписивати ради финансирања програма од интереса за Републику. Зајмовно финансирање у том контексту има смисла само ако се смањују пореске обавезе без
еквивалентног смањења буџетских издатака. У кризи, каква је данас, јавно
задужење може дати релативно задовољавајуће резултате једино уколико се
смање порези у циљу динамизирања производње, преструктурирања фирми и
приватизације друштвене својине. У противном, све постаје инфлациона обмана како би се заштитила буџетска клијентела на штету предузећа и грађана.
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6. ОСНОВИ ПОРЕСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ
Порески систем, као део фискалног система, међу првим областима
друштвеног уређења почео је да се реформише, тако да су прве промене извршене у другој половини 1944. године. У наредном периоду, уследиле су
даље промене пореског система, све до деведесетих година, када је у Србији
прихваћена „Концепција фискалне реформе“.
Периоди у којима су се дешавале промене у пореском систему Србије
могу се поделити на следећи начин:161
(1) период од 1945. до 1950. године,
(2) период од 1951. до 1960. године,
(3) период од 1961. до 1970. године,
(4) период од 1971. до 1991. године,
(5) период од 1992. до 2000. године,
(6) период од 2001. године.
Промене у пореском систему Србије у периодима који су овде одређени, или у неким другим периодима, били су условљени како променама у
политичком систему, тако развојем друштвено-економских односа. До промена у пореском систему у Србији је долазило одмах после одређених промена у политичком систему, где су најзначајније биле: промена, односно
нови устав, „Привредна реформа“, нова држава (Савезна Република Србија,
државна заједница Србија и Црна Гора, самостална држава - Република Србија) и сл. Скоро све промене у пореском систему су у основи биле прерасподела пореског терета између становништва и привреде.
Оправдање за промену пореског система увек се налазило у потреби
обезбеђења средстава за јачање државне независности и њене одбрамбене
моћи, јачања привреде, материјално и културно подизање и социјално обезбеђење грађана. Овакво оправдање промена система пореза користе све државе
и томе се не могу супротставити, јер представници народа одлучују у представничком телу о промени пореског система, као и о сваком облику пореза и
његовој висини.
„Концепција фискалне реформе у Србији“, започета је 1991. године, а
почела да се примењује 1. јануара 1992. године, није доведена до краја, а отпочела је нова „Фискална реформа“ у пролеће 2001. године. Тако су се
Промене које су вршене у пореском систему Србије од Другог светског рата,
различито се тумаче од појединих аутора, па се и периоди трајања појединих
система не подударају. Док један број аутора почетак и крај пореског система везује
за развој и фазе друштвено-економског система (на пример Александар В. Перић),
други аутори прате промене појединих облика пореза по фазама (на пример Миодраг Матејић), тако да се не могу у целини сагледати промене пореског система.
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„среле“ две фискалне реформе, односно реформа из 2001. године је практично наставак претходне фискалне реформе. У свему овоме, битно одређење
фискалне реформе чини порески систем, који треба да буде приоритет и у
наредном периоду.
Фискална реформа, започета 2001. године, планирана је да се реализује
у неколико фаза. У првој фази, донети су нови порески закони, као и други
закони који обезбеђују финансирање Републике, покрајина, градова и општина. У систему пореских закона, отклоњене су уочене слабости, како би се
систем учинио правичнијим, побољшала његова неутралност и отпочела
децентрализација система. Тада су донети следећи закони:
(1) Закон о изменама и допунама Закона о јавним приходима и јавним
расходима;
(2) Закон о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи;
(3) Закон о обиму средстава и учешћу општина и градова у порезу на
промет у 2001. години;
(4) Закон о порезу на добит предузећа;
(5) Закон о порезу на доходак грађана,
(6) Закон о порезима на имовину;
(7) Закон о акцизама;
(8) Закон о порезу на промет;
(9) Закон о порезима на употребу, држање и ношење добара;
(10) Закон о порезу на финансијске трансакције;
(11) Закон о порезу на фонд зарада.
Првих пет облика пореза били су у примени и у претходном пореском
систему, док су преостала три трансформисани облици таксе и доприноса из
претходног фискалног система. И поред тога што су донети као нови порески
закони, односно трансформисани други фискалитети у порезе, ови закони су
у највећем делу задржали решења из претходних закона.
У другој фази ове пореске реформе требало је донети нови Закон о
играма на срећу, Закон о буџетском систему, установити Трезор и формирати
ревизорску установу. После овога планиран је прелаз на синтетички порез и
увођење пореза на додату вредност. До краја 2003. године донет је Закон о
буџетском систему и установљен је Трезор, док остали прописи нису донети.
После доношења Закона о порезу на додату вредност, порески систем у
Србији има седам пореских облика и то:
(1) порез на добит предузећа;
(2) порез на доходак грађана;
(3) порези на имовину;
(4) акцизе;
(5) порез на додату вредност;
(6) порез на употребу, држање и ношење добара;
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(7) порез на премије неживотних осигурања.
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
орочен до 31. децембра 2004. године, када је престао да важи. Од 2004. године, фискални систем у Србији обухвата „царине и друге увозне дажбине“,
које су пре тога припадале СР Србији, односно државној заједници Србија и
Црна Гора.

6.1. Порез на добит предузећа
Порез на добит предузећа162 у основи је заменио порез на добит корпорација, односно порез на доходак, па је практична примена овог пореза на
нову структуру привреде била отежана, јер нису били промењени други прописи. У Закон су уведене нове категорије опорезивања предузећа (капитална
добит, трансферне цене, пореско консолидовање, матична компанија, филијала и др.).
Законом је уређено да је обвезник poreya предузеће у једном од организационих облика:
(1) акционарско друштво;
(2) друштвено са ограниченом одговорношћу;
(3) ортачко друштво;
(4) командитно друштво;
(5) друштвено предузеће;
(6) јавно предузеће.
Порески обвезник је и задруга која остварује приходе продајом производа на тржишту или вршењем услуга уз накнаду, као и друго правно лице.
Доношењем Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије“, број 125/2004), привредна друштва се организују у следеће
основне облике:
(1) ортачко друштво;
(2) командитно друштво;
(3) друштво са ограниченом одговорношћу;
(4) акционарско друштво.
Основица пореза је опорезива добит, која се утврђује у пореском билансу, у коме се признају, расходи - трошкови, као одбитне ставке. Пореска основица се даје кроз порески биланс, а чини је разлика између укупног
прихода и укупног порески признатог расхода предузећа.

Закон о порезу на добити предузећа, Службени гласник РС, бр. 25/2001, 80/2002,
43/2003, 84/2004.
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Порески биланс који предузеће подноси надлежном пореском органу
садржи:
 пословне добитке и губитке;
 капиталне добитке и губитке;
 усклађивање расхода;
 корекцију расхода и прихода по основу трансферних цена;
 опорезиву добит.
Уз порески биланс предузеће надлежном пореском органу доставља и
пореску пријаву на којој се утврђује пореска обавеза (по умањењу пореске
основице по основу пореских ослобађања). У пореској пријави се истовремено утврђује и месечна аконтација за плаћање пореза на добит у наредном
периоду. Надлежном пореском органу се такође достављају и финансијски
извештаји за период на који се односе порески биланс и пореска пријава.
Сходно одредбама Закона, усклађивање расхода се врши тако што се
одређени расходи признају као одбитна ставка за утврђивање опорезиве добити. За утврђивање опорезиве добити признају се расходи у износима утврђеним билансом успеха, у складу са МРС и прописима којима се уређује
рачуноводство, осим расхода за које је овим законом прописан други начин
утврђивања.
Као што се приликом утврђивања опорезиве добити признају расходи у
износима утврђеним у билансу успеха, тако се на терет расхода не признају:
 трошкови који се не могу документовати;
 исправке вредности појединачних потраживања од лица којима се
истовремено дугује;
 поклони и прилози дати политичким организацијама;
 поклони и други расходи пропаганде који нису документовани или
је прималац повезано лице у смислу члана 59. овог закона;
 камате због неблаговремено плаћених пореза, доприноса и других
јавних дажбина;
 новчане казне и пенали;
 примања запослених или других лица по основу удела у добити;
 трошкови који нису настали у сврху обављања пословне делатности,
ако овим законом није друкчије уређено.
Као расходи се признају трошкови материјала и набавна вредност продате робе у износима обрачунатим применом методе просечне цене или
ФИФО метода (по ценама најраније набављене залихе, односно „прва улазна
- прва излазна“). Када су у питању набавне цене материјала и вредности робе
набављених од повезаних лица, примењују се одредбе члана 61. овог закона.
Приликом усклађивања расхода признају се трошкови зарада, односно
плата у износу обрачунатом на терет пословних расхода. Као расход у порес-
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ком билансу се не признају обрачунате а неисплаћене отпремнине и новчане
накнаде запосленом, по основу одласка у пензију, или престанка радног односа по другом основу.
У пореском билансу амортизација сталних средстава се признаје као
расход у износу и на начин утврђен овим законом. Сталним средствима се
сматрају материјална средства чији је век трајања дужи од једне године и чија
је појединачна набавна цена у време набавке већа од просечне зараде по
запосленом у Србији (према последњем објављеном податку републичког
органа надлежног за послове статистике). Стална средства се разврставају у
пет група са следећим амортизационим стопама:
(1) I група 2,5%;
(2) II група 10%;
(3) III група 15%;
(4) IV група 20%;
(5) V група 30%.
Амортизација за стална средства разврстана у I групу утврђује се применом пропорционалног метода, на основицу коју чини набавна вредност
средства, за свако стално средство и непокретност посебно. Стална средства
разврстана у I групу су непокретности. Амортизација за остала стална
средства разврстана у групе II - V, утврђује се применом дегресивног метода
на вредност средстава разврстаних по групама. Основицу за амортизацију у
првој години чини набавна вредност, а у наредним периодима неотписана
вредност.
У вези са обрачуном амортизације за пореске сврхе донет је посебан
подзаконски акт163 на основу ког се врши разврставање средстава по групама
(према амортизационим стопама), чији саставни део је образац АО на коме се
врши обрачун амортизације за средства из група II - IV.
Издаци за здравствене, образовне, научне, хуманитарне и верске намене, заштиту човекове средине и спортске намене, признају се као расход у износу од највише 3,5% од укупног прихода. Издаци за хуманитарне намене
признају се само ако су извршени преко хуманитарних организација регистрованих за те намене. Издаци за улагања у области културе признају се као
расход у износу од највише 1,5% од укупног прихода. Чланарине коморама,
савезима и удружењима признају се као расход у пореском билансу од
највише 0,1% укупног прихода. Чланарине чија је висина прописана законом
признају се као расход у износу који је прописан законом. Издаци за рекламу,
пропаганду и репрезентацију признају се као расход у износу до 3% укупног
Правилник о начину разврставања сталних средстава по групама и начину утврђивања амортизације за пореске сврхе, „Службени гласник Републике Србије“, број
116/2004 од 22. 10. 2004.
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прихода. Као расходи пропаганде у пореском билансу признају се само
поклони и други расходи који служе промоцији пословања пореског обвезника.
Под одређеним (прописаним) условима на терет расхода признају се и:
(1) отпис вредности појединачних потраживања, осим потраживања
од лица којима се истовремено и дугује;
(2) исправка вредности појединачних потраживања ако је од рока за
њихову наплату прошло најмање 60 дана. Сва отписана, исправљена и друга
потраживања која су призната као расход, а која се касније наплате, у
моменту наплате се сврставају у приходе пореског обвезника;
(3) укупно обрачунате камате, изузев камата због неблаговремено плаћених пореза, доприноса и других јавних дажбина;
(4) плаћени порези на имовину, доприноси за обавезно социјално
осигурање које плаћа послодавац, таксе и друге јавне дажбине које не зависе
од резултата пословања.
Законом је уређена сшопа пореза на добит предузећа која је пропорционална и једнообразна и износи 10% од пореске основице. Стопа пореза по
одбитку износи 10% и плаћа се на дивиденде, и уделе у добити у правном лицу, као и на ауторске накнаде и камате које оствари нерезидентни обвезник.
Порески подстицаји су битан елемент пореза на добит предузећа и за
разлику од претходног система, подстицаји се могу остваривати само на основу три критеријума: стимулисање раста и развоја, подстицаја за страна
улагања и побољшање еколошких услова, а предвиђени су и порески кредити.
Порески обвезник има право на убрзану амортизацију сталних средстава. Убрзана амортизација се спроводи по стопама које могу бити до 25%
више од прописаних.
Право на убрзану амортизацију обвезник има у односу за стална средства која се користе за следеће намене:
(1) спречавање загађивања ваздуха, воде и земљишта, ублажавање
буке, уштеду енергије, пошумљавање, прикупљање и коришћење отпадака
као индустријских сировина или енергетских горива;
(2) научноистраживачки рад;
(3) школовање и обуку кадрова.
Право на убрзану амортизацију обвезник има и за рачунарску опрему.
У случају концесионог улагања, концесионо предузеће, односно концесионар који има предузеће регистровано за обављање концесионе делатности
ослобађа се плаћања пореза на добит остварену по основу прихода од предмета концесије на рок до пет година од дана уговореног завршетка концесионог улагања у целини. Уколико концесионо предузеће, односно концесионар
остварује добит пре завршетка концесионог улагања, ослобађа се плаћања
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пореза на добит. Дужину рока обављања концесионе делатности утврђује
Влада Републике Србије концесионим актом, односно уговором о концесији,
у зависности од времена потребног за почетак коришћења предмета концесије.
Концесионар који сагласно закону којим се уређују концесије није дужан да оснује концесионо предузеће, ради остваривања права на ослобађање
од плаћања пореза на добит, посебно обрачунава и утврђује добит остварену
по основу прихода од предмета концесије у складу са законом.
Пореза на добит предузећа се ослобађа предузеће за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица, сразмерно учешћу тих лица.
Порески обвезник који, према прописима којима се уређује подстицање
улагања у привреду Републике, обавља делатност на подручју од посебног
интереса за Републику, ослобађа се плаћања пореза на добит предузећа за
период од пет година, под следећим условима:
(1) да је уложио у своја основна средства, односно у чија основна
средства је друго лице уложило износ већи од шест милиона динара;
(2) да користи 80% вредности основних средстава у регистрованој
делатности на подручју од посебног интереса за Републику;
(3) да у периоду улагања обвезник додатно запосли на неодређено време најмање пет лица;
(4) да најмање 80% запослених на неодређено време има пребивалиште и боравиште на подручју од посебног интереса за Републику.

6.2. Порез на доходак грађана
Законом о порезу на доходак грађана уведена је обавеза да се порез на
доходак грађана (раније порези из личног дохотка и други порези), плаћа на
нето приход из свих извора.164 Дефинисан је нето приход за опорезивање, као
разлика између бруто прихода, који је остварен по неком од законских основа
и трошкова који су настали при остваривању прихода. Тако је уведен јединствен порез на све приходе грађана, и то:
(1) зараде;
(2) приходи од пољопривреде и шумарства;
(3) приходи од самосталне делатности;
(4) приходи од ауторских и сродних права и права индустријске својине;
(5) приходи од капитала;
Закон о порезу на доходак грађана, Службени гласник РС, број 24/2001, 80/2002,
135/2004, 62/2006, 65/2006.
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(6) приходи од непокретности;
(7) капитални добици;
(8) остали приходи.
Сви ови приходи се опорезују, било да су остварени у новцу, у натури,
чињењем или на други начин. Законом је утврђено да се подноси јединствена
пореска пријава. Међутим, у периоду од 1992. до 1997. године, вршено је
само аконтационо опорезивање појединих врста прихода.
Према Закону порески обвезник је физичко лице (грађанин), које оствари доходак у земљи или у иностранству, а становник је Републике. Истовремено, обвезник пореза на доходак грађана је и физичко лице које није резидент Републике, за доходак остварен на територији Републике. Порески
обвезник плаћа годишњи порез на доходак грађана, као збир нето прихода од
свих прихода.
Пореску основицу представља доходак за опорезивање умањен за износ
стандардних и нестандардних одбитака. Из дохотка се изузимају примања по
основу инвалиднине, плате инвалидних лица, дечијег додатка, стипендије и
других накнада и помоћи.
Порез на доходак грађана се плаћа на нето приходе из свих извора, а
порезу подлежу следеће врсте прихода:
(1) зараде;
(2) приходи од пољопривреде и шумарства;
(3) приходи од самосталне делатности;
(4) приходи од ауторских права и права индустријске својине;
(5) приходи од капитала;
(6) приходи од непокретности;
(7) капитални добици;
(8) остали приходи.
Пореску основицу чини доходак од кога се изузимају примања остварена по основу:
(1) прописа о правима ратних инвалида;
(2) родитељског и дечијег додатка;
(3) накнада за туђу помоћ и негу и накнада за телесно оштећење;
(4) накнада за време незапослености;
(5) материјалног обезбеђења у складу са законом;
(6) накнада из здравственог осигурања, осим накнаде зараде (плате);
(7) накнада из осигурања имовине, изузев накнада из осигурања за измаклу корист, као и накнада из осигурања лица којима се надокнађује претрпљена штета, уколико она није надокнађена од штетника;
(8) накнада материјалне и нематеријалне штете, изузев накнаде за
измаклу корист и накнаде зараде (плате), односно накнаде за изосталу зараду
(плату);
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(9) помоћи у случају смрти запосленог, члана његове породице или
пензионисаног радника - до 35.000 динара;
(10) помоћи због уништења или оштећења имовине услед елементарних
непогода или других ванредних догађаја;
(11) организоване социјалне и хуманитарне помоћи;
(12) стипендија и кредита ученика и студената - у месечном износу до
4.500 динара;
(13) накнаде за исхрану - хранарине коју спортистима аматерима исплаћују аматерски спортски клубови, у складу са законом којим се уређује спорт
- у месечном износу до 6.000 динара;
(14) накнада и награда за рад осуђених лица и малолетних учинилаца
кривичних дела у казнено-поправним установама;
(15) накнада и награда за рад пацијената у психијатријским установама;
(16) накнада за рад лица у органима за спровођење избора или за попис
становништва;
(17) пензија и инвалиднина које се остварују по основу права из
обавезног пензијског и инвалидског осигурања, односно војног који је као
најнижи утврђен законом којим се уређује рад;
(18) отпремнине, односно новчане накнаде које послодавац исплаћује
запосленом за чијим је радом престала потреба, у складу са законом којим се
уређују радни односи до износа који је утврђен тим законом;
(19) једнократне новчане накнаде која се исплаћује лицу коме престаје
радни однос у процесу реструктуирања предузећа и припреме за приватизацију, стечај и ликвидацију, у складу са Одлуком о утврђивању Програма за
решавање вишка запослених у процесу рационализације, реструктуирања и
припреме за приватизацију („Службени гласник РС“", број 12/2002) - до
износа утврђеног тим програмом, а за лица старија од 50 година живота - без
ограничења износа;
(20) накнада за рад хранитеља, накнада за издржавање корисника у
хранитељској породици;
(21) накнада које, у складу са прописима који уређују Војску Србије,
надлежни државни орган исплаћује војницима (на служењу војног рока у
Војсци и у цивилној служби), студентима војних академија, ученицима средњих школа и слушаоцима школа за резервне војне официре;
(22) накнада која се у складу са прописима који уређују унутрашње
послове, исплаћују ученицима средње школе унутрашњих послова;
(23) премија, субвенција и регреса из буџета Републике, који се исплаћује на посебан наменски рачун остварен код пословне банке, обвезницима
пореза на приходе од пољопривреде и шумарства, односно пољопривредницима, уписаним у регистар пољопривредних газдинстава, у складу са
посебним прописима;
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(24) ПДВ надокнаде, у складу са законом којим се уређује порез на
додату вредност, која се исплаћује лицима која су обвезници пореза на приходе од пољопривреде и шумарства на катастарски приход, сагласно закону
којим се уређује порез на додату вредност;
(25) награда ученицима и студентима оствареним за постигнуте резултате током школовања и образовања, као и освојених на такмичењима у оквиру образовног система.
Остваривање права на пореско ослобођење за примања из става 1. тач.
10) до 13) овог члана ближе уређује министар финансија.
Неопорезиви износ за странца резидента запосленог код резидентног
лица у сталној пословној јединици нерезидентног лица, као и за резидента
упућеног у иностранство ради обављања послова за резидентно правно лице,
je петоструки износ просечне годишње зараде исплаћене у Србији. У случају
да обвезник - резидент упућен у иностранство, оствари зараду у иностранству, у висини мањој од 60% од укупно оствареног дохотка у календарској
години у којој се утврђује годишњи порез, примењује неопорезиви троструки
износ просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у Србији.
Издржаваним члановима породице, у овом закону сматрају се следећа
лица која обвезник издржава:
(1) малолетна деца, односно усвојеници;
(2) деца, односно усвојеници на редовном школовању или за време
незапослености, ако са обвезником живе у домаћинству;
(3) унуци, ако их родитељи не издржавају и ако живе у домаћинству
са обвезником;
(4) брачни друг;
(5) родитељи, односно усвојиоци.
Члановима породице, у смислу овог закона, сматрају се брачни друг,
родитељи, деца, усвојеник и усвојилац обвезника.
Домаћинством, у смислу овог закона, сматра се заједница живота,
привређивања и трошења остварених прихода.
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 Србији у години за коју
се утврђује порез, према подацима републичког органа надлежног за послове
статистике.
Неопорезиви износ за странца резидента, запосленог код резидентног
лица као и за резидента упућеног у иностранство ради обављања послова за
резидентно правно лице из члана 17. je петоструки износ просечне годишње
зараде по запосленом исплаћен у Србији.
Основица за плаћање пореза је доходак на који се плаћа овај порез,
представља годишњи збир:
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(1) зарада из чл. 13. до 14б. закона;
(2) опорезивог прихода од самосталне делатности из чл. 33. и 40.
закона;
(3) опорезивог прихода од ауторских и сродних права и права
индустријске својине из чл. 55. и 60. закона;
(4) опорезивог прихода од непокретности из чл. 68. и 70. закона;
(5) опорезивог прихода од давања у закуп покретних ствари из члана
82. ст. 3. до 5. закона;
(6) опорезивог прихода од осигурања лица из члана 84. став 2. овог
закона;
(7) опорезивог прихода спортиста и спортских стручњака из члана 84а
закона;
(8) опорезивих других прихода из члана 85. закона;
(9) прихода по основима из тач. 1) до 8) овог става, остварених и опорезованих у другој држави.
Основицу годишњег пореза на доходак грађана чини опорезиви
доходак, који чини разлика између дохотка за опорезивање из члана 87. став
8. закона и личних одбитака који износе:
(1) за пореског обвезника - 40% од просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у Србији у години за коју се утврђује порез, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике;
(2) за издржаваног члана породице - 15% од просечне годишње зараде
по запосленом, исплаћене у Србији у години за коју се утврђује порез, према
подацима републичког органа надлежног за послове статистике по члану.
Укупан износ личних одбитака из става 1. овог члана не може бити већи од 50% пореске основице. У случају да 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 до осмоструке просечне
годишње зараде опорезује се са 10%, а преко тог износа се опорезује са 15%.

6.2.1. Порез на зараде
Порески обвезник код зараде је физичко лице које оствари зараду.
Основицу за опорезивање чини зарада као примање, које се остварује по
основу радног односа, дефинисана законом којим се уређују радни односи и
друга примања запосленог. Изменама и допунама закона („Службени гласник
Републике Србије“, број 62/2006, 65/2006 - исправка) је утврђено да се ос-
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новица пореза на зараде од 1. јануара 2007. године, умањује за износ од 5.000
динара месечно.
Зарадом се сматрају и примања у облику бонова, новчаних потврда,
акција, осим акција стечених у поступку својинске трансформације, или робе,
чињењем или пружањем погодности, опроштењем дуга, као и покривањем
расхода обвезника новчаном надокнадом или непосредним плаћањем. Тако
основицу пореза на овај облик примања чине:
(1) номинална вредност бонова, новчаних потврда и акција;
(2) цена која би се постигла продајом робе на тржишту;
(3) накнада која би се постигла на тржишту за услугу, односно
погодност која се чини обвезнику;
(4) новчана вредност покривених расхода, увећане за обавезе јавних
прихода које из зараде плаћа запослени.
Пореска стопа је 12% на основицу коју чини исплата, односно остварена зарада.
Пореска ослобађања и олакшице обухватају више облика, а порез се не
плаћа на следећа примања:
(1) накнаде трошкова превоза у јавном саобраћају (за долазак на посао
и повратак са посла) - до висине цене месечне претплатне карте, односно до
висине стварних трошкова превоза ако не постоји могућност да се обезбеди
месечна претплатна карта, а највише до 2.000 динара;
(2) дневнице за службено путовање у земљи према приложеним рачунима, а највише до износа од 600 динара дневно, односно дневнице за службено путовање у иностранство до износа прописаног од стране надлежног
државног органа;
(3) накнаде трошкова смештаја на службеном путовању, према приложеном рачуну;
(4) накнаде превоза на службеном путовању, према приложеним
рачунима превозника у јавном саобраћају, а када је сагласно закону и другим
прописима, одобрено коришћење сопственог аутомобила за службено путовање или друге службене сврхе - до износа 30% цене једног литра супер бензина, а највише до 3.500 динара месечно;
(5) солидарне помоћи за случај болести, здравствене рехабилитације и
инвалидности запосленог или члана његове породице - до 20.000 динара;
(6) поклони деци запослених, старости до 15 година, поводом Нове
године и Божића - до 5.000 динара годишње по једном детету;
(7) јубиларне награде запосленим, у складу са законом који уређује
рад - до 10.000 динара годишње.
Додатна примања странца резидента, запосленог код резидентног лица
или у сталној пословној јединици нерезидентног лица, одређеној у складу са
законом којим се уређује порез на добит предузећа, која се односе на покриће
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његових додатних трошкова проистеклих из запослења у Србији, ослобођена
су пореза до висине која не прелази 35% исплаћене зараде.
Право на наведено ослобађање странац - резидент има:
(1) ако је био резидент друге државе непосредно пре него што је
засновао радни однос или закључио уговор о сличним пословима из члана 13.
овог закона, на основу којих остварује додатна примања из става 1. овог
члана;
(2) ако је постао резидент Републике искључиво из пореских разлога,
а на основу радног односа или уговора из члана 13. овог закона;
(3) ако му радни однос или сличан посао по основу уговора из члана
13. овог закона не траје дуже од три године.
Обавезе плаћања пореза на зараде остварене за рад у страним дипломатским и конзуларним представништвима или међународним организацијама, односно код представника или службеника таквих представника или
организација, ослобођени су:
(1) шефови страних дипломатских мисија акредитованих у Србији,
особље страних дипломатских мисија у Србији као и чланови њихових домаћинстава, ако ти чланови домаћинстава нису држављани или резиденти
Републике;
(2) шефови страних конзулата у Србији и конзуларни функционери
овлашћени да обављају конзуларне функције, као и чланови њихових домаћинстава, ако ти чланови домаћинстава нису држављани или резиденти
Републике;
(3) функционери Организације уједињених нација и њених специјализованих агенција, стручњаци техничке помоћи Организације уједињених
нација и њених специјализованих агенција и функционери, стручњаци и административно особље других међународних организација, ако нису држављани или резиденти Републике;
(4) запослени у страним дипломатским или конзуларним представништвима и међународним организацијама, ако нису држављани или резиденти Републике;
(5) почасни конзули страних држава, за примања која добијају од државе која их је именовала за обављање конзуларних функција;
(6) запослени код лица ако нису држављани или резиденти Републике.
Не плаћа се порез на зараде инвалидних лица запослених у предузећу за
радно оспособљавање и запошљавање инвалида.
Порез на зараде се не плаћа на премију добровољног додатног пензијског и инвалидског осигурања, коју послодавац обуставља и плаћа из зараде
запосленог - осигураника укљученог у добровољно пензијско и инвалидско
осигурање, у складу са законом који уређује добровољно пензијско и
инвалидско осигурање, укупно највише до 3.000 динара месечно.
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Пореске олакшице за запошљавање нових радника утврђене су за следеће случајеве:
(1) послодавац који запосли на неодређено време нове раднике у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2005. године, ослобађа се обавезе плаћања обрачунатог и обустављеног пореза из зараде новозапосленог радника, за
период од годину дана од дана заснивања радног односа тог радника.
(2) новозапосленим радником у смислу става 1, члана 21б сматра се
лице са којим је послодавац закључио уговор о раду у складу са законом који
уређује радне односе и које је пријавио на обавезно социјално осигурање с
тим што је за лица која радни однос не заснивају први пут обавезно да су
била пријављена као незапослена лица код Националне службе за запошљавање најмање три месеца без прекида пре заснивања радног односа.
(3) новозапосленим лицем из става 1, члана 21б неће се сматрати лице
које је пре заснивања радног односа било запослено код послодавца који је
оснивач или повезано лице са послодавцем код кога заснива радни однос,
независно од тога да ли је постојао прекид радног односа. Пореску олакшицу
за новозапослене раднике може остварити послодавац ако се заснивањем
радног односа са новим радником повећава број радника код послодавца у
односу на број запослених на дан 1. јануара 2005. године.
Ако у току коришћења пореске олакшице за новозапослене раднике,
послодавац смањи број запослених у односу на број запослених на дан 1.
јануара 2005. године, увећан за новозапослене раднике за које остварује
пореску олакшицу, губи право на пореску олакшицу, при чему, уколико је
пореска олакшица остварена за више новозапослених радника, прво губи
олакшицу за оног новозапосленог радника са којим је раније засновао радни
однос. Послодавац је дужан да плати порез који би иначе платио да није
користио пореску олакшицу, валоризован применом стопе раста цена на мало
према подацима републичког органа за статистику, у року од осам дана од
дана смањења броја запослених.
Ако новозапосленом раднику престане радни однос у току трајања пореске олакшице, послодавац који уместо њега, истовремено или у временском размаку од највише 15 дана, запосли другог новог радника, под
условом да се не смањује број запослених, наставља да користи пореску
олакшицу по основу запослења другог новог радника, с тим што се у укупан
период коришћења олакшице од годину дана, урачунава и период коришћења
олакшице за новозапосленог радника коме је престао радни однос.
Ову пореску олакшицу не могу остварити државни органи и организације, јавна предузећа, јавне службе и други директни или индиректни буџетски корисници.
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6.2.2. Порез на приходе од пољопривреде и шумарства
Катастарски приход, или стварни приход који се оствари од пољопривреде и шумарства, сматра се приходом за опорезивање.
Порески обвезник на доходак грађана који остварује приходе од пољопривреде и шумарства је физичко лице, које је власник или ималац права коришћења или плодоуживалац земљишта, које је у катастар земљишта уписано
на дан 31. децембра године која претходи години за коју се утврђује порез.
Основицу пореза представља катастарски приход, односно стварни приход од пољопривреде и шумарства, који је утврђен за сваку јединицу земљишта.
Пореска стопа је општа стопа на доходак грађана на годишњем нивоу,
а порез се утврђује са стопом од 14% на приходе од пољопривреде и шумарства.
Утврђена су и пореска ослобођења, и олакшице, тако да се порез не
плаћа на катастарски приход од:
(1) земљишта на ком су подигнути насипи, канали и уставе, одбрамбени врбаци и други слични засади, ровови и други објекти од земље намењени
за одбрану од поплава, одводњавању, наводњавању или заштити од ерозије;
(2) земљишта чије је искоришћавање на основу закона забрањено;
(3) земљишта под зградама страних држава и које служи зградама
дипломатских и конзуларних представништава, под условом реципроцитета,
као и земљиште под зградама међународних организација;
(4) земљиште које представља заштићену околину око проглашених
споменика културе и заштићених објеката природе, као и земљишта у својини цркава, храмова, манастира и џамија који су проглашени споменицима
културе;
(5) дворишта цркава, храмова, манастира и џамија;
(6) земљишта која нису била обрадива, али су инвестицијама обвезника постала обрадива - пет година од привођења намени земљишта;
(7) земљишта на којима се подижу нови воћњаци и виногради - пет година од почетка садње воћњака, односно винове лозе;
(8) земљишта под зградама за становање, у својини грађана и земљишта која служе за њихову редовну употребу - до 500 м2;
(9) земљишта пореског обвезника ако су он и чланови његовог домаћинства старији од 65 година - мушкарци, односно 60 година - жене, под
условом да обвезник, односно чланови његовог домаћинства не остварују
приходе по другом основу и немају чланове породице или друга лица која су
по закону или по другом основу дужна да их издржавају;

207

(10) земљишта које обвезник без накнаде уступи на коришћење лицу
прогнаном после 1. августа 1995. године, под условом да прогнано лице не
остварује приходе по другом основу.
За земљиште на коме је услед елементарних непогода, биљних болести
и штеточина или услед других ванредних догађаја које обвезник није могао
да спречи, принос смањен за више од 25% од просечног приноса за последње
три године у општини, умањиће се катастарски приход сразмерно смањењу
приноса. Наведену олакшицу обвезник може да оствари подношењем захтева
надлежном пореском органу у року од 15 дана од дана настанка штете.
О захтеву одлучује порески орган на основу процењене штете. Ако је
штета причињена на територији више катастарских општина, олакшица се
може утврдити на основу глобалне процене штете министарства надлежног за
послове пољопривреде и шумарства и без подношења појединачног захтева.

6.2.3. Порез на приходе од самосталне делатности
Порез на приходе од самосталне делатности плаћа се на приход остварен од привредне делатности, пружањем професионалних или других интелектуалних услуга, као и приход од других делатности.
Обвезник пореза за приходе од самосталне делатности је физичко лице,
које остварује ове приходе (предузетник).
Основица за опорезивање је опорезива добит. Утврђивање опорезиве
добити се врши у складу са одредбама закона којим се уређује рачуноводство
- биланс успеха, односно према међународним рачуноводственим стандардима. Порез се плаћа по стопи од 10%.
Порески подстицаји подразумевају признавање одређених расхода и
убрзане амортизације и система ослобођења плаћања пореза. Обвезник пореза има право на убрзану амортизацију на стална средства. Подстицаји се
односе и на улагања у основна средства у сопственој регистрованој делатности, као и на запошљавање нових радника у складу са условима који су
регулисани у закону којим се уређује порез на добит предузећа.
Законом је регулисано усклађивање прихода и расхода, тако да се код
утврђивања опорезиве добити у пореском билансу признају пословни, финансијски, непословни, ванредни и ревалоризовани приходи. Ови приходи су
обрачунати у билансу успеха, што је уређено Законом о рачуноводству и
ревизији. Код утврђивања опорезиве добити, признају се расходи у износима
утврђеним у билансу успеха.
Код пореза на приходе од самосталне делатности, регулисано је и
паушално опорезивање. Предузетник, који не може да води пословне књиге,
може порез да плаћа на паушално утврђен приход. Међутим, право на паушално опорезивање се не може признати предузетнику - оснивачу ортачке
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радње; предузетнику који обавља делатност из области трговине на велико,
трговине на мало; у чију делатност улажу и друга лица; чији је укупни
промет у години за коју се утврђује порез, односно чији је планирани промет
када почиње обављање делатности већи од 3,0 мил. динара; који је обвезник
пореза на додату вредност, односно који су се определили за плаћање пореза
на додату вредност у складу са Законом о порезу на додату вредност.
Ако су испуњени претходни услови, паушални приход се утврђује у
складу са следећим критеријумима:
(1) висина просечне месечне зараде по запосленом у Србији, општини,
граду и округу остварене у години која претходи години за коју се
утврђује паушални приход;
(2) место на коме се радња налази;
(3) опремљеност радње;
(4) број запослених радника и ангажованих чланова породице;
(5) тржишни услови у којима се делатност обавља;
(6) површина локала;
(7) старост обвезника и његова радна способност;
(8) висина прихода обвезника, који под истим или сличним условима
обавља исту или сличну делатност;
(9) остале околности које утичу на остваривање добити.
Код утврђивања паушалног прихода, надлежни порески орган узима у
обзир и све доказе, чињенице и податке до којих је дошао путем контроле
или на други начин.
Влада Републике Србије уређује ближе услове, критеријуме и елементе
за паушално опорезивање.
Да би предузетник прешао на паушално опорезивање, неопходно је да
30. новембра текуће године, поднесе захтев за паушално опорезивање. По
захтеву предузетника, порески орган је дужан у року од 30 дана да донесе решење, а ако не донесе решење, сматра се да је захтев за паушално опорезивање прихваћен.
Пословне књиге су дужни да воде предузетници и да у њима исказују
пословне промене. Предузетници воде пословне књиге по систему простог
или двојног књиговодства, у складу са законом којим се уређује рачуноводство. Оснивачи ортачке радње - предузетници су дужни да пословне књиге
воде по систему двојног књиговодства. Ако се порез плаћа на паушално утврђен приход, предузетник води само пословну књигу о оствареном промету.
Пословне књиге, предузетник је дужан да води ажурно и уредно, а
књижење сваке пословне промене се врши на основу веродостојних књиговодствених исправа. Пословне књиге и друге књиговодствене исправе се
држе у пословној просторији, а ако књиге води професионална рачуновод-
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ствена фирма, књиге се могу чувати у просторијама те фирме. Књиге и књиговодствене исправе се чувају најмање пет година.
Годишњи порески биланс састављају предузетници који књиге воде по
систему простог или двојног књиговодства. Министар финансија прописује
садржај пореског биланса и начин његовог састављања.
Наплаћене приходе и извршене расходе, предузетник је дужан (без обзира на који начин се опорезује) да уредно и благовремено евидентира на
пословном рачуну код носиоца платног промета. Евидентира се и уплата
примљеног готовог новца у складу са прописима, којима се уређује платни
промет. Носилац платног промета у року од 15 дана по истеку календарске
године, доставља надлежном пореском органу податке о оствареном укупном
годишњем промету на пословном рачуну предузетника.

6.2.4. Порез на приходе од ауторских права и њима сродних права
Законом је утврђена накнада коју оствари обвезник пореза, а која се
сматра приходом од ауторских права, права сродних ауторском праву и права
индустријске својине.
Обвезник пореза на приходе од ауторских права, права сродних ауторском праву и права индустријске својине је физичко лице које овај приход
оствари. Обвезник пореза је и наследник имовинског ауторског права, права
сродних ауторском праву и права индустријске својине.
Од бруто прихода се одбијају трошкови које је обвезник имао при остваривању прихода, тако да основицу за опорезивање чини нето приход, после признавања стварних и нормираних трошкова.
Стопа пореза на приходе од ауторског права, права сродних ауторском
праву и права индустријске својине износи 20%.
Законом је предвиђено и временско разграничење прихода и пореско
ослобађање. Приходи које је аутор - обвезник остварио за дела која је стварао
дуже од једне године, на захтев обвезника, дели се на онолико једнаких
делова колико је дела остварено, а не дуже од пет година.
Приходом од ауторских дела, права сродних ауторском праву и права
индустријске својине, сматра се накнада коју обвезник оствари на основу:
(1) писаних дела (књижевна, научна, стручна, публицистичка и друга
дела, студије, рецензије и слично);
(2) говорних дела;
(3) драмских и драмско-музичких дела;
(4) пантомимских и кореографских дела чије је представљање утврђено писмено или на неки други начин:
(5) музичких дела са речима или без њих;
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(6) кинематографских дела и дела створених на начин сличан кинематографији;
(7) дела ликовне уметности;
(8) картографских дела;
(9) идејних пројеката, скица, цртежа и пластичних дела која се односе
на архитектуру, географију, топографију или коју другу област
науке или уметности;
(10) стрипова, укрштеница и слично;
(11) редакцијских дела која с обзиром на избор и распоред грађе, представљају самосталну духовну творевину;
(12) превода, лектуре, аранжмана музичке обраде и других прерада ауторских дела;
(13) награда на конкурсима за израду уметничких, научних, стручних и
осталих ауторских дела, награда на конкурсима за израду идејних
пројеката, као и награда за постигнути успех у науци и уметности,
ако овим законом није друкчије одређено;
(14) извођења музичких, књижевних и других дела;
(15) коришћење изведених музичких материјала;
(16) израда прототипа уметничких предмета који се уступају предузећима као модели за умножавање (производњу) таквих предмета;
(17) ликовних дела из области примењених уметности;
(18) осталих ауторских дела.
Ликовним делом из области примењених уметности сматрају се уникати које је аутор сам израдио по сопственој замисли - у нацрту или у материјалу - у гранама примењених уметности, као што су:
(1) пластична дела од разних материјала (камен, драго камење, дрво,
метал, племенити метали, стакло, пластика и друго);
(2) уметничка керамика;
(3) радови из области унутрашње архитектуре, фасадне архитектуре,
обликовања простора, као и обављање надзора над извођењем тих
радова;
(4) уметничка решења из области хортикултуре;
(5) зидно сликарство и сликарство у простору (у техникама: фреска,
графика, мозаик, интарзија, витраж, емајл и сл.), као и интарзирани
предмети и предмети од емајла;
(6) уметничка графичка решења (плакати, пригодна графика, сериграфија, опрема књига, часописа и листова, амбалажа, годишњаци,
каталози, проспекти, алманаси и сл.);
(7) уметничка фотографија и дела произведена поступком сличним
фотографији;
(8) уметничка обрада текстила (таписерија, ткани текстил и сл.);
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(9) уметничка решења за сценографију и костимографију;
(10) модно креаторство;
(11) решења за индустријско обликовање;
(12) рестаураторска и конзерваторска дела из области културе и уметности;
(13) идејне скице и цртежи у примењеној уметности, као и продати
прототипови примењене уметности, ако су по постојећим обичајима задржали карактер оригинала.
Поред прихода од ауторских права, приходом од права сродних ауторском праву сматра се и накнада коју обвезник оствари на основу:
(1) права интерпретатора;
(2) права произвођача фонограма;
(3) права произвођача видеограма;
(4) права произвођача емисије;
(5) права произвођача базе података.
Приходом од права индустријске својине сматра се накнада коју обвезник оствари по основу:
(1) патената;
(2) малих патената;
(3) жигова;
(4) модела и узорака;
(5) техничких унапређења.

6.2.5. Порез на приходе од капитала
Приход од капитала се опорезује по посебним условима и овај приход
обухвата неколико основних врста прихода (камате, дивиденде и др.). Тако се
према Закону приходом од капитала сматрају:
(1) камата по основу зајма, штедних и других депозита (орочених или
по виђењу) и по основу дужничких и сличних хартија од вредности;
(2) дивиденде и удели у добити;
(3) примања запослених и чланова управе привредног друштва по
основу учешћа у добити - у новцу или путем доделе или опцијске куповине
сопствених акција;
(4) узимање из имовине и коришћење услуга привредног друштва од
стране власника привредног друштва за њихове приватне потребе, извршене
у складу са законом (у даљем тексту: узимање из имовине привредног друштва);
(5) примање члана отвореног инвестиционог фонда по основу права на
сразмерни део прихода од инвестиционе јединице тог фонда.

212

Обвезник пореза на приходе од капитала је физичко лице које остварује
приход од капитала.
Основица за опорезивање су камата и други приходи, 50% бруто дивиденди или удела у добити исплаћених обвезнику, односно приходи од инвестиционе јединице по основу сразмерног дела. Стопа пореза на приход од
капитала износи 20%.
Предвиђено је и пореско ослобађање, тако да се порез плаћа на динарска средства по основу штедње и других депозита; по основу дужничких
хартија од вредности, у смислу прописа којима је уређено тржиште хартија
од вредности и других финансијских инструмената, чији је издавалац Република, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе или Народна банка
Србије.

6.2.6. Порез на приходе од непокретности
Приходима које обвезник пореза оствари издавањем у закуп или подзакуп непокретности (земљиште, стамбене и пословне зграде и делови тих
зграда, станова, делова станова, пословних просторија и гаража), сматрају се
приходи од непокретности (закупнина и др.).
Порески обвезник за приходе од непокретности је физичко лице, које
оствари приход од издавања у закуп или подзакуп непокретности. Обвезник
је предузетник који непокретност издаје у закуп или подзакуп.
Основица за опорезивање је приход остварен од издавања у закуп, или
подзакуп непокретности (од бруто прихода се одбијају нормирани трошкови
у висини 20% од бруто прихода, а на захтев обвезника се могу признати нормирани трошкови у висини од 50% бруто прихода и стварни трошкови).
Стопа пореза на приходе од непокретности износи 20%.
Законом је посебно регулисано паушално опорезивање и временско
разграничење прихода.

6.2.7. Порез на капиталне добитке
Приход који обвезник пореза оствари продајом, односно другим
преносом уз накнаду, сматра се капиталним добитком:
(1) стварних права на непокретностима;
(2) трајног права коришћења и права градње на градском грађевинском земљишту;
(3) права интелектуалне својине;
(4) удела у имовини правних лица, акција и осталих хартија од вредности, осим динарских хартија од вредности;
(5) инвестиционе јединице откупљене од стране отвореног инвестиционог фонда, сагласно закону који уређује инвестиционе фондове;
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(6) инвестиционе јединице добровољног пензијског фонда;
(7) акумулираних средстава по основу програмиране исплате са
рачуна члана добровољног пензијског фонда.
Међутим, капитални добитак се не утврђује и не опорезује приликом
преноса права, удела или хартија од вредности у следећим случајевима:
(1) ако су стечена наслеђем;
(2) ако се пренос врши између брачних другова и крвних сродника у
правој линији;
(3) ако се пренос врши између разведених брачних другова, а у непосредној је вези са разводом брака.
Капитални добитак се не утврђује и не опорезује на приход остварен по
основу преноса дужничких хартија од вредности, у смислу прописа којима је
уређено тржиште хартија од вредности и других финансијских инструмената,
чији је издавалац Република, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе или Народна банка Србије.
Обвезник пореза на приход од капиталног добитка је онај ко поседује
право, удео или хартију од вредности у свом портфељу.
Основица на опорезивање представља разлику између продајне цене
права удела, односно хартија од вредности, под условом да су њихове набавне цене, усклађене са одредбама закона. Стопа пореза на капитални добитак
износи 20%.
Пореско ослобађање је предвиђено када обвезник који средства остварена продајом непокретности уложи у року од 60 дана од дана продаје у решавање свог стамбеног питања и стамбеног питања чланова своје породице,
односно домаћинства. Повраћај плаћеног пореза на капитални добитак извршиће се и обвезнику који у року од наредних 10 месеци изврши улагање у
решавање стамбеног питања. Ако обвезник уложи само део средстава остварених продајом непокретности у решавање стамбеног питања, пореска обавеза се сразмерно умањује.
Законом је предвиђено и постојање капиталних добитака и губитака. У
истој години, капитални губитак остварен продајом једног права, удела или
хартије од вредности, може се пребити са капиталним добитком оствареним
продајом другог права. Уколико се и после пребијања, искаже капитални
губитак, допуштено је и даље пребијање у наредних пет година на рачун будућих капиталних добитака.

6.2.8. Порез на остале приходе
У остале приходе на које се плаћа порез на доходак грађана спадају:
(1) приходи од давања у закуп опреме, транспортних средстава и других покретних ствари;
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(2)
(3)
(4)
(5)

добици од игара на срећу;
приходи од осигурања лица;
приходи спортиста и спортских стручњака;
други приходи.

А. Приходи од давања у закуп покретних ствари
Обвезник пореза је физичко лице, које те ствари даје у закуп.
Основица за опорезивање чини опорезиви приход од издавања у закуп
покретних ствари, од кога се одбијају нормирани трошкови. Стопа пореза на
приходе од издавања у закуп покретних ствари је 20%.
Ослобађања и олакшице се признају обвезнику који то захтева и документује, тако да ће порески орган уместо нормираних трошкова признати
трошкове амортизације, финансирања, инвестиционог и текућег одржавања и
друге стварне трошкове које је имао у вези са стварима које је дао у закуп.
Б. Добици од игара на срећу
Обвезник пореза на добитке од игара на срећу је физичко лице које оствари добитак. Основица за опорезивање је сваки појединачни добитак од
игара на срећу, осим оних који су ослобођени овим законом. Стопа пореза на
добитке од игара на срећу износи 20%.
Ослобођења и олакшице су предвиђена у закону, тако да се порез не
плаћа појединачно остварен добитак у износу од 15.000 динара, на лутријске
добитке на основу јавних зајмова и остварен добитак од игара које се
приређују у играоницама (казинима) и на аутоматима.
В. Приходи од осигурања лица
Обвезник пореза је физичко лице које оствари накнаду из осигурања
лица.
Основица за опорезивање је вредност исплаћене накнаде из осигурања
лица, ако није изузета од опорезивања (члан 9. став 1. тачка 7. овог закона).
Стопа пореза на приходе од осигурања лица износи 20%.
Г. Приходи спортиста и спортских стручњака
Обавезници пореза су професионални спортисти, спортисти аматери,
спортски стручњаци и стручњаци у спорту од спортске организације, односно
организације за обављање спортске делатности, спортских друштава и савеза.
Основица за опорезивање су приходи спортиста и спортских стручњака,
који немају карактер зараде у смислу прописа којима се уређује спорт, односно радни односи. Тако се овим приходима обухватају примања по основу:
(1) накнаде на име закључења уговора (трансфер и др.);
(2) накнаде за коришћење лика спортисте;
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новчане помоћи врхунским спортистима са посебним заслугама;
стипендије врхунским спортистима за спортско усавршавање;
новчане и друге награде;
националних признања и награде за посебан допринос развоју и
афирмацији спорта;
(7) накнаде и награде за рад спортским стручњацима, односно стручњацима у спорту (тренери, судије, делегати и др.).
Стопа пореза на приходе спортиста и спортских стручњака износи
(3)
(4)
(5)
(6)

20%.
Пореска ослобађања и олакшице су тако предвиђени да се од опорезивог прихода за примања спортиста и спортских стручњака одбијају нормирани трошкови од бруто прихода у висини од 50%.
Д. Други приходи
Осталим приходима се, у смислу овог закона сматрају и други приходи
који по својој природи чине доходак физичког лица, а нарочито:
(1) приходи по основу уговора о делу;
(2) приходи по основу уговора о обављању привремених и повремених послова закључених преко омладинске и студентске задруге
са лицем до навршених 26 година живота ако је на школовању у
установама средњег, вишег или високог образовања;
(3) приходи по основу допунског рада;
(4) приходи по основу трговинског заступања;
(5) приходи по основу волонтерског рада;
(6) примања чланова управног и надзорног одбора правног лица;
(7) накнада посланицима и одборницима;
(8) накнада у вези са извршавањем послова одбране, цивилне заштите
и заштите од елементарних непогода;
(9) примања стечајних управника, судских вештака, судија поротника
и судских тумача;
(10) приходи по основу прикупљања и продаје секундарних сировина,
шумских плодова и лековитог биља, односно по основу продаје
других добара остварених обављањем привремених или повремених делатности, ако нису опорезовани као приходи од самосталне
делатности у смислу овог закона;
(11) награде, новчане помоћи и друга бестеретна давања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца;
(12) примања из члана 9. овог закона изнад прописаних неопорезивих
износа;
(13) накнаде трошкова и други расходи лицима која нису запослена код
исплатиоца;
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(14) сви други приходи који нису опорезовани по другом основу или
нису изузети од опорезивања или ослобођени плаћања пореза по
овом закону.
Обвезник пореза на друге приходе је физичко лице које оствари приходе из става 1, члана 85.
Основицу за опорезивање чини бруто приход умањен за нормиране
трошкове. Стопа пореза на друге приходе износи 20%.
Ослобађања и олакшице су предвиђени и за друге приходе, тако да се
изузетно порез на друге приходе не плаћа на документоване накнаде трошкова по основу службених путовања, највише до износа тих трошкова који су
изузети од плаћања пореза на зараде за запослене по члану 18. тач. 2) до 4)
овог закона, ако се исплата врши следећим физичким лицима која нису запослена код исплатиоца:
(1) упућеним, односно позваним од стране државног органа или организације, са правом накнаде трошкова у складу са законом и другим прописима;
(2) члановима представничких и извршних тела Републике, територијалне аутономије и локалне самоуправе, у вези са вршењем функције;
(3) упућеним на рад у Републику, по налогу иностраног послодавца, а
у вези са делатношћу домаћег исплатиоца;
(4) ако добровољно, односно по позиву сарађују у хуманитарним,
здравственим, васпитно-образовним, културним, спортским, научно-истраживачким, верским и сличним делатностима, синдикалним организацијама, привредним коморама, политичким странкама, савезима и удружењима, невладиним организацијама, као и у другим недобитним организацијама, и ако по
основу те сарадње не остварује накнаду за радно ангажовање;
(5) на друге приходе које оствари члан ученичке задруге, члан омладинске или студентске задруге до навршених 26 година живота ако је на школовању у институцијама за средње, више и високо образовање, као и физичко
лице по основу прикупљања и продаје секундарних сировина, шумских плодова и лековитог биља, обрачунати порез умањује се за 40%.

6.3. Порези на имовину
Закон о порезима на имовину у основи задржава претходна законска
решења, а која конзистентније и прегледније уређују цео комплекс опорезивања имовине.165 Тако се доношењем новог закона треба да постигну
следећи основни циљеви, и то:
Закон о порезима на имовину, Службени гласник РС, број 26/2001, 45/2002,
80/2002, 135/2004.
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(1) проширење пореске основице и на сва стварна права и на капитал
(пренос апсолутних права);
(2) остваривање правичности пореских терета, тако да су стопе опорезивања капитала врло ниске, што треба да подстакне предузетништво;
(3) извршено је прецизирање и разграничење појединих облика опорезивања у циљу спречавања избегавања плаћања пореза;
(4) сопственици, односно поседници одређене имовине треба да се
ослобађају добара која не доносе приходе, или доносе мале приходе.
Законом су утврђена три основна облика пореза на имовину, и то:
А) порез на имовину;
Б) порез на наслеђе и поклон;
В) порез на пренос апсолутних права.
Ад A.- Порез на имовину се плаћа на одређена права на непокретности,
и то:
 право својине;
 право плодоуживања;
 право употребе и право становања;
 право временског коришћења (тајм-шеринга);
 право дугорочног закупа стана или стамбене зграде у складу са
зaконом којим је уређено становање;
 право коришћења градског грађевинског, односно јавног грађевинског земљишта или осталог грађевинског земљишта у државној свој ини површине преко 10 ари.
Обвезник пореза на имовину је правно и физичко лице које је ималац
права на непокретностима, које се налазе на територији Републике Србије.
Основица пореза на имовину је тржишна вредност непокретности, односно
тржишна вредност капитала која претходи години за коју се утврђује и плаћа
порез на имовину, осим пољопривредног и шумског земљишта, где је
тржишна вредност непокретности на дан 31. децембра, и то:
(1) на права на непокретности пореског обвезника који води пословне
књиге - 0,40%;
(2) на права на непокретности пореског обвезника који не води пословне књиге.
Пореско ослобођење и олакшице предвиђају случајеве када се не плаћа
порез на имовину на права на непокретности.
Aд Б.- Порез на наслеђе и поклон се плаћа на право својине на непокретностима и друга права, које прима на поклон или наслеђују наследници.
Порез на наслеђе и поклон плаћа се на наслеђени, односно на поклон
примљени готов новац, штедне улоге, депозите у банкама, новчана потраживања, права интелектуалне својине, уделе у правном лицу, хартије од вредно-
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сти, право својине на употребљаваном моторном возилу, односно употребљаваном пловном објекту, и друге покретне ствари.
Порез на поклон плаћа се и у случају преноса без накнаде имовине
правног лица.
Употребљавано моторно возило, односно употребљавани пловни објект, у смислу овог закона, je моторно возило, односно пловни објект које је
најмање једанпут, у складу са прописима било регистровано на територији
Србије.
Поклоном, у смислу овог закона, не сматра се пренос без накнаде права
својине на покретним стварима из става 2. овог члана лицу које није у
сродству са поклонодавцем, ако се тај пренос, према закону којим се уређује
опорезивање промета, сматра прометом и опорезује порезом на промет,
независно од постојања уговора о поклону.
Поклоном, у смислу овог закона, не сматра се ни пренос без накнаде
права својине на покретним стварима из става 2. овог члана лицу које није у
сродству са поклонодавцем, ако се тај пренос, према закону којим се уређује
опорезивање промета, сматра прометом и опорезује порезом на промет,
независно од постојања уговора о поклону.
Поклоном, у смислу овог закона, не сматра се ни пренос без накнаде
права својине на покретним стварима из става 2. овог члана које подлежу обавезној регистрацији, који се, према закону којим се уређује опорезивање
промета, опорезује порезом на промет.
Обвезник пореза је лице које наследи имовину, или је прими на поклон.
Пореска основица је тржишна вредност имовине умањена за износ
дугова, трошкова и других терета, које је обвезник дужан да исплати.
Стопа пореза на наслеђе и поклон су прогресивне.
Утврђено је и пореско ослобођење тако да порез на наслеђе и поклон не
плаћају наследници, а и друга лица.
Ад Ц.- Када се уз накнаду врши пренос апсолутних права, плаћа се
порез на пренос:
(1) стварних права на непокретностима из члана 2. став 1. тач. 1) до 5)
овог закона;
(2) права интелектуалне својине;
(3) удела у правном лицу и хартија од вредности;
(4) права својине на употребљаваном моторном возилу, односно
употребљаваном пловном објекту, односно употребљаваном ваздухоплову на
сопствени погон осим државног;
(5) права коришћења градског, односно јавног или осталог грађевинског земљишта независно од његове површине;
(6) права на експроприсаној непокретности, ако се експропријација
врши ради изградње стамбених, или привредних објеката.
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Преносом уз накнаду, када се плаћа порез, сматра се: стицање права
својине и других права на основу правоснажне судске одлуке, или другог
акта државног органа; пренос уз накнаду целокупне имовине правног лица у
случају његове редовне продаје, ликвидације или стечаја; пренос целокупне
имовине правног лица на који се не плаћа порез на додату вредност, у складу
са законом којим се уређује порез на додату вредност; продаја зграда, посебних делова зграда и грађевинских објеката изграђених за тржиште.
Обвезник пореза на пренос апсолутних права је продавац, односно
преносилац права. Основица пореза је уговорена цена у тренутку настанка
пореске обавезе, уколико та цена није нижа од тржишне вредности.
Пореске стопе на пренос апсолутних права су пропорционалне, тако да
је на пренос удела у правном лицу и хартија од вредности прописана стопа
0,3% на пренос права из члана 23. тач. 1) и 7) овог закона на пољопривредном
и шумском земљишту - 2,5%, на пренос права својине на употребљаваном
моторном возилу, употребљаваном пловном објекту, односно употребљаваном ваздухоплову - 2,5%, а на пренос осталих апсолутних права, из чл. 23. и
24. овог закона стопа је 5%.
Пореско ослобођење предвиђа случајеве кад се порез на пренос апсолутних права не плаћа.

6.4. Акцизе
Предмет опорезивања акцизом су углавном нафта, дуван, алкохол, кафа
и то:
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(1) деривати нафте;
(2) дуванске прерађевине;
(3) алкохолна пића;
(4) увозни производи: освежавајућа безалкохолна пића, сирупи и
прашкови за освежавајућа безалкохолна пића, воћни сокови, концентрисани
воћни сокови, воћни нектар и воћни сокови у праху;167
Акцизе на дуванске прерађевине су усклађене на основу „Усклађених динарских
износа акцизе“ (из члана 9. до 13. и члана 70а став 1. Закона о акцизама са стопом
раста цена на мало у октобру, новембру и децембру 2004. године), „Службени гласник Републике Србиј“е, број 8/2005. Усклађени динарски износи акциза и Усклађени динарски износи акциза на цигарете, „Службени гласник Републике Србије, број
12/2006. Усклађени динарски износи акциза и Усклађени динарски износи акциза на
цигарете, „Службени гласник Републике Србије“, број 66/2006. Усклађени динарски
износи акциза и Усклађени динарски износи акциза на цигарете, „Службени
гласник Републике Србије“, број 10/2007.
167
Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића су усклађене на основу „Усклађених
динарских извора акцизе“ (из члана 9. до 13. и члана 70а став 1. Закона о акцизама
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(5) кафа (сирова, пржена, млевена и екстракт кафе).
Обвезник акцизе је лице које произведе и стави у промет, или увезе
акцизне производе.
Основицу акцизе представља јединица мере, односно продајна цена
производа.
Акциза се плаћа у одређеним износима, односно по пропорционалним
стопама, а исказана је у процентима по појединим групама производа.
Акциза на цигарете, плаћа се по паковању од 20 комада.
На дуванске прерађевине које су у паковањима различитим од паковања 20 цигарета у кутији, акциза се плаћа сразмерно паковању. Разврставање
цигарета у квалитетне групе врши министар финансија по прибављеном мишљењу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.
Од 1. јануара 2005. године до 31. децембра 2006. године се мења и
начин обрачуна и плаћања акциза на цигарете (цигарете А, Б и Ц групе), што
је регулисано у Закону о акцизама у чл. 40а, 40б и 40в. Одређено је да се
акциза на домаће цигарете и цигарете из увоза плаћа, тако да је акциза на
домаће цигарете 1,0 динар и 30%, а за увозне цигарете 10,0 динара и 30%.
Обрачунавање и плаћање акциза је одређено и за периоде од 1. јануара 2007.
године до 31. децембра 2009. године и за период од 1. јануара 2010. године.
Основицу за обрачун акцизе, чини малопродајна цена цигарета. Малопродајну цену утврђује произвођач, односно увозник цигарета. Малопродајна
цена цигарета се пријављује Агенцији за дуван, која је објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“. Малопродајне цене цигарета морају да
буду истакнуте у објекту трговине на мало тако да су јасно видљиве за
потрошаче дуванских производа. Произвођач, односно увозник цигарета дужан је да малопродајну цену одреди приликом подношења захтева за издавање акцизних маркица. Продаја цигарета по малопродајним ценама које су
различите од оних које је одредио произвођач, односно увозник није дозвољена.
Произвођач, односно увозник цигарета, дужан је да акцизу из чл. 40а и
40б закона обрачуна и уплати пре преузимања акцизних маркица.
Динарски износи акцизе из члана 40а овог закона усклађују се са растом цена на мало. Усклађивање динарских износа акцизе врши се у складу са
Законом.
Ослобођења плаћања акциза су утврђена у Закону, тако да се акциза не
плаћа за одређене производе.

са стопом раста цена на мало у октобру, новембру и децембру 2004. године,
(„Службени гласник Републике Србије“, број 8/2005.
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6.4.1. Контролне акцизне маркице
Контролне акцизне маркице представљају посебну заштиту појединих
производа од злоупотребе, чиме држава настоји да евазију код акциза сведе
на најмању могућу меру. Ове маркице се прописују за оне производе, где се
на одговарајући - прописан начин могу залепити, тако да су видљиве и не
сметају у манипулацији и коришћењу производа. У Закону о акцизама, контролне акцизне маркице су прописане за цигарете и алкохолна пића, осим
пива.
Код цигарета, контролна акцизна маркица се лепи испод заштитног
омота (целофана) и мора бити уочљива тако да се кутија не може отворити а
да се маркица не поцепа, а код алкохолних пића, маркица се лепи преко
затварача на флаши, која је оригинално затворена тако да се флаша не може
отворити а да се маркица не поцепа. Уколико на цигаретама и алкохолном
пићу нема контролних акцизних маркица, то значи да су из производње,
односно увоза прошли без прописане процедуре и наплате не само акцизе
него и пореза на додату вредност као и царине и царинских дажбина.
Произвођач, односно увозник дужан је да при производњи, односно пре
увоза цигарета и алкохолних пића, осим пива, обележи контролном акцизном
маркицом сваки од тих производа посебно.
Министарство надлежно за послове финансија одобрава издавање
контролних акцизних маркица и води евиденције о издатим контролним
акцизним маркицама. Народна банка Србије - Завод за израду новчаница и
кованог новца штампа и издаје контролне акцизне маркице и води евиденције
о издатим контролним акцизним маркицама.
Влада Републике Србије је прописала изглед контролне акцизне маркице, врсту података на маркици, начин и поступак одобравања и издавања маркица, вођења евиденције о одобреним и издатим маркицама и обележавања
акцизних производа.
Уредбом о изгледу контролне акцизне маркице, врсти података на маркици и начину и поступку одобравања и издавања маркица, вођења евиденција о одобреним и издатим маркицама и обележавања цигарета и алкохолних
пића („Службени гласник Републике Србије“, број 137/2004), уређен је изглед
акцизне маркице, врста података на маркици и начин и поступак одобравања
и издавања маркица, начин вођења евиденције о одобреним и издатим контролним акцизним маркицама и начин обележавања цигарета и алкохолних
пића тим маркицама од стране произвођача, односно увозника тих производа.
Увозник цигарета и алкохолних пића уз захтев за издавање маркица,
поред прописаних доказа подноси и гаранцију банке у висини припадајуће
акцизе и пореза на додату вредност за количине производа за које се издају
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маркице са роком важења гаранције банке. Уз ову гаранцију увозник подноси
и обрачун акцизе и пореза на додату вредност за те количине производа.
Произвођач, односно увозник цигарета и алкохолних пића, који подноси захтев за издавање маркица за цигарете и алкохолна пића ради продаје у
авионима и бродовима који саобраћају на међународним линијама, уз захтев
за издавање маркица, поред прописаних доказа подноси и гаранцију банке у
висини припадајуће акцизе и пореза на додату вредност, коју би плаћао кад
би цигарете, односно алкохолна пића продавао на тржишту Републике
Србије, са роком важења гаранције банке. Уз ову гаранцију увозник подноси
и обрачун акцизе и пореза на додату вредност за те количине производа.
Ако се у року важења гаранције банке повећа малопродајна цена
произвођач, односно увозник је дужан да достави допуну гаранције банке у
висини припадајуће акцизе и пореза на додату вредност, по основу повећане
малопродајне цене цигарета.
Прописане доказе произвођач, односно увозник подноси приликом првог подношења захтева за издавање маркица, осим података о малопродајној
цени цигарета које подноси уз сваки захтев за издавање маркица.
Захтев за издавање маркица за цигарете и алкохолна пића из увоза
подноси овлашћени увозник. Овлашћени увозник je лице које је од стране
иностраног произвођача, односно овлашћеног дистрибутера иностраног произвођача, овлашћено за продају тих производа на тржишту Републике Србије.
Податке о иностраном произвођачу, односно овлашћеном дистрибутеру иностраног произвођача увозник цигарета, односно алкохолних пића доставља
министарству приликом подношења захтева за издавање маркица. Податке о
овлашћеном увознику и податке о називу робних марки за које је дато овлашћење за продају на тржишту Републике Србије, прибавља министарство
непосредно од иностраног произвођача, односно овлашћеног дистрибутера
иностраног произвођача.
Министарство финансија води евиденцију о издатим, искоришћеним,
оштећеним и неискоришћеним маркицама за цигарете, односно алкохолна
пића, за сваког произвођача, односно увозника појединачно.

6.5. Порез на додату вредност
6.5.1. Основна одређења пореза на додату вредност
Порез на додату вредност је у основи „нето порез на промет“168. Овај
порез је компромис између једнофазног и вишефазног бруто пореза на проЗакон о порезу на додату вредност, Службени гласник РС, број 84/2004, 86/2004,
61/2005.

168
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мет. 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,
укупни 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 су метод збрајања и метод одузимања. Код збрајања се врши сабирање свих елемената цена, који формирају
додату вредност у вези опорезивања. Код методе одузимања се врши одбијање опорезованог промета у претходној фази од укупног промета у фази
опорезивања. Пореска основица и код једне и код друге методе, узима се
додата вредност у оној фази у којој субјекат подлеже опорезивању.
Код индиректног метода 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 утврђену 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
преко 120 држава у свету. Порез на додату вредност је примењен у свим
државама, чланицама OECD, осим САД. Највећи број европских држава
применио је порез на додату вредност, а прихваћен је и у многим државама
Латинске Америке.
О порезу на додату вредност у Савезној Републици Југославији и
Србији се дуго говорило и расправљало, да би Закон о порезу на додату
вредност на крају био донет на савезном нивоу, али тај закон није примењен.
У међувремену је Република Црна Гора донела Закон о порезу на додату
вредност и применила га. Народна скупштина Републике Србије је у јулу
2004. године донела Закон, који је примењен 1. јануара 2005. године. Измене
и допуне овог закона су извршене у јуну 2005. године, а измене су ступиле на
снагу 3. јуна 2005. године.
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;
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 хармонизација пореских оптерећења са Црном Гором;
 хармонизација пореских оптерећења са стандардима Европске заједнице.
У складу са овим циљевима, прихваћен је тзв. „Е3 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 заједнице о заједничком систему
пореза на додату вредност држава чланица.
Порески обвезник је лице које обавља промет добара и услуга, или
увози добра.
Пореска основица код промета добара и услуга је износ накнаде коју
обвезник прима за испоручена добра и услуге. У основицу се урачунавају:
акцизе, царине и друге увозне дажбине и остали јавни приходи, осим пореза
на додату вредност; сви споредни трошкови које обвезник зарачунава примаоцу добара и услуга.
Пореску стопу пореза на додату вредност, чини општа стопа од 18% за
опорезиви промет добара и услуга, или увоз добара и посебну стопу од 8%.
По посебној стопи од 8% се опорезује промет добара и услуга, или увоз
добара и то:169
1) хлеба и других пекарских производа, млека и млечних производа,
брашна, шећера, јестивог уља од сунцокрета, кукуруза, уљане репице, соје и
маслине, јестиве масноће животињског и биљног порекла и меда;
1а) вода за пиће, осим флаширане;
2) свежег, расхлађеног и смрзнутог воћа, поврћа, меса, рибе и јаја; 2а)
житарица, сунцокрета, соје, шећерне репе и уљане репице;
3) лекови, укључујући и лекове за употребу у ветерини;
4) ортотичких и протетичких средстава, као и медицинских средставапроизвода који се хируршки уграђују у организам;
5) материјала за дијализу;
6) ђубрива, средстава за заштиту биља, семена за репродукцију, садног
материјала, компоста са мицелијумом, комплетне крмне смеше за исхрану
стоке, и живе стоке;
7) уџбеника и наставних средстава;
8) дневних новина;
9) монографских и серијских публикација;
10) огревног дрвета;
11) услуга смештаја у хотелима, мотелима, одмаралиштима, домовима
и камповима;
169

Члан 25. Закона.
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12) комуналних услуга.
12а) услуга које се наплаћују путем улазница за биоскопске и позоришне представе, сајмове, циркусе, забавне паркове, концерте (музичке догађаје), изложбе, спортске догађаје, музеје и галерије, ботаничке баште и зоолошке вртове, ако промет ових услуга није ослобођен ПДВ;
13) природног гаса;
14) први пренос права располагања на стамбеним објектима, као и
власничким уделима на тим објектима.
Пореска ослобођења су сврстана у две основне категорије: пореска
ослобођења за промет добара и услуга са правом на одбитак претходног
пореза и пореска ослобођења без права на одбитак претходног пореза.
Код пореских ослобођења за промет добара и услуга са правом на
одбитак претходног пореза, порез се не плаћа на:170
1) превозне и остале услуге, које су повезане са увозом добара, ако је
вредност тих услуга садржана у основици из члана 19. став 2. овог закона;
2) промет добара која обвезник или треће лице, по његовом налогу,
шаље или отпрема у иностранство;
3) промет добара која инострани прималац или треће лице, по његовом
налогу, шаље или отпрема у иностранство;
4) промет добара која инострани прималац отпрема у пртљагу који
носи са собом у иностранство, ако:
(1) се добра отпремају пре истека три календарска месеца по испоруци
тих добара;
(2)је укупна вредност испоручених добара већа од 150 EUR. у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије, укључујући
ПДВ;
5) унос добара у слободну зону, осим добара за крајњу потрошњу у
слободној зони;
6) пружање услуга корисницима слободне зоне;
6а) отпремање добара у слободне царинске продавнице отворене на
ваздухопловним пристаништима отвореним за међународни саобраћај на
којима је организована пасошка и царинска контрола ради продаје путницима
у складу са царинским прописима (у даљем тексту: слободне царинске
продавнице), као и на испоруку добара из слободних царинских продавница;
7) услуге радова на покретним добрима набављеним од стране иностраног примаоца услуге у Србији, или која су увезена ради оплемењивања, оправке или уградње, а која после оплемењивања, оправке или уградње, испоручилац услуге, инострани прималац или треће лице, по њиховом налогу,
превози или отпрема у иностранство;
170
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8) превозне и остале услуге које су у непосредној вези са извозом,
транзитом или привременим увозом добара, осим услуга које су ослобођене
од ПДВ без права на порески одбитак у складу са овим законом;
9) услуге међународног превоза лица у ваздушном саобраћају, с тим
што за нерезидентно ваздухопловно предузеће пореско ослобођење важи
само у случају узајамности;
10) испоруке летилица, сервисирање, поправке, одржавање, чартерисање и изнајмљивање летилица, које се претежно користе уз накнаду у међународном ваздушном саобраћају, као и испоруке, изнајмљивање, поправке и
одржавање добара намењених опремању тих летилица;
11) промет добара и услуга намењених непосредним потребама летилица из тачке 10) овог става;
12) услуге међународног превоза лица бродовима у речном саобраћају,
с тим што за нерезидентно предузеће које врши међународни превоз лица
бродовима у речном саобраћају, пореско ослобођење важи само у случају узајамности;
13) испоруке бродова, сервисирање, поправке, одржавање и изнајмљивање бродова, који се претежно користе уз накнаду у међународном речном
саобраћају, као и испоруке, изнајмљивање, поправке и одржавање добара
намењених опремању тих бродова;
14) промет добара и услуга намењених непосредним потребама бродова
из тачке 13. овог става;
15) испоруке злата Народној банци Србије;
16) добра и услуге намењене за:
 службене потребе дипломатских и конзуларних представништава;
 службене потребе међународних организација, ако је то предвиђено
међународним уговором;
 личне потребе страног особља дипломатских и конзуларних представништава, укључујући и чланове њихових породица;
 личне потребе страног особља међународних организација, укључујући чланове њихових породица, ако је то предвиђено међународним уговором;
17) услуге посредовања које се односе на промет добара и услуга из
тач. 1)-16) овог става.
Код пореских ослобођења за промет добара и услуга без права на одбитак претходног пореза, порез се не плаћа у промету новца и капитала и то
код:171
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(1) пословања и посредовања у пословању законским средствима плаћања, осим папирног и кованог новца који се не користи као законско
средство плаћања или има нумизматичку вредност;
(2) пословања и посредовања у пословању акцијама, уделима у друштвима и удружењима, обвезницима и другим хартијама од вредности, осим
пословања које се односи на чување и управљање хартијама од вредности;
(3) кредитних послова, укључујући посредовање;
(4) услуге оцене кредитне способности физичких и правних лица;
(5) преузимање обавеза, гаранција и других средстава обезбеђења,
укључујући посредовање;
(6) пословања и посредовања у пословању депозитима, текућим и
жиро рачунима, налозима за плаћање, као и платним прометом и дознакама;
(7) пословања и посредовања у пословању новчаним потраживањима,
чековима, меницама и другим сличним хартијама од вредности, осим наплате
потраживања за друга лица.
ПДВ се не плаћа и на промет:
(1) услуга осигурања и реосигурања, укључујући пратеће услуге посредника и агента (заступника) у осигурању;
(2) земљишта (пољопривредног, шумског, грађевинског, изграђеног
или неизграђеног), као и на давања у закуп тог земљишта;
(3) објеката, осим промета објеката из члана 4. став 3. тачка 7) овог закона;
(4) услуга закупа станова и стамбених објеката, ако се користе за стамбене потребе;
(5) удела, хартија од вредности, поштанских вредносница, таксених и
других важећих вредносница по њиховој утиснутој вредности у Србији;
(6) поштанских услуга од стране јавног предузећа, као и са њима повезаних испорука добара;
(7) услуга које пружају здравствене установе у складу са прописима
који регулишу здравствену заштиту, укључујући и смештај, негу и исхрану
болесника у тим установама, осим апотека и апотекарских установа;
(8) услуга које пружају лекари, стоматолози или друга лица у складу
са прописима који регулишу здравствену заштиту;
(9) услуга и испоруке зубне протетике у оквиру делатности зубног
техничара, као и испорука зубне протетике од стране стоматолога;
(10) људских органа, ткива, телесних течности и ћелија, крви и мајчиног млека;
(11) услуга социјалног старања и заштите, дечје заштите и заштите младих, услуга установа социјалне заштите, као и са њима непосредно повезаног
промета добара и услуга од стране лица регистрованих за обављање тих
делатности;
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(12) услуга смештаја и исхране ученика и студената у школским и студентским домовима или сличним установама, као и са њима непосредно
повезан промет добара и услуга;
(13) услуга образовања (основно, средње, више и високо) и професионалне преквалификације, као и са њима непосредно повезаног промета
добара и услуга од стране лица регистрованих за обављање тих делатности,
ако се ове делатности обављају у складу са прописима који уређују ту област;
(14) услуга из области културе и са њима непосредно повезаног промета добара и услуга, од стране лица чија делатност није усмерена ка
остваривању добити, а која су регистрована за ту делатност;
(15) услуга из области науке и са њима непосредно повезаног промета
добара и услуга, од стране лица чија делатност није усмерена ка остваривању
добити, а која су регистрована за ту делатност;
(16) услуга верског карактера од стране регистрованих верских организација и са њима непосредно повезаног промета добара и услуга;
(17) услуга јавног радиодифузног сервиса, осим услуга комерцијалног
карактера;
(18) услуга приређивања игара на срећу;
(19) услуга из области спорта и физичког васпитања лицима која се баве спортом и физичким васпитањем, од стране лица чија делатност није усмерена ка остваривању добити, а која су регистрована за ту делатност.
У Закону је дефинисан претходни порез, који садржи:
(1) појам;
(2) услове за одбитак претходног пореза;
(3) изузимање од одбитка претходног пореза;
(4) право на сразмерни одбитак претходног пореза;
(5) исправку одбитка претходног пореза код измене основице;
(6) исправку одбитка претходног пореза за опрему и објекте за вршење делатности.
Поред ових ослобођења, предвиђена су и ослобођења код увоза добара,
који су у систему ослобођења од царина, као и добра која су у транзиту или за
која је одобрен поступак царинског складиштења.
Поред ослобођења и олакшица који су предвиђени у Закону, регулисан
је повраћај и рефакција пореза. Повраћаји и рефакција су предвиђени за следеће случајеве:
(1) повраћај пореза (плаћен већи порез, повраћај неискоришћеног износа пореског кредита и др.);
(2) рефакција ПДВ страном обвезнику;
(3) рефакција ПДВ хуманитарним организацијама;
(4) рефакција ПДВ традиционалним црквама и верским заједницама;
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(5) рефакција ПДВ дипломатским и конзуларним представништвима и
међународним организацијама.
У члану 9. Закона регулисано је да Република и њени органи, органи
теритојалне аутономије и локалне самоуправе, као и правна лица која су
основана законом у циљу обављања послова државне управе, нису обвезници
пореза на додату вредност, ако обављају промет добара и услуга из делокруга
органа. Ако се промет добара и услуга обавља изван делокруга органа, а тај
промет се опорезује, тада се плаћа ПДВ.

6.5.2. Фискална каса
Према Закону о фискалним касама172, уређено је евидентирање сваког
појединачно оствареног промета добара на мало преко фискалне касе. Фискална каса мора да има одређене техничке и функционалне карактеристике
фискалне касе, која може да изда фискални документ, евидентира промет,
отклања грешке и да се каса може фискализовати, сервисирати, поправити,
вршити контрола евидентирања промета преко фискалне касе и контрола
рада овлашћеног сервиса.
Правним прописима којима се регулише промет производа на мало
(закон, уредба, одлука и др.), прописује се обавеза да лица која обављају овај
промет, евидентирају сваки појединачни промет преко регистар касе са
фискалном меморијом. Обавеза евидентирања промета на овај начин се не
односи на промет пољопривредних производа на пијачним тезгама и сопствене производње занатства и домаће радиности, као и на банкарске организације, осигуравајуће организације, ПТТ и јавна предузећа. Предузећа (трговинска) која продају производе на киоску, на пијачним тезгама и сличним
објектима, треба да евидентирају промет преко регистар касе са фискалном
меморијом и то за свако продајно место, посебно.
Фискализација се обавља у овлашћеном сервису и то ради овлашћено
лице Пореске управе и овлашћени сервисер. Извршена фискализација и
одређивање евиденционог броја фискалне касе, утврђује се решењем пореске
управе, која води евиденцију о фискалним касама преко којих се евидентира
промет. Промет преко фискалне касе може се евидентирати тек после одређивања евиденционог броја и извршеног пломбирања фискалне касе.
Купац - физичко лице може остварити право на рефундацију дела ПДВ
исказаног у фискалном исечку за купљена добра, односно пружене услуге,
који су евидентирани преко фискалне касе. Влада уређује висину, начин,
поступак и динамику остваривања права на рефундацију.
Закон о фискалним касама, Службени гласник Републике Србије, број 135/04, члан
4.
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6.6. Порез на премије неживотних осигурања
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 осигурања је сасвим нови порески облик,
који је постао део пореског система у Србији. 173 Уставни основ за доношење
овог закона је у члану 72. став 1. тачка 4. Устава Србије, којим се уређује и
обезбеђује финансијски систем и други економски и социјални односи од
општег интереса. Исто тако се у члану 69. став 2. Устава, средства буџета
обезбеђују од пореза и других законом утврђених прихода, тако да порез на
премије неживотних осигурања 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 плаћао се и
порез на услуге осигурања и реосигурања имовине и лица. Пореску основицу
је чинила бруто 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

Закон о порезу на премије неживотних осигурања, Службени гласник Републике
Србије, број 135/04.

173

231

неживотног осигурања су све врсте неживотног осигурања, које су утврђене у
закону којим се уређује осигурање.174.
Врсте неживотних осигурања су:
(1) осигурање од последица незгоде, укључујући осигурање од повреда
на раду и професионалних обољења, које обухвата:
 исплату уговорених осигураних сума, дела осигураних сума, односно накнаду уговорених трошкова,
 исплату због последица повреде или оштећења здравља или због
смрти путника;
(2) добровољно здравствено осигурање, које покрива:
 једнократну новчану накнаду због неспособности за рад,
 накнаду уговорених трошкова лечења,
 комбинацију исплата у складу са једнократном накнадом и накнадом уговорених трошкова лечења;
(3) осигурање моторних возила, које покрива штете на моторним возилима на сопствени погон, осим шинских возила и на возилима без
сопственог погона, односно губитак тих возила;
(4) осигурање шинских возила, које покрива штете на шинским возилима, односно губитак тих возила;
(5) осигурање ваздухоплова, које покрива штете на ваздухопловима,
односно губитак ваздухоплова;
(6) осигурање пловних објеката, које покрива штете на пловним објектима, односно губитак пловних објеката (морских, речних и језерских);
(7) осигурање робе у превозу, које покрива штете на роби, односно губитак робе, без обзира на врсту превоза;
(8) осигурање имовине од пожара и других опасности, које покрива
штете на имовини које настану услед пожара, експлозије, олује и
других природних непогода, атомске енергије, клизања и слегања
тла;
(9) осигурање од одговорности због употребе моторног возила, које
покрива све врсте одговорности због употребе моторних возила на
сопствени погон на копну, укључујући одговорност приликом
транспорта;
(10) осигурање од одговорности због употребе ваздухоплова, које покрива све врсте одговорности због употребе ваздухоплова, укључујући одговорност приликом транспорта;
Закон о осигурању, Службени гласник Републике Србије, број 55/04, 70/04,61/05,
85/05.
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(11) осигурање од одговорности због употребе пловних објеката, које
покрива све врсте одговорности због употребе пловних објеката,
укључујући одговорност приликом транспорта;
(12) осигурање кредита, које покрива:
 ризик од неплаћања, односно кашњења у плаћању због несолвентности или других догађаја или поступака,
 извозне кредите и остале ризике повезане са извозом, трговином
и улагањима на домаћем и страном тржишту,
 кредите који се исплаћују у ратама,
 хипотекарне и ломбардне кредите,
 пољопривредне кредите,
 остале кредите и зајмове;
(13) осигурање јемства, које гарантује непосредно или посредно испуњење обавеза дужника;
(14) осигурање финансијеких губитака, које покрива финансијске губитке услед:
 губитка запослења,
 недовољних прихода,
 лошег времена,
 изгубљене добити,
 непланираних општих трошкова,
 непланираних трошкова пословања,
 губитка тржишне вредности,
 губитка закупнине, односно прихода,
 осталих непословних губитака,
 осталих финансијских губитака;
(15) осигурање трошкова правне заштите, које покрива судске трошкове, трошкове адвоката и друге трошкове поступка;
(16) осигурање помоћи на путовању, које покрива помоћ лицима која
наиђу на проблеме на путовању, односно у другим случајевима
одсуствовања из пребивалишта или боравишта;
(17) осигурање друге врсте неживотних осигурања.
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.
Обвезник пореза на премије осигурања је друштво за осигурање које
закључује уговоре о пословима неживотног осигурања и наплаћује премије
осигурања, директно или индиректно - преко посредника или заступника.
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Пореска основица за обрачунавање пореза на премије осигурања је
износ укупне премије осигурања утврђене уговором о осигурању.
Пореска стопа на премије неживотних осигурања је пропорционална и
износи 5%.
Порез на премије осигурања не плаћа се на премије осигурања које се
остварују закључивањем и извршавањем уговора о пословима неживотног
осигурања, и то:
 осигурање од последица незгоде;
 осигурање од повреда на раду и професионалних обољења;
 добровољно здравствено осигурање;
 осигурање моторних возила, које покрива штете на моторним возилима на соствени погон, односно губитак тих возила, чији су власници лица са утврђеним инвалидитетом;
 осигурање стамбених кредита;
 осигурање извозних кредита;
 осигурање кредита грађана који се плаћају у ратама;
 осигурање пољопривредних кредита.
Порез на премије осигурања не плаћају дипломатска и конзуларна
представништва, под условом реципроцитета.
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.

6.7. Отклањање двоструког опорезивања
Резиденту Србије који оствари добит, доходак или који има имовину, а
који се опорезују у другој држави, умањује се порез на добит, порез на добит
на доходак, односно порез на имовину за износ тих пореза који су плаћени у
другој држави.
Умањења не могу бити већа од износа пореза који би био плаћен у Србији на добит, доходак и имовину које резидент Србије оствари, односно има
у другој држави.
Резиденту Србије који оствари добит, доходак или који има имовину, а
који се опорезује у другој држави, умањује се порез на добит, порез на доходак, односно порез на имовину за износ тих пореза који су плаћени у другој
држави.
Умањења не могу бити већа од износа пореза који би био плаћен у држави на добит, доходак и имовину које резидент Србије оствари у другој држави.
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Матичном предузећу - резиденту Србије - порез на добит који се плаћа
у Србији, умањује се за износ пореза који је његова филијала платила у другој
држави на добит која је укључена у приходе матичне компаније.
Право на умањење има матично предузеће које је непрекидно, у
периоду од најмање годину дана који претходи доношењу биланса, имало
непосредну или посредну контролу над филијалом - нерезидентом.
Матично предузеће је дужно да надлежном пореском органу поднесе
одговарајуће доказе о величини свог учешћа у капиталу филијале – нерезидента,
дужини трајања тог учешћа у капиталу и порезу који је филијала платила у
другој држави, заједно с њеним билансом успеха и пореским билансом.
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РЕЗИМЕ
1) У савременим пореским системима постоје два модела опорезивања
дохотка физичких лица, и то:
 модел јединственог пореза на доходак (тзв. синтетички порез) и
 модел парцијалног пореза на доходак (тзв. аналитички порез).
Синтетичким порезом на доходак грађана опорезује се укупни (збирни)
приход пореског обвезника применом тарифе прогресивних пореских стопа,
како би се осигурало плаћање пореза (као модерни субјектни порез) према
економској снази појединаца као пореских обвезника. Аналитички порез на
доходак физичких лица (у форми тзв. цедуларних пореза) погађа поједине врсте прихода обвезника пропорционалним пореским стопама, с тим што се
укупни доходак (приход) појединаца опорезује допунским порезом по прогресивним пореским стопама
2) Истовремено, у пореској пракси земаља OECD и EУ искристалисала
су се три пореска принципа, и то:
 принцип неограничене пореске обавезе,
 принцип држављанства, и
 територијални принцип.
На основу принципа неограничене пореске обавезе, порез из дохотка
грађана погађа све приходе особе која има пребивалиште, без обзира на то да
ли су приходи пореског обвезника остварени у земљи или иностранству. На
основу принципа држављанства, порез плаћа држављанин једне земље који
има пребивалиште у другој земљи, на приход остварен у иностранству, у
земљи чији је држављанин. На основу територијалног принципа, порез из
дохотка грађана плаћа се само на приходе остварене у земљи без обзира на
пребивалиште.
3) У финансијској пракси савремених земаља срећу се два модела пореза на доходак физичких лица, и то: (1) парцијални порез на доходак или тзв.
аналитички порез на доходак и (2) јединствени порез на доходак физичких
лица, или тзв. синтетички порез на доходак.
Централни проблем опорезивања дохотка у савременим пореским
системима je питање шта се све сматра дохотком. Два су приступа у пракси
заступљена: принцип набрајања и глобални принцип. Принцип набрајања
имплицира законско навођење свих прихода који се захватају порезом на доходак. Глобални принцип подразумева, пак, обухватање свих текућих и једнократних прихода у новцу и натури који су остварени у текућој фискалној
години.
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4) У систему опорезивања дохотка физичких лица важна су следећа три
питања: (1) ослобођења од опорезивања одређеног дохотка у форми егзистенцијалног минимума, (2) порески третман деце пореских обвезника и (3) порески третман брачних другова.
5) У пракси земаља OECD постоје четири форме поделе пореске надлежности у области опорезивања грађана:
 споразумна подела пореза (Немачка, Шпанија, Аустрија и Луксембугр) у којој се локалним (комуналним) нивоима јавне власти аутоматски
одобравају износи од наплаћених пореза применом договореног фискалног
процента,
 посебне пореске стопе и структуре пореских олакшица (Шведска,
Финска и Јапан) које омогућавају примену посебних пореских стопа у свакој
јединици локалне пореске управе, а и различиту структуру пореских олакшица за различите нивое јавне власти,
 посебне пореске стопе (Данска, Белгија, Норвешка и Канада) које
дозвољавају централним и локалним фискалним властима посебно право на
самостално одређивање пореских стопа, и
 посебни порески системи (САД и Швајцарска) рефлектују аутономију кантона (Швајцарска) и држава (САД) у утврђивању фискалних параметара пореза из дохотка физичких лица.
6) Корпорација, као правни ентитет или фирма, je порески обвезник пореза на добит. Акционари као сопственици капитала нису порески обвезници.
Пореску основицу репрезентује добит, која „представља остатак који се добије када се од бруто прихода одбију трошкови везани за његово остварење“.175
И управо за сам процес евалуације и утврђивање добити, као пореске основице, везан је читав низ питања: начин обрачуна залиха, утврђивање стопа
амортизације, признавање камата на коришћена туђа средства (кредити), примена убрзане амортизације и подстицаја инвестиција, обухват пореских
дедукција и олакшица, и фискални третман пословних губитака и отписа
дубиоза и фиктива, које се различито практично решавају, идући од земље до
земље.
7) Европска Унија нема право да уводи порезе. Међутим, на унутрашњем тржишту Уније важно је да порезе које уводе земље-чланице не нарушавају слободно кретање људи, добара, услуга и капитала, нити да на било који
начин угрожавају конкуренцију. Очигледно је да би за све земље чланице

К. Богоев, Опорезивање добити у савременим фискалним системима, у: Зборник
радова, „Опорезивање добити предузећа", Институт за јавне финансије, Загреб,
1990, стр. 10
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било врло корисно уколико би могао да се постигне обухватнији договор о
природи хармонизације њихових пореских система и фискалних политика.
Релативно спор напредак у том правцу током последњих пола века
јасно показује да ипак постоје не само економске користи од пореске хармонизације, већ и значајне тешкоће у њеном спровођењу. Пореска питања о којима земље-чланице треба да се договоре су врло сложена, а о њиховом уређивању треба да се постигне једногласност између земаља чланица, што је у
пракси због политичких, економских и других разлога, често тешко остварити.
Ради тога постоји потреба да се врше даља истраживања о томе који
су порески облици у стању да боље реализују улогу „хармонизованог европског пореза“, а који су примеренији за увођење на националном нивоу земаља-чланица. Таква анализа посебно добија на значају у светлу прошириравања ЕУ, односно прикључења нових земаља-чланица. У овом тренутку
чини се да је ПДВ једини порез који би се стварно могао окарактерисати као
„европски порез“; уређивање непосредних пореза ипак се, највећим делом,
препушта земљама-чланицама. Због тога и даље предстоје озбиљни задаци на
изналажењу праве равнотеже између „европског“ и „националног“ опорезивања. Тешко да постоји нека друга сфера у којој се тако јасно показује права
природа односа између настојања да се изгради „национално“, европско унутрашње тржиште и жеље сваке земље-чланице да се сачува властити суверенитет.
8) Постоје одређена заједничка правила о порески релевантним питањима. У интересу њиховог спровођења и веће једноставности, ЕУ је увела
неке нове инструменте, који би требало да јој омогуће да у наредним годинама изађе у сусрет новим изазовима, као што су: образовање сталног форума, који би окупљао све земље-чланице и бавио се разменом информација,
нарочито о непосредним порезима, а путем којег би се обезбедило њихово
активно присуство у другим међународним органима и организацијама. Зато
смо уверени да ће у годинама које су пред нама оно снажније „закорачити“ и
на терен непосредног опорезивања како би што потпуније одговорило
изазовима које намеће обезбеђивање „четири слободе“.
9) Придруживање и приступање Европској унији је стратешко опредељење Србије, које почива на широком политичком и социјалном консензусу.
Пут ка ЕУ се види као пут ка модернијем друштву стабилне демократије и
развијене економије, а политички и економски захтеви, које поставља ЕУ, будући подударни са претпоставкама за успешну политичку и економску
трансформацију, као средство, а не као циљ развоја.
Национална стратегија придруживања и приступања ЕУ има ранг и
значај стратешког државног документа. Њиме се дефинише дугорочна државна политика у односу на ЕУ. Општи циљ те политике који је, истовре-
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мено, и крајњи циљ државне стратегије у сарадњи са ЕУ, је приступање
Србије Европској унији.
Реформисане су и институције пореског система, буџетски систем,
оформљен је Трезор при Министарству финансија са основном улогом
оптимизације финансијског планирања, управљања и контроле државних (локалних) средстава. Законом о локалној самоуправи спроведена је значајна
децентрализација јавних финансија, започета је реформа пореске службе.
Пореска реформа након 2000. године допринела је значајном повећању
транспарентности пореског система, његовој децентрализацији и прилагођавању потребама тржишно оријентисане привреде, али треба да се настави,
пре свега да би се обезбедило ефективно убирање пореза.
10) Опорезивање потрошње – 1. јануара 2005. године почела је примена пореза на додату вредност (ПДВ) са стандардном стопом од 18% и сниженом стопом од 8%. Усвојени Закон о ПДВ-у у начелу одговара „европском
моделу“ и основним решењима садржаним у Шестом упутству ЕУ, уз потребе за мањим прилагођавањима, која ће постати актуелна у каснијој фази придружења. Први резултати увођења ПДВ-а (у комбинацији са увођењем
фискалних каса) указују на значајно повећање буџетских прихода и смањењење сиве економије.
Циљ увођења ПДВ у наш порески систем је хармонизација пореске
политике са стандардима Европске уније, па је у том смислу усвојен модел
обрачуна и наплате овог пореза који је у складу са Шестом директивом ЕЗ о
заједничком систему пореза на додату вредност држава чланица.
Систем пореза на додату вредност за који се определила Република Србија је: нето свефазни порез потрошног облика, са опорезивањем по принципу дестинације (одредишта) и кредитном (индиректном) методом наплате,
вишестопан, са великим бројем опорезивих трансакција и посебним поступцима опорезивања одређених обвезника.
11) Законом на добит предузећа и Законом на доходак избегава се међународно двоструко опорезивање имовине и дохотка од имовине у Србији.
Ово, посебно, из разлога даљег интензивирања међународних економских
односа, као и интеграционих процеса између Србије и других земаља и
међународних организација, са посебним акцентом на сарадњи са земљама
Европске уније, као и осталим земљама које су њени најзначајнији економски
партнери.
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ТРЕЋИ ДЕО
ПОРЕСКА СТРАТЕГИЈА

ПРВА ГЛАВА:
ПОРЕСКА ПОЛИТИКА И ЕФЕКТИ ОПОРЕЗИВАЊА
1. ЕКОНОМСКИ ЕФЕКТИ ОПОРЕЗИВАЊА
Основни проблем у досадашњем изучавању пореза и пореског система
је у томе што се у теорији углавном одвојено изучавају порези, и то институционално и инструментално, а у мањем обиму - или никако – њихова повезаност са реалним привредним агрегатима и феноменима друштвено-економског развоја. У том смислу, такво изучавање пореза није могло да се посматра
као пореска политика, што је у извесном смислу, све до недавно могло да се
схвати као значајан недостатак јавних финансија.
Из претходног става закључујемо, да се стварно схватање пореза, њихове
природе, генезе и облика деловања, најбоље може постићи анализом њиховог
деловања у савременим државама. Та деловања пореза су веома различита,
бројна и значајна, а без њих је немогуће замислити функционисање савременог финансијског и привредног система сваке земље.
Пораст државног интервенционизма доводи до све већег повећања пореског оптерећења у свим земљама. У већем броју развијених земаља, а тако
и у нашој привреди, порезима се захвата и прерасподељује и преко 50% националног дохотка. Финансијски гледано, порези тиме престају да се јављају
само као финансијски инструмент за мобилизацију финансијских средстава
потребних држави за покриће јавних потреба, односно расхода. На тај начин,
порези постају један од најразвијенијих и најснажнијих инструмената у
вођењу одређене економске, финансијске и социјалне политике државе.
Важно је уочити да све пореске мере кроз систем пореског захватања
доводе до измена привредне структуре и понашања укупне привредне динамике. Пореска захватања или ослобађања углавном доводе до промене еко-
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номског стања и коњуктуре, посебно ради тога што се изузетно развило ванфискално деловање пореза. У основи, опорезивање је постало средство за
веће или мање интервенције, усмерене на деловање на коњуктуру и/или развој привреде. На тај начин напуштена је ранија теорија о порезу као жртви
коју привреда мора да подноси у корист потрошње државе, као и став да
порези треба да буду што мањи (минимум пореза). Тако порези постају једно
од најснажнијих средстава за прерасподелу националног дохотка на поједине
субјекте, с једне стране, као и на различите облике потрошње, или на акумулацију (штедњу), с друге стране.
Пораст фискалне пресије праћен је истовремено персонализацијом пореза (који прати стални раст директних пореза - пореза на доходак), као и
селекцијом пореског оптерећења преко следећих елемената:
(1) Ослобађањем од опорезивања минимум егзистенције у свим пореским системима,
(2) Узимање у процесу опорезивања конкретне субјективне ситуације
сваког пореског обвезника, да би се социјални ефекти пореза, што више
нагласили, а принцип једнаког пореског терета дошао до све већег изражаја,
(3) Веће прогресије у опорезивању наследства и имовине те других
„нерадних“ облика примања,
(4) Селективне употребе пореског захватања у готово свим модерним
пореским стопама. 176
Порастом фискалне пресије и пореског терета данас се тешко може
одржати и схватање о неутралности пореза, које је доминирало у либералистичком капитализму.То се јасно може видети и из висине учешћа пореза у
друштвеном производу и више развијених капиталистичких земаља у новијем
периоду њиховог развоја. Тако на пример, учешће пореза у друштвеном производу креће се у широком распону: од 2,5% у Јапану, до 53,2% у Шведској);
мада се може нагласити и чињеница да се код великог броја земаља то учешће креће знатно изнад 40%.
На тај начин порези у савременим привредама постају значајан и врло
ефикасан инструмент спровођења политике прерасподеле националог дохотФискална пресија је висина удела пореских захватања у националном дохотку
земље. Фискална пресија се може посматрати у односу на привреду у целини, у
односу на области и гране, у односу на индивидуалног пореског обвезника и др.
Она се изражава у проценту националног дохотка, или другог макроагрегата, чија се
фискална пресија израчунава (област, грана, субјекат). Она је различита од привреде до привреде, што зависи од бројних политичких, економских, социјалних,
традиционалних, а често и тренутних захтева (ратна стања, припреме за рат, опасности, ванредне мере и сл.). Види: Економски лексикон, Савремена администрација,
Београд, 1975, стр. 368.

176

244

ка, јер свако опорезивање доводи до поновне прерасподеле дохотка до које је
дошло у примарној расподели. С друге стране, опорезивањем једних субјеката (сектора) и „давањем“ преко јавних расхода другим субјектима или секторима врши се посебна прерасподела дохотка и мењање економског положаја
тих субјеката и грана. Овај моменат посебно долази до изражаја у развијеним
привредама, односно привредама с вишим реr capita дохотком и развијеним
пореским системом, тј. све већим стопама монетизације (развоја робно-новчаних односа) у привреди.
Пораст пореске пресије у свим земљама је евидентан. У неким земљама
се порезима захвата и прерасподељује преко 53% националног дохотка.
У разним теоријама овом функцијом пореза покушава се доказати могућност промене и укидања односа експлоатације у капитализму, уз отклањање неједнакости у класној расподели националног дохотка. У овим прилазима, скоро увек се заборављају ефекти преваљивања, који могу потпуно да
неутралишу све ефекте и далеко оштрије прогресије опорезивања, посебно
виших доходних група. Процес преваљивања у тржишним привредама, посебно кроз развијене разне облике индиректних пореза, постао је правило у
којем терет веће пореске пресије у крајњем случају сносе потрошачи.
Илузију о таквом социјалном деловању прогресивног опорезивања срећемо и данас код бројних економиста, који истичу врло снажно деловање
фискалне пресије у савременим капиталистичким земљама на смањење социјално-економских неједнакости међу разним социјалним групама становништва.177
Данас око 5-10% горњих, богатих слојева становиштва у већини неразвијених земаља захвата од 40-50% националног дохотка, а у развијеним
земљама ова дискрепанца је још драстичнија.178
У растућој привреди за коју је карактеристичан брзи развој технике и
технологије, где се „цене формирају у условима конкуренције малог броја и
где је влада принуђена да преузме на себе обавезу подржавања запослености,
повећање терета пореза брзо се преноси са корпорације на друге.“179
Утицај пореза на лична примања у смислу редистрибуција и заустављања процеса концентрације је скроман. Разлоге трба тржити у чињеници што
се најоштрије стопе прогресивног пореза примењују само на најужи, готово
сам врх богатог слоја становништва. Међутим, могуће је скалу прогресивног
опорезивања тако подесити да обухвата највећи број становништва, односно
Schumpeter, Капитализам, социјализам и демократија (превод), Београд, 1956.
Макс Оте, Слом долази – нова светска економска криза и шта ви сада можете да
учините, (превод), Романов, 2009. – Наслов оригинала: Otte Max, Der Crash kommt,
Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin, 2006./Econ Verlag. стр. 51-95.
179
Богоев Ксенте, Фискална политика, Скопље, 1964, стр. 26.
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доходак већих или мањих привредних субјеката. Тиме је и деловање пореза
веће.
Тако на пример, код В. Британије стопе пореза на доходак крећу се и до
8,3%, што уз допунску стопу пореза на инвестиције од 15%, износи укупно
98% пореског оптерећења. Повећање пореских стопа је већ тако високо да је
тешко очекивати било какве промене на више. Управо због тога модерне државе радије и лакше прибегавају јавном дугу за покриће буџетског дефицита,
него повећању пореских стопа или увођењу нових пореза.

2. ДЕЛОВАЊЕ ПОРЕЗА НА ДОХОДАК И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Деловање пореза на доходак је једно од основних деловања, а уско је
везано за нови концепт фискалне политике и нефискалних циљева опорезивања. Са те тачке гледишта, веома често се поставља питање како делују
порези у привреди, посебно због тога што се овим инструментима захвата и
прераспоређује и преко 50% националног дохотка.
Опорезивањем се на национални доходак може деловати директно и
индиректно.
Директно деловање остварује се углавном директним порезима (повећањем или смањењем), којим се непосредно делује на расположиви доходак
власника. Повећањем пореза (посебно прогресивним системом пореза на
доходак) смањује се расположиви доходак у рукама носилаца дохотка. Међутим, уколико се вишим стопама опорезују ниже доходне групе, долази до
опадања склоности потрошње (јер је „склоност потрошњи“ ове групе већа),
што доводи до опадања потрошње и новог пада дохотка.
Пошто пореска захватања из дохотка означавају прерасподелу националног дохотка (индиректно деловање) по субјектима привреде, гранама,
регионима и сл., то значи да уместо власника дохотка (привредни субјекти,
становништво), након опорезивања, држава постаје носилац значајног дела
националног дохотка. Структура потрошње државе и њених органа разликује
се од потрошње привредних субјеката и становништва, тако да се таква потрошња различито одражава на национални доходак. Одузимањем од одређених привредних субјеката, преко пореских захватања, односно давањем другим субјектима (социјална и друга бројна трансферна давања) - порезима се
врши и значајна прерасподела дохотка из социјалних разлога. У развијеним
земљама социјална давања достижу често и висину реr capita дохотка једне
средње развијене земље.
Порези су облик јавне штедње и компонента националног дохотка, који
својим променама имају одређена и бројна деловања на расподелу, прерас-
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поделу и стварање националног дохотка. Тиме је дефинитивно одбачена
класична теорија о порезу као жртви и само непродуктивном трошењу националног дохотка, што је допринело настанку теорије о минималности пореза.
Свако повећање пореза негативно делује на доходак и економски раст.
Сматра се да повећање пореза мултипликативно негативно делује на национални доходак и запосленост, чак и под претпоставком да држава тако
остварена средства троши преко јавних расхода поново у привреду.180 И обрнуто, смањење пореза доводи до ослобађања дохотка привредним субјектима
и грађанима што - под, претпоставком дате - „склоности потрошњи“, води до
повећањa потрошње, тј. дохотка (односно стопе раста).
Деловање пореза на национални доходак и раст зависи од следећих
фактора:
(1) да ли се прикупљена средства троше или задржавају неутрошена у
буџету,
(2) да ли је потрошња настала знатно касније у односу на прикупљање
средстава,
(3) у ком правцу се усмеравају ова средства кроз буџет (материјални
расходи, личнa примања, привредне и непривредне инвестиције, повраћај пореза, плаћање камата на јавни дуг, стимулације, рефакције и сл.), јер све ово
има различите ефекте у односу на доходак,
(4) да ли се ради о директним или индиректним порезима с обзиром на
то да је њихово деловање на доходак различито.
Тако је, нпр. у САД 1974, оцењено да је пореска стопа превисока, да је
висока стопа незапослености, да су ниске стопе раста, те да је висок буџетски
дефицит. Порези су значајно смањени, иако су порасли јавни расходи, а повећан је и дефицит буџета. Таква политика требало је да стимулативно делује
на доходак и раст. Исто тако, у току 1977-1978. године приступило се даљем
смањењу пореза свим обвезницима, и то бизнису за готово 30 милијарди,
грађанима је плаћено по 50 долара из буџета (11,2 милијарде) - уз фискалне
стимулације од 31 милијарде долара у току те две године. То је требало да да
подстрек пословној активности и порасту националног дохотка. Сличне мере
предузете су и у другим земљама (Немачка, Француска и др.).181
Теоријски је доказано да нови облик пореза има веће деловање на понашање
дохотка, у односу на повећање стопа већ постојећих пореза. Ово стога што изостају
познати ефекти прилагођавања на порез и избегавања плаћања пореза, а то је код
старих облика пореза присутно. Шире о томе видети: Lewis Kimmel: Taxes and
Economic Incentives – Порези и видови економске стимулације, Brookings
Instistution, Washington,1960.
181
Шире о наведеном проблему у књизи: С. Комазец: Стратегија стабилизације економског система... , стр. 450.
180
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Посебно је питање да ли се опорезује укупан доходак, лични примања,
акумулација. Уколико се опорезује укупан доходак, ефекти редистрибуције
су знатно мањи, у односу на опорезивања личних примања. Уколико се
опорезује акумулација (основа развоја), порези имају непосреднију везу с
материјалном основом развоја друштва. Због тога постоји тежња да се порези
све више заснивају или на дохотку, или на акумулацији,182 јер они, то је очито, постају снажно средство економске политике којим се делује на
понашање и расподелу националног дохотка.183

3. ДЕЛОВАЊЕ ПОРЕЗА НА ЕКОНОМСКУ СТРУКТУРУ
Порези као инструменти фискалне политике у савременим привредама
све чешће се користе у деловању на измену економске структуре привреде.184
Порезима се може вишеструко деловати на структуру привреде, и то:
(1) размештај капацитета,
(2) бржи или спорији развој одређених грана,
(3) дислокацију и измену структуре производње (радно-интензивне
гране, капитално-интензивне гране),
(4) на измену структуре запослености (радно-интензивне гране, капитално-интензивне гране),
(5) преусмеравање тражње с увозних на домаће производе и индиректно деловање на платно-билансне односе,
(6) на микро-плану, повезано с више деловања на структуру цене производа, фискалним бенефицијама (нпр. пољопривреди, извозне гране, извођача на тржишту и др.), доводи до бржег или споријег развоја грана привреде и
њихов положај на тржишту и у примарној и секундарној расподели.
Разним облицима интервенција у привреди држава може стимулисати
или дестимулисати развој одређених грана, области или производњу одређених подручја. С друге стране, фискалним бенефицијама (нпр. пољопривреде,
извозне гране, енергетика, сировинске гране) може се стимулисати развој
одређених грана, као што се и оштром прогресијом опорезивања може њихов
развој ограничавати. Данас се у многим земљама пореском политиком делује
на убрзану индустрализацију и модернизацију - преко убрзане амортизације,

182

Gerhard Colm, Public Revenue and Public Expenditiures in the National Income,
National Burau of Economic Research, New York, 1937, књига I.
183
N.D. Ture, Growth Aspects of Federal Tax Policy, Journal of Finance, мај 1961.
184
Данас је то све више везано за структурне кризе које доминирају у готово свим
привредама и земљама света.
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ослобађања фондова за развој, нерасподељене добити намењене за проширену репродукцију и сл.
Одређена парафискална давања и пореске олакшице данас примењују
највећи број развијених земаља, као: Немачка, САД, Француска, В. Британија, Јапан и др.
Постоје и друга, често неспецифична деловања повезана с овим подручјем, као на пример:
(1) Подстицање бржег развоја неразвијених подручја и отклањање јаза
у развоју појединих региона одређене земље,
(2) Онемогућавање претеране концентрације индустрије у одређеним
регионима, уз подстицање дислокације индустријских капацитета,
(3) Услед специфичног положаја сваке земље на светском тржишту,
што је последица различитог нивоа развоја, диспаритета у ценама, продуктивности рада, социјалне политике, различите заштитне политике, деловања
односа девизних курсева и других фактора, пореска политка се данас све
више окреће спољним економским и развојним циљевима.
(4) Отклањање структуралних деловања (уских грла) у производњи
може снажно деловати на измену структуре производње одређене земље.
(5) Пореска политика (царине, пореска захватања и ослобођења пореза, повраћај царина, премије и сл.) данас се често употребљава за стимулацију
извоза, мада такве једноставне мере пореске стимулације једне земље обично
изазивају и одређене репресивне мере низа других („погођених") земаља, што
се може сматрати својеврсним обликом дампинга.
Према томе, уз чисто унутрашњу структуру деловања, порези имају све
израженија деловања на трговински и платни биланс, преко стимулације или
дестимулације прилива иностраног капитала или извоза капитала из земље,
што многе земље данас често примењују у концепту своје дугорочне развојне
политике. Ово ради тога што су промене пореског оптерећења знатно ефикасније у односу на промене каматне стопе.

4. СТАБИЛИЗАЦИОНО ДЕЛОВАЊЕ ПОРЕЗА
Променама пореза (повећање или смањење пореза, увођење нових,
ослобађања пореза) значајно се делује на формирање и понашање новчане
куповне снаге или расположивог новчаног дохотка. Под претпоставком да
постоји финансијска неравнотежа у привреди, порезима се може деловати, на
различите начине, на њено отклањање.
У условима високе коњуктурне и сталне инфлаторне напетости свих
облика потрошње (праћене инфлационим притиском, присуством сталне тен-
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денције кретања свих облика потрошње, изнад раста националног дохотка и
продуктивности рада), пред пореску политику се поставља сложен стратегијски задатак да апсорбује (неутрализује) вишкове тако формиране новчане
тражње и да успоставе уравнотеженије односе дохотка и потрошње, а тиме и
финансијску и економску стабилност привреде. Такву политику пореза
називамо - рестриктивна. Таква политика се спроводи у фази инфлације (због
чега се зове антиинфлациона пореска политика).
У том контексту, порезима се може деловати:
(1) у правцу регулисања куповне снаге, створене неадекватном расподелом националног дохотка, и
(2) у правцу регулисања куповне снаге, створене претераном (неадекватном) емисијом новца.
Дакле, порезима се могу значајно неутрализовати инфлациони процеси,
односно подржавати прецес стабилизације. Међутим, и данас се могу срести
доста упрошћена гледања на улогу и деловање пореза на овом подручју, јер
се заступа став да структуру пореског система треба поставити тако да осигурава:
(1) фискално деловање у правцу осигуравања довољних средстава за
покриће јавних расхода и
(2) одговарајуће стабилизационе (коњуктурне) ефекте пореза.
Према досадашњим схватањима први циљ је примаран, а други секундаран.
Промене у систему пореза уводиле би се само у одређеној ситуацији, на
пример, у фази просперитета треба додатним опорезивањем апсорбовати и
повући с тржишта вишак новчане тражње. Тиме би се омогућило успостављање економске равнотеже преко стерилизације сувишне куповне снаге. Супротно томе, у фази кризе или рецесије, кроз пореска ослобађања и смањење
пореза, треба обезбедити додатну куповну снагу привредним и другим
субјектима (становништво), што би водило расту потрошње и запослености,
односно изласку из кризне фазе циклуса. Овако вођена политика пореза назива се експанзивна и спроводи се у фази рецесије и недовољне запослености
рада и капацитета.
Ако пођемо са кејнзијанских позиција о редовно недовољној ефективној тражњи у капитализму - порези се могу стварно ефикасно користити у
политици стварања потребних услова за остварење пуне запослености, односно у борби против депресије и незапослености. Наиме, ако се пође од
чињенице да бројне ниже групе стварно имају већу „склоност потрошњи“,
прерасподелом дохотка у корист ове категорије (кроз ослобађање од пореза,
смањење пореза и сл.), и додатним опорезивањем виших доходовних група
може се повећати укупна тражња у привреди. Ради тога се обично у оваквим
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случајевима повећавају порези на дохотке богатих слојева, а смањују посредни (индиректни) порези на битне производе личне потрошње. 185
Порези се, с друге стране, могу користити као средство за сузбијање
стерилне штедње и тенденција ка депресији. Пореска прогресија на доходак,
која је у тржишним привредама доста развијена, омогућава захватање
дохотка изнад одређеног износа, чиме се превентивно делује на подстицање
потрошње. Опорезивањем виших доходовних група, а ослобођењем нижих,
може се стимулисати потрошња, ограничавати штедња и стерилизација дохотка, што све скупа спречава кретање привреде ка рецесионој фази.186
Одређене пореске олакшице се примењују и у условима стимулисања
одређених корисника потрошње, односно регулисања укупне потрошње.
Повећавањем пореза на део нерасподељеног профита или добити предузећа,
који се не инвестира већ служи као резерва, може се сузбити тенденција ка
претераној штедњи и депресији која даље води у незапосленост. Тиме се порезима може регулисати основни однос инвестиција и штедње у једној привреди, односно регулисање укупне тражње.
Дакле, све зависи од тога шта је утврђено за основни фактор неравнотеже односно нестабилности. Уколико су инвестиције основни узрок настанка
неравнотеже, одговарајућим порезима (новим порезима, повећањем стопе
опорезивања инвестиција, опорезивање фондова за инвестиције, високо оптерећивање непроизводних инвестиција и др.) настоји се ограничити инвестиције.
Међутим, и поред наведених, постављају се и нека додатна питања
антиинфлационог или антидепресивног коришћења пореза, као што су:
(1) Да ли у условима инфлације користити порез на доходак, а при томе узети у обзир или доходак предузећа, или доходак запослених, нераспоређену добит, одређене фондове банака (у циљу ограничавања кредита), или
користити порезе на неке од облика потрошње (личне, инвестиционе, опште,
увозне потрошње) и сл.. јер деловање и ефекти пореза на разне облике дохотка је различито, као што је и различито код коришћења пореза на разне
облике потрошње;

Велики део дохотка ова група усмерава у штедњу (акумулацију), на шпекулативне
операције на берзама и сл., што само продубљује кризу - кроз даље смањење
потрошње. Исто тако, структура потрошње ових доходних група и нижих доходних
група је различита, а то се одражава на структуру потрошње и цене.
186
Познат је захват у пореском систему СР Немачке из 1971. године (тзв. „Закон 623
марке“), према коме је ослобођен од плаћања пореза сваки обвезник с месечним
дохотком испод те границе.
185
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(2) Да ли у условима депресије користити пореске олакшице на разне
облике примања (за које нема гаранције да ће отићи у потрошњу), или директно користити пореска растерећења појединих облика потрошње.
Овде треба нагласити да не постоји јединствен став о томе који су
порези ефикаснији у деловању на привредну нестабилност (директни или
индиректни). Зсигурно се може тврдити да је њихова примена и ефикасност
различита од привреде до привреде, у зависности од: њене структуре; структуре пореског и финансијског система; друштвено-економских односа; нивоа
економског развоја и др. Поред тога, у одређеном периоду већу ефикасност
могу показати једни, у другом периоду – неки други облици пореза. При томе
је теоретски доказано да индиректни порези знатно брже и с већом ефикасношћу регулишу потрошњу од директних пореза, а директни веће ефекте
постижу у формирању, структури и расподели националног дохотка.
Данас се и циљеви опорезивања разликују од класичних. У том смислу,
можемо издвојити карактеристичну формулацију циљева опорезивања заступљених у концепцији функционалних финансија, коју је формулисао Abba
Lernar. Он истиче да „циљ опорезивања никада није био да се одузме доходак
у корист државе, већ да остане мање расположивог дохотка у рукама пореског обвезника“.
Сходно његовом схватању, држава би могла лако доћи до потребних
средстава обичном емисијом новца - ако би то био циљ који треба остварити
порезима. По измирењу пореза пореском обвезнику остаје мање слободно
расположивог новца за трошење, чиме се регулише лична потрошња у привреди. С друге стране, посезање за новом емисијом сигурно води у инфлацију
и нестабилност, што је карактеристика дефицитног финансирања развоја и
што наводи државу да се теже определи за овај начин стварно „лаког“ стварања новца и дохотка.
Владе готово свих земаља данас све више користе порезе као средство
ограничавања укупне тражње - посебно у условима када је потребно
осујетити претерану тражњу и инфлацију. Већи број развијених земаља, међу
којима: САД, Француска и Велика Британија; наводе се као примери земаља
у којима се порези користе ради деловања на приватну потрошњу. У вези с
очекиваним кретањима запослености, финансијске стабилности и биланса
плаћања - врше се одређене промене пореских стопа. У концепцији фискалне
политике САД и Велике Британије инвестиције и државни расходи третирају
се као дате величине, док се приватна тражња узима као опроменљива на коју
се може деловати рестриктивно, ако се предвиди инфлација, или се може стимулисати - ако се очекује пад економске активности и запослености. Приватна (лична) потрошња у капиталистичким привредама има доминантно значење у укупној домаћој тражњи.
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Сходно изложеном, опорезивањем се редовно одузима део националног
дохотка, уз смањење масе расположивог дохотка за личну потрошњу и инвестиције. То омогућава коришћење пореза као ефикасног инструмента - у сврху
ублажавања коњуктурних флуктуација у привреди, а посебно неравнотеже
инфлационог карактера.
Поред наведеног, порези се могу ефикасно користити као средства за
сужавање и ограничавање потрошње и инвестиција (C + I) или за њихово
проширивање. У првом случају порезима захваћена средства се тезауришу
или стерилишу у буџету, уз стварање одређених резерви (буџетског суфицита
или смањењe постојећег дефицита) за каснију употребу, када се привредна
ситуација измени. У другом случају, ослобађају се фондови потрошње и инвестиција. Све то указује на чињеницу да се деловање пореза у правцу остварења стабилности привреде овде посматра изоловано: „чисто“ теоретски; без
узимања у обзир ефеката јавних расхода (G), с једне стране; и у исто време
ефеката монетарно-кредитне политике, с друге стране. Наиме, постоји могућност да се ефекти постигнути опорезивањем потпуно неутралишу супротним
ефектом јавних расхода. Ако се повећаним опорезивањем дохотка и потрошње настоји ограничити претерана тражња у привреди (Т>Р), док се у
исто време повећавају јавни расходи за исти, или већи износ, стабилизациони
ефекти ће потпуно изостати, односно ако се спроводи политика смањења
пореза (експанзивна пореска политика) - десиће се супротно.187
Ради тога је антиинфлационо, а посебно антидепресивно деловање
пореза, уско повезано са деловањем јавних расхода на том подручју, што
представља органску целину у склопу јединствене буџетске политике. Поред
тога, уколико се при рестриктивној политици пореза спроводи експанзивна
монетарна политика, стабилизациони ефекти ће сигурно потпуно изостати.
Због тога се у модерној финансијској теорији и политици поставља јасан
захтев за њихову координацију уз истовремену синхронизацију.188

5. ДЕЛОВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИНВЕСТИЦИЈЕ
Инвестиције су основна полуга друштвеног и економског развоја сваке
земље и као такве никада не могу имати карактер циља, већ средства за
остваривање циљева.
Поједини симболи наведени у овом параграфу имају следећа значења: C = потрошња; I = инвестиције; G = јавни расходи; Т = тражња и Р = потрошња.
188
Комазец С. и Ристић Ж, Функционалне јавне финансије, Чигоја, Београд, 1998.,
стр. 575-605.
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Променама неког пореског елемента могуће је деловати на инвестиције,
односно на инвестициону потрошњу. Тиме долазимо до закључка да суштину
пореске политике треба сагледавати у њеној већој или мањој усмерености и
успешности, у односу на стимулацију или дестимулацију инвестиција.
Порезима се на инвестиције може деловати на више начина. Пре свега,
повећањем пореза могу се непосредно смањити и ограничити расположиви
новчани фондови за инвестиције, а тиме смањити инвестиције. Поред тога,
промене пореза имају одређене ефекте и на инвестициону активност, рентабилност предузећа, одлуке о инвестирању, односно задржавању дохотка као
неутрошеног дохотка и др.
У циљу стимулисања инвестиција примењује се блаже опорезивање
дохотка усмереног у инвестиције или ослобађање за одређени период, односно мањим опорезивањем добити од такве инвестиције. Често се уводи и премија за улазак у нову инвестицију, посебно када су пословни изгледи слаби
или се ради о кризи и рецесији, тј. великом ризику због уласка у инвестиције.
У великом броју земаља законски се уводи убрзана амортизација која
подразумева да се одређене инвестиције отписују (посебно у првим годинама) по повећаној стопи, а то у погледу ефеката инвеститору значи бескаматни
кредит. С друге стране, убрзана амортизација смањује доходак за расподелу,
што је основа за опорезивање, уз раст амортизационих фондова и повећање
стопе самофинансирања инвестиција.
У савременим капиталистичким привредама деловање пореза за инвестиције доста је специфично. Пре свега, то се односи на: опадање стопâ самофинансирања инвестиција (на 24-50%); раст ценâ капитала (у време и после
кризе вођена је политика јефтиног новца, уз каматну стопу 2-3%, а сада се
камате крећу између 8-12%); опадање профитне стопе; пораст ценâ надница,
на јединицу инвестиције; пораст висине ризика (посебно због неизвесности у
погледу будућег кретања тражње); велике структурне диспропорције у
привреди, за које су карактеристични вишкови капацитета (искоришћеност
данас износи од 73-82% и др.); а све ово заједно доводи до специфичног понашања приватног капитала у инвестиције.189
Порезима се настоји повећати сопствена база инвеститора за улазак у
ризик инвестиција, али и - директним пореским олакшицама и субвенцијама стимулисати инвестиције кроз корекцију расподеле националног дохотка (на
терет раста надница). То је систем прерасподеле дохотка у корист инвестиција. Други систем је преузимање дела трошкова инвестиција на рачун
друштва, подржавање инвестиција јавним расходима и др.
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R. Musgrawe, The Theory of Public Finance, Mc Graw-Hill Book Company, New
York, 1959., (превод, Нучна књига, Београд, 1983., стр.274).
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Шведска се наводи као пример у којој су порези коришћени као
инструмент за регулисање приватних инвестиција. Карактеристична је употреба пореза који се наплаћује у постотку од износа инвестиција изнад
одређеног минимума. Овај порез се убира у годинама бума, а укида, или враћа, у годинама застоја и падања инвестиција.
У фискалним системима развијених земаља најдоследније се спроводи
ова политика. Тако пореска политика Шведске ослобађа 40% оствареног нето
дохотка предузећа, као резерву ослобођену од плаћања пореза. Око 50% тог
износа мора бити депоновано код Централне банке, а употреба тог дела
резерве могућа је само онда кад општа економска ситуација захтева пораст
инвестиција, односно када треба дати подстицај инвестицијама које су у паду.
Посебна пореска бенефиција се добија када се ова резерва користи у складу с
државном антицикличном политиком. Тиме се опорезивање употребљава у
антицикличном регулисању привредних кретања у целини.
Сличан је случај и у САД. Никсонове мере опорезивања 10% увоза, уз
пореску стимулацију инвестиција у земљи, пошто су инвестиције биле у паду, уско су везане за спроведену девалвацију долара и напоре САД да поправе дефицит платног биланса. Многе земље користе пореске олакшице, или
ослобађају од пореза, уколико се доходак инвестира у инфраструктуру или се
профит реинвестира у оне гране и активности за које је заинтересован јавни
сектор.
Анализе су показале да промена пореза има веће деловање у регулисању инвестиција, него промене каматне стопе и услова кредитирања, односно
да је ефикасност фискалне политике већа у регулисању домаће тражње од
мерâ монетарне политике.

6. ДЕЛОВАЊЕ ПОРЕЗА НА ПОТРОШЊУ И ШТЕДЊУ
Порезима се може снажно деловати на потрошњу, како појединих сектора привреде, тако и у целини, али и на националну (и увезену) штедњу или
акумулацију.
С обзиром на могућности деловања пореза на потрошњу и штедњу у
савременој финансијској литератури, посебно се истражује деловање пореза
на расподелу националног дохотка и понашања његова два саставна дела потрошње и штедње или акумулације. Порези се групишу у две групе, зависно од тога да ли по својој природи ограничавају или подстичу штедњу или
потрошњу. Тако, на пример, порези на приходе од капитала, прогресивни
порези на доходак, посебни порези на резерве створене из добити, на вишак
прихода од капитала, екстра доходак, односно екстрапрофит у капитализму и
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други слични порези, спадају у групу пореза која негативно делује на акумулацију, односно штедњу (како се акумулација изражава у грађанској теорији).
Стимулативно деловање пореза на акумулацију огледа се у томе да се
смањују стопе опорезивања или укидају одређена пореска захватања из
дохотка, при чему се стимулише задржавање (нетрошење) дохотка и врши
селективно деловање на поједине облике средстава према њиховој намени
коришћења, могућности употребе и правцу усмерења. Порезима се може посебно деловати на поједине секторе - носиоце акумулације, и то на тај начин
да се прерасподељује акумулација с једног на други сектор (нпр. са сектора
становништва, предузећа, иностранства и др. на јавни сектор кој и је под
већом контролом финансијске власти). Тиме се врши индиректно деловање
на понашање и формирање акумулације, чак и без повећања масе укупне акумулације. Ово се може постићи због тога јер сваки сектор има различиту
„склоност штедњи“, задржавању и брзини обртања дохотка, висини самофинансирања и др., што све више узима у обзир савремена финансијска теорија,
за разлику од само глобалних односа.
Негативно деловање пореза на акумулацију огледа се у супротном
правцу, наиме, у оштријем опорезивању акумулације привредних субјеката и
штедње становништва.
Порези који изазивају промене потрошње и индиректно стимулишу
штедњу су:
(1) порези на потрошњу,
(2) трошарине,
(3) царине,
(4) порези на додатак с дегресивним пореским стопама.
Повећањем ових облика пореза ограничава се одређени облик потрошње, било директно, било преко пораста цена, а ових пореза - повећава се одговарајући облик потрошње. Истина, ту не мора да постоји одређена пропорционалност у променама.190
Да би се порези могли што боље адаптирати потребама спровођења
одређене антицикличне економске политике и остварењу стабилизације привреде, захтева се што већа еластичност свих пореских облика који могу корисно послужити обуздавању претеране тражње и инвестиција у периодима
бума, односно подстицања потрошње у периодима рецесије. И у једном и у
другом случају оперише се с инвестицијама и потрошњом, већ према познатим односима у савременој теорији, који се обично изражавају као однос
Пропорционалност се односи на законитост појаве да смањење одређеног облика
пореза аутоматски, и у истом износу, повећава потрошњу, што у стварности није
случај. Ту, углавном, делују фактори висине склоности потрошњи, облик и висина
расположивог дохотка и др.
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Y=С+I+G.191 Деловањем на потрошњу у привреди, порезима се настоји
довести у што већи склад (по могућности и до уравнотежавања) штедња и
инвестиције (S=I), што би требало да осигура одређени степен стабилности
привреде.
Тако је, на пример, снижење пореских стопа код пореза на лична
примања у САД за 19,4% (односно са 20-91% на 14-60%) у 1964. години, а
код пореза на корпорације за 9% било економски мотивисано очекивањем да
ће из тога уследити пораст личне потрошње и привредних инвестиција, а то је
требало да спречи нову рецесију у следећим годинама. У 1975. години спроведено је смањење пореза на 13,5 милијарди, од чега 11 милијарди смањења
пореза на личне дохотке, а 2,5 милијарде на приватне корпорације. Конгресу
је било предложено привремено, на годину дана, увођење допунског пореза
од 5% на профите корпорација и на приходе породица изнад 15.000 долара
годишње, односно преко 7.500 долара за самце. Да би се подстакле инвестиције, које су биле у опасном паду, да би дошло до оживљавања привредне
активности, предложена је пореска олакшица од 10% на сва улагања у привреди, односно уведена је нова дотација на дотадашњу дотацију у индустрији
за нових 7% и у јавним службама за 4%.
Поред тога, сматрало се да су стопе од 30%, односно 52% на добит корпорације превисоке и да доводе до дестимулације приватних инвестиција.
Спроведено је смањење пореза на доходак корпорација са 30% на 22% и од
52% на 48%, што је требало да доведе до веће акумулације, а поред тога и до
инвестиција и стопе раста.
Поставља се питање граница пореске стимулације или кочења одређених процеса у привреди. Тако претерано опорезивање профита или акумулације може довести до прикривања добити у трошковима и нерационалне
потрошње. Исто тако, високо опорезивање личних примања може погодити
индивидуалну штедњу, а тиме и националну акумулацију, што је негативно с
обзиром на све већи значај штедње у формирању националне акумулације. У
многим земљама се стога камате на штедњу и јавни дуг ослобађају од
опорезивања да би се очувала „склоност штедњи“.
Оваква политика снижавања пореских стопа има значајне позитивне
ефекте у спречавању нове рецесије, која би привреду коштала нових губитака
у националном дохотку и довела до веће незапослености, већи број економиста изражавао је озбиљне резерве због тога што ова мера није праћена
другим паралелним акцијама - порастом јавних расхода, адекватном политиком јавног дуга, адекватним мерама монетарне политике и др.

Поједини симболи наведени у овом параграфу имају следећа значења:Y = национални доходак; C = потрошња; I = инвестиције; G = јавни расходи; S = штедња.
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У земљама у развоју порези се често користе за рестрикцију потрошње,
која показује тенденцију сталног раста изнад раста националног дохотка, чиме
треба да се ограничи потрошња и стимулише акумулација потребна за економски развој. У овим земљама целокупна фискална политика је великим делом
подређена остваривању додатне акумулације, и то кроз прерасподелу националног дохотка. Порезима се може деловати и на увоз или извоз акумулације.
Ово је посебно могуће преко система двоструког опорезивања у две земље,
стимулисања или дестимулисања реинвестирања оствареног добити (профита) и сл.

7. ДЕЛОВАЊЕ ПОРЕЗА НА ТРГОВИНСКИ
И ПЛАТНИ БИЛАНС
Деловање пореза на трговински биланс, а преко њега и на платни биланс, одвија се директно - кроз деловање на цене роба и услуга у извозу и увозу
(царине) - односно индиректно преко враћања царина, царинске тарифе, преференцијала, стимулација и др.
Увођењем или променом пореских стопа или услуга које се увозе или
извозе могуће је деловати на укупне односе увоза и извоза. У том погледу
деловање пореза на трговински биланс можемо посматрати из три аспекта:
(1) деловање пореза на извоз,
(2) деловање пореза на увоз,
(3) деловање пореза на укупне извозне и увозне односе, односно на
процес њиховог уравнотежавања (успостављања равнотеже у трговинском и
платном билансу).
Ад (1).- Деловање пореза на извоз може се остварити кроз примене цена
извозних роба, с обзиром на то да порези повећавају или смањују цене извозних производа. Данас је ово деловање процеса усмерено углавном у правцу
стимулације извоза и његове регионалне дислокације.
Проблем фискалних диспаритета је доста изражен између различитих
земаља (висина пореског оптерећења, учешћа директних и индиректних пореза), што је често сметња међународним економским односима. У последње
време запажају се напори за уједначавање и усаглашавање пореских система
у више земаља, посебно када се ради о привредама укљученим у неке економске интеграционе целине.
Како је данас основни циљ економске политике сваке земље – стимулација извоза, то се порезима као специфичним институтом може стимулисати
извоз домаће робе смањењем плаћеног пореза или ослобађањем плаћања пореза на робу која се извози. Смисао овог деловања пореза je да се домаћи
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производи учине конкурентно способним на светском тржишту. Најчешће
употребљаван метод стимулације извоза је ослобађање од плаћања пореза за
одређене производе који се извозе. Постоји могућност да се врати (рефундира) већ плаћени порез на одређене извезене производе који се посебно
стимулишу у извозној политици.
Ад (2).- Деловање пореза на увоз обично је у супротном правцу. Ради
се, пре свега, о ограничавању и отежавању увоза иностране робе, услуга или,
евентуално, капитал. Меркантилисти су сматрали да је ово један од прворазредних задатака пореза, јер се његовом реализацијом поправљају односи
извоза и увоза, односно прилива и одлива злата у земљу и из земље. Данас
финансијска теорија и економска политика у први план истичу захтев да се
прецизно врши адекватна заштита одређене домаће производње, производа
или привредне гране. Због тога се данас најчешће користе:
 увозне царине,
 увозне таксе,
 порез на промет роба и услуга у увозно-извозној делатности,
 прелевмани, као облик прерасподеле средстава и подстицања одређене домаће производње.
Ад (3).- Најшире деловање пореза осећа се у целокупном деловању на
трговински и платни биланс, и то онда када се желе уравнотежити трговински и платни односи једне привреде. Међутим, делујући у овом правцу,
долази до изражаја истовремено деловање пореза на извоз, односно на увоз.
Управо тако се и спроводи политика опорезивања извоза и увоза у модерним
привредама, тако да се одређени порески инструменти примењују у вези с
извозом, други у вези с увозом, да би се кроз њихово стимулисање и синхронизовано деловање постигли жељени резултати у трговинском и платном билансу. Деловање пореза на трговински и платни биланс може се спроводити
из два разлога:192
(а) Стимулисање извоза и ограничавање увоза у циљу опорављања
стања трговинског биланса (отклањање дефицита), односно обрнуто;
(б) Подстицање прилива иностраног капитала у циљу лакшег финансирања дефицита платног биланса, или осигуравање иностраних средстава за
финансирање привредног развоја;
(в) Отежавање одлива капитала из земље у иностранство и др.
Деловање пореза на уравнотежавање платног биланса није тако ефикасно као примена мера монетарне политике. Како су узроци дефицита платног
О проблему деловања пореза и фискалне политике у целини на трговински и
платни биланс видети у књизи: С. Комазец: Теорија и политика економског развоја,
Факултет за спољну трговину, Загреб, 1973.
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биланса разноврсни, а исто тако и специфични за сваку националну привреду, то и мере пореске политике морају бити специфичне или различите за
сваку земљу. Уколико се ради о одливу капитала, као узроку дефицита платног биланса, могуће је додатним опорезивањем (спровођењем, нпр. у САД за
време Никсона 1971. године - у висини од 10% додатне пореске стопе) спречити одлив капитала у иностранство. Ово је доста ефикасна метода, посебно
у условима кад постоји разлика у каматној стопи, односно када је ова стопа
виша у иностранству, што доводи до одлива капитала у привреде са вишом
каматном стопом, те ова „додатна такса“ само изједначава услове на финансијском тржишту за пласман капитала.193
Усклађивање пореских система све се више поставља и као захтев и
претпоставка ефикасног вођења међународне трговинске политике и политике платног биланса готово свих данас уско повезаних привреда и земаља.

8. ПОРЕСКИ СТИМУЛАНСИ И ОЛАКШИЦЕ
8.1. Порески стимуланси - стимулативна деловања пореза
Порески стимуланси заузимају централно место у креирању оперативне
развојне политике. Фискални менаџмент је сконцентрисан на подстицајно
опорезивање бизниса. Развојна пореска политика савременог света данас већ
полаже свој најтежи економски испит на плану промовисања предузетништва
и менаџерства.
Порески подстицаји по правилу се дефинишу као порески уступак јавне
власти (државе) одређеном пореском обвезнику (у погледу пореске основице
и пореске стопе) да би се искористила пореска бенефиција (корист) са економским и социјалним мотивима. Порески подстицаји се најчешће класификују
према облицима предузетничких активности и врстама инвестиција и то за:
(1) инвестиције преко компанија са статусом филијале,
(2) инвестиције кроз специјализоване инвестиционе фондове или трустове,
(3) инвестиције преко учешћа у портфолију,
(4) инвестиције преко огранка и пословне јединице,
(5) инвестиције кроз ортаклук,
(6) продужавање рока на који се одобрава зајам,
(7) споразуме о трансферу технологије,
Савремена теорија и политика стабилизације посебно наглашава потребу синхроне
(истовремене) примене мера пореске и монетарне политике, јер се само на тај начин
може успешно деловати на платно-билансне односе.
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(8) обучавање и пружање високостручних знања итд.
Сходно различитим фазама предузетничког подухвата: подстицаји у
иницијалном периоду или у периоду пре него што је привредна активност отпочела; подстицаји у периоду обављања активности и подстицаји у периоду
после окончања активности. Према врстама пореза подстицаји у односу на:
порез на доходак, порез на зараде, порез на имовину, порез на промет, царине, доприносе за социјално осигурање, таксе и др. У односу на кориснике
подстицаја: предузеће које инвестира и инвеститор који обезбеђује средства.
И најзад, према дужини трајања: трајни подстицаји, привремени подстицаји,
краткорочни подстицаји и дугорочни подстицаји; итд. У том контексту, треба
споменути и подстицаје који се дају појединим регионима или одређеним
групама, подстицаје са глобалним, секторским и структурним учинцима, подстицаје на макро и микро нивоу, подстицаје на интерном и екстерном плану и
сл.
Порески подстицаји могу имати различите циљеве, као и различите
облике:
(1) инвестиционе премије,
(2) преношење губитака унапред,
(3) порески рај,
(4) пореско ослобађање,
(5) умањење пореза,
(6) олакшице путем посебног режима акумулације,
(7) преношење губитака,
(8) одбијање посебних трошкова од износа пореза,
(9) неопорезиве резерве за будуће инвестиције и
(10) повраћај пореза за случај реинвестирања.
Ад (1).- Инвестиционе премије се дају у виду инвестиционих кредита и
готовинских трансфера. По правилу инвестициони кредит се даје на терет
будуће фискалне обавезе, док се готовински трансфери непосредно исплаћују
у виду субвенције. Могућа је и рефундација пореза уколико се у иницијалној
фази појави профит. У првој години пословања у начелу се не појављује профит, па, самим тим, ни пореска обавеза. У фискалној пракси савремених земаља и готовински трансфери и инвестициони кредити, као облици пореских
подстицаја, користе се у самом процесу финансирања програмираних објеката инфраструктуре и планираног броја нових радних места.
Фискалним подстицајима сматрају се и могућности преношења губитака унапред. Преношење губитака на терет профита у наредним годинама
погодује бизнису. Умањење пореске обавезе у каснијем временском периоду
је својеврсна награда за ризик у првим годинама пословања новог предузећа,
или било којег другог облика предузетништва, пошто се не остварује профит
већ губитак.
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Ад (2).- Пореско ослобођење и порески рај, као облици пореских подстицаја, најчешће омогућавају опорезивање профита по тзв. нултој пореској
стопи за одређени број година, односно дозвољавају могућност да се профит
не опорезује за одређено време независно од тога да ли је уопште остварен
профит или није. У првом случају, трошкови амортизације основних средстава се уобичајено исказују по одговарајућим прописима. У другом случају,
пак, амортизација основних средстава се не врши за време трајања дотичног
пореског подстицаја. У оба случаја реч је о различитим облицима неопорезивања.
Ад (3).- Преношење губитака уназад, као порески подстицај, подразумева давање институционалне могућности предузећу да губитке из ранијих
година или последње године „пребије“ на терет профита из претходних
година. „Преношење губитака уназад може проузроковати брзо побољшање
ликвидности предузећа, уколико оно може захтевати рефундацију пореза које
је раније платио на профите из претходних година. И максималан износ
губитака који се могу пренети уназад и број година на које је преношење допуштено могу се фиксирати да би се тако ограничила несигурност у
буџету дате земље.194
Ад (4).- Умањење пореза и повраћај пореза на случај реинвестирања,
као облици пореских подстицаја, у ствари представљају опорезивање профита по нижој пореској стопи за одређени број година (или се само један део
профита предузећа подвргава опорезивању, као алтернативно решење), односно давање могућности за потпуну или делимичну рефундацију пореза
уколико предузеће реинвестира одређени део профита након обављене расподеле профита и плаћеног пореза.
Ад (5).- Одбијање посебних трошкова од износа пореза (а не од бруто
дохотка) je један од облика пореских подстицаја, али са привилегованим
пореским третманом појединих активности предузећа. Трошкови за истраживање, развојни трошкови за обуку специјализованог особља и трошкови за
технолошке иновације представљају одбитне трошкове од пореза.
Ад (6).- Неопорезиве резерве за будуће инвестиције и порески третман
скривених резерви су „специјални“ случајеви у процесу стицања права на порески подстицај. У првом случају реч је о формирању резерви за будуће
инвестиције, које се одбијају од профита у годинама које претходе години
инвестирања предузећа. По завршетку инвестиције резерве се по правилу
претварају у постројења, која се набављају током наредних неколико година.
У другом, пак, случају, по завршетку предузетничке активности, неопорезивање (или непорески третман) скривених резерви које у ствари представљају
194 Е. Jehle, Улога пореских подстицаја и сличних мера у пореском систему,
„Финансије“, 9-10/88, стр. 546.
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увећану вредност капитала, представља значајан порески подстицај, односно
гаранцију државе за увоз иностраног капитала.
Ад (7).- Oлакшице путем посебног режима амортизације су атрактиван
сегмент пореских подстицаја. „Посебна амортизација“ се обично дефинише
„као примена било које шеме амортизације која одступа од шеме амортизације која се једино заснива на дужини века корисног трајања пословног
(основног) средства“.195 „Тренутна (пуна) амортизација" омогућава одбијање
свих 100% трошкова пословног средства у години набавке, док „убрзана
амортизација“ нуди могућност да се убрза отпис допуштањем високих стопа
амортизације у години набавке и у току наредних (неколико) година. Посебне
варијанте представљају „додатна амортизација“, „амортизационо одобравање"
и „привремена амортизација“. „Додатна" амортизација се зарачунава преко
„нормалне“ амортизације. „Амортизационо одобравање“, као врста „посебне
амортизације“, је метод у коме се износ стварних трошкова набавке пословног средства увећава за одређени проценат, па се на такву основицу примењују уобичајене стопе амортизације“. Тиме се омогућава равномерна расподела одбитака на име амортизације у дужем временском периоду.
Коначно, „превремена“ амортизација, као комбинација инструмената
инвестиционих резерви и амортизације, омогућава да се основно средство
амортизује пре његове набавке, с тим да се износ превремене амортизације
одбија од износа трошкова набавке „онда када пословно средство уистину буде купљено“. У целини посматрано, презентиране шеме „посебне" амортизације одражавају специфичне пореске подстицаје приватних инвестиција, који
долазе до изражаја у доцнијем стадијуму пословне активности када су профити „способно јаки“ за апсорбовање погодности одбитака на име амортизације
из понуђених шема.

8.2. Порески подстицаји извоза и увоза капитала
Порески подстицаји су важни како за земље увознице капитала тако и
за земље извознице капитала, поготову за оне земље „које желе да подрже напоре земаља увозница капитала да привуку иностране инвестиције финансиране из извоза који воде порекло са њихове територије (територије земаља
извозница капитала)“. У овом контексту користе се следећи порески подстицаји:
(1) неопорезиве резерве за будуће инвестиције,
(2) инвестиционе премије,
(3) резерве на име губитака од подухвата у земљи у развоју,
(4) општа инвестициона резерва,
195
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(5) валоризационо умањење,
(6) неопорезиви трансфери средстава која садрже скривене резерве,
(7) амортизација уз ниске „фиктивне ануитете“ и др.
Ad (1).- Неопорезиве резерве за будуће инвестиције представљају систем стварања неопорезивих резерви за будуће инвестиције предузећа земље
извознице капитала која проширује активност у земљи увозници капитала.
Ови порески подстицаји су изузетно значајни за мала и средња предузећа која
се „финансијски“ припремају за проширење предузетничке активности на
територији земаља увозница капитала.
Ad (2).- Општа инвестициона резерва, као порески подстицај, представља „могућност“ која пружа предузећу земље извознице капитала да у години
у којој врши инвестиције у земљи увозници капитала створи у својој земљи
резерву коју одбија од профита, а која ће бити обрачуната као одређени
проценат инвестираног износа. Оно што важи за готовински трансфер и инвестициони кредит, као порески подстицаји који се пружају у земљама увозницама капитал, у начелу важи „и за ситуацију када се инвестиционе премије
омогућују у земљама извозницама капитала на име инвестиција које њихова
предузећа врше у земљама увозницама капитала“. Разлика је једино у томе
„што предузеће инвеститор прима инвестициону премију у својој земљи“.
Ad (3).- Неопорезиви трансфер средстава која садрже скривене резерве
представља порески подстицај који се даје предузећу из земље извознице капитала, која проширује пословну активност у земљи увозници капитала. Опорезивање скривених резерви увећане вредности капитала садржаних у
средствима која се трансферишу у иностранство je пракса у највећем броју
земаља. „Трансфер оваквих средстава могао би се олакшати уколико би влада
земље извознице капитала допустила стварање резерве, привремене или трајне природе, за износ трансферисаног профита и, на тај начин, омогућила или
одлагање или стварно неплаћање пореза.“
Ad (4).- Валоризационо умањење, као порески подстицај, одражава
одређену врсту амортизационе резерве на вредност инвестиција у земљи
увозници капитала под условом да не дође до пада вредности инвестиција.
„Предузеће инвеститор може да у години у којој инвестира у земљи увозници
капитала формира резерву коју одбија од профита (до износа који је утврдила
влада земље извознице капитала), која се не мора расформирати све док се не
окончају инвестиције у земљи увозници капитала“. Трансакција се, пак, своди на ефективну поделу ризика између предузећа инвеститора и владе земље
извознице капитала „у форми одлагања плаћања пореза у одређеном проценат од инвестиције која се врши у земљи увозници капитала од стране предузећа из земље извознице капитала“.
Попут валоризационог умањења, и амортизације уз ниске „фиктивне
ануитете“ изражава порески подстицај, с том разликом што се овај подстицај
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неограничава само на годину у којој се фактички обавља инвестирање у
земљи увозници капитала. Овај подстицај може се дати и у наредним годинама зависно од дискреционе одлуке предузећа у земљи извозници капитала.
„Могући“ пример примене ове мере подршке могло би представљати претварање неизмирених „лоших“ зајмова (који нису потпуно амортизовани), које
су одобрила предузећа земље извознице капитала у властити капитал. Пореска олакшица може попримити облик амортизације зајма за ниске фиктивне
ануитете.
Ad (5).- Резерве на име губитака од подухвата у земљама у развоју
јављају се као порески подстицај само онда када влада земље извознице
капитала пружа подстицајну меру која омогућава да се „губици могу у било
ком облику узети у обзир“. У правилу, губици који су остварени у процесу
пословања у земљи увозници капитала не признају се у земљи извозници
капитала, чак и онда када се примењује тзв. систем опорезивања светског дохотка. „Подстицаји које земља извозница капитала може пружити свом
предузећу по окончању предузетничке активности у земљи увозници капитала у основи се своде на преференцијални третман при опорезивању увећане
вредности капитала која се овим поводом може појавити.

8.3. Пореске олакшице
У пракси савремених пореских система постоје бројне подстицајне
мере којима се порески терет олакшава (бенефиција) или којима се порески
обвезник ослобађа пореске обавезе. У правилу, ове мере служе за остваривање екстрафискалних циљева пореза, као што су привредни раст и антициклични ефекат.
Порески стимуланси (олакшице) се најчешће односе на:
(1) одлагање плаћања пореза,
(2) снижење пореске стопе,
(3) изузимање из дохотка,
(4) одбијање од дохотка и
(5) инвестициони порески кредити.
Одлагање плаћања пореза за поједине пореске обвезнике може имати
исту валидност као и пореска ослобођења у зависности од дужине периода
пореског одлагања, јер се дугорочно пореско ослобађање фактички своди на
ефекат укинутог пореза. Убрзана амортизација је најзначајнији облик одлагања пореских обавеза, односно плаћања пореза. У пракси земаља практикују
се бројни, међусобно различити методи обрачунавања амортизације, линеарни метод, метод двоструко опадајућег биланса, метод збира година, метод
иницијалног одобравања, метод слободне амортизације и метод превремене
амортизације.
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Проблем амортизације заузима централно место у фискалној политици
подстицаја инвестиционих активности, будући да је за пореске обвезнике
изузетно важно питање одбитка износа капиталних расхода од пореске основице заједно са питањем временског распореда амортизације. Пореске уштеде
инвеститора се, наиме, повећавају уколико се одбици капиталних трошкова
повећавају. И уколико су трошкови капитала раније одбијени, утолико су
веће уштеде инвеститора.
Одлагање плаћања пореза у суштини репрезентује давање бескаматног
зајма инвеститорима, док убрзана амортизација изражава опроштај пореза.196
У финансијској пракси развијених земаља примењују се бројни механизми одлагања плаћања пореза, као што су: убрзана амортизација, преференцијални третман нереализоване укапиталисане добити, порески третман
губитака и инвестиционе резерве.
Ад (1).- Метод убрзане амортизације197 по правилу је опредељен прописаним временом отписа основних средстава (временски распоред амортизације) и избором одговарајуће формуле за обрачунавање амортизације у оквиру
датог времена амортизовања основних средстава. Стандардна амортизација
прописује се на бази утврђеног века трајања основних средстава и темпа
застаревања средстава рада.
Ад (2).- Поступак преференцијалног пореског третмана добити остварене по основу раста цена хартија од вредности (нарочито државних обвезница), као вид подстицања инвестиционе активности, оправдава се само у случају могућег одређивања посебне намене пласмана укапиталисаних прихода.
Ад (3).- „Могућност преношења губитака уназад или унапред, као награда за спремност за преузимање разлика“. „Компензирање губитака се у
пракси остварује путем допуштања обвезницима пореза на профит да међу
трошковима пословања у текућем пословном периоду могу приказати и пренесени губитак из претходних година и на тај начин умањити пореску основицу“.198 Овај се механизам у пракси своди на преношење губитака унапред.
А то се управо разликује од преношења губитака уназад. У овом контексту,
губици могу бити апсорбовани у профиту из претходних година. Само преношење губитака уназад изазива учинак одлагања плаћања пореза; преношење
губитака унапред, на будуће профите, има облик подстицаја у виду одбијања
од дохотка.

М. Крањец: Утицај политике амортизације и финансирања инвестиција на
ефективно опорезивање добити предузећа, у: Зборник радова, „Опорезивање добити
предузећа“, Институт за јавне функције, Загреб, 1990, стр. 117.
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Ад (4).- Инвестиционе резерве пореским обвезницима се омогућују
сваке године да могу издвојити одређен износ профита у посебан фонд
резерве за будуће инвестиције. Фонд који се одбија од дохотка при утврђивању пореске основице. Тиме се у датој години смањује пореска обавеза, а
плаћање пореза се одгађа за касније, када се инвестиција реализује. Овај вид
инвестиционих резерви примењују се у Шпанији, Шведској и Норвешкој.
Ад (5).- Снижења пореске стопе одражавају могућност редукције пореског терета смањењем законске пореске стопе. Пракса селективног смањења
стопе пореза на профит корпорација је широко заступљена у савременим
земљама ради: (1) стимулисања развоја појединих грана или региона, (2) подстицања развоја малих и средњих предузећа (нарочито оних предузећа чији је
профит сразмерно мали), (3) издвајање дела профита у посебне намене (нпр.
за истраживање и развој, и за екологију), који се искључује из пореске основице, и (4) подстицање регионалног развоја (у виду ослобађања од пореза).
Смањење пореске стопе често се ефектуира у виду пореског ослобађања. Ослобађања од плаћања пореза у теорији и пракси могу бити делимична и
потпуна. Поред тога, пореска ослобађања могу бити дестинирана у корист
појединих грана или у корист одређених предузећа. Коначно, ослобађања од
плаћања пореза могу бити дата на неодређено или одређено време. У појединим земљама OECD практикује се и тзв. политика селективног снижавања
стопе пореза на доходак предузећа, која симултано служи за подстицање
развоја појединих привредних грана или за развој одређених региона.
Ад (6).- Инвестициони порески кредит, као порески стимуланс, „омогућује компанији која инвестира да добије накнаду на име пореза који би иначе
платила. Обично се обвезнику допушта да своју пореску обавезу умањи за
износ који одговара одређеном проценту вредности инвестиције“.
Код „пореског кредита“ се непосредно смањује порез, што представља
чисту зараду инвеститора. „У условима примене метода убрзане амортизације и инвестиционог одобравања највише користи имали су обвезници чија
је пореска стопа највиша“. Код инвестиционог пореског кредита, међутим,
сразмерно већа корист пружа се обвезницима чија је пореска стопа нижа. То
се постиже обично утврђивањем кредита у апсолутним износима, независно
од пореске стопе, односно исказивањем кредита у проценту од инвестиционог расхода. Инвестициони порески кредит може се одобрити у проценту од
пореске обавезе инвеститора. Тада се већа олакшица пружа обвезницима чија
је стопа виша, али је зато нето профитна стопа обвезника чија је пореска стопа виша, релативно мање порасла у односу на нето профитну стопу обвезника
чија је пореска стопа нижа него што би то био случај у условима примене
метода инвестиционог одржавања.
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9. ПОРЕЗИ И „ЕКОНОМИЈА ПОНУДЕ“
Инфлација је, често се сматра, стање у привреди када у односу на превише новца има премало робе и услуга на тржишту. Економисти, стога желе
да се боре против инфлације смањивањем новчане масе у оптицају. Протагонисти тзв. „економије понуде“, сматрају да се за сузбијање инфлације треба
борити повећањем робне понуде. Монетаристи сматрају да је сузбијање
инфлације могуће само ако се драстично заустави повећање новчане масе, односно само ако се акције усмерене на понуду новца (као и кејнзијанци).
Структуралисти, пак, главну пажњу посвећују тражњи новца. Присталице
„економије понуде“ теже редукцији пореза, а кејнзијанци повећању пореза за
сузбијање инфлације. У снижењу пореза теоретичари економије понуде виде
значајан подстицај производњи, а преко тога и понуде робе и услуга на тржишту. Придавањем значаја ниским пореским стопама, структуралисти сматрају да смањење пореза представља основни инструмент за сузбијање
инфлације и смањење буџетских дефицита. Супротно од тога, присталице
економије понуде потврђују да су буџетски дефицити повезани са инфлацијом и порастом каматне стопе, и да, стога, провоцирају ефекат истискивања
са негативним импликацијама на инвестициону активност и будући раст.
Најновија политика изласка привреде из рецесије више се не базира на
монетаристичкој рестрикцији тражње у инфлацији или на кејнзијанској експанзији тражње у депресији, већ на регулисању понуде чије повећање у
условима истовремене инфлације и незапослености треба да отклони оба ова
жаришта нестабилности.199 Средства за остваривање ове политике су „дерегулација“ привреде, смањење улоге државе у регулисању економских токова,
оживљавање иницијативе посредством тржишта, потискивање улоге синдиката, монетаристичка рестриктивна политика обуздавања инфлације и фискална
политика редукције пореза и јавних расхода. Средства ослобођена из буџета
била би продуктивно усмерена на понуду, што би извело привреду из рецесије. Структуралисти тако резонују из разлога што верују да су тржишне економије природно ефикасне, али не производе природни раст довољан за
сузбијање инфлације и за смањење незапослености. Стога сматрају да ће се са
порастом профита, штедње и инвестиција у условима елиминисања неконтролисане социјализације дохотка и натурене државне регулативе, незапосленост
„сама по себи“ опадати са растом производње. 200
Економска политика понуде омогућава преваљивање терета кризе на
радничку класу и сиромашне на тај начин што се под притиском незапосле199

Ackerman, Reagonomics, Rhetoric us Reality, Pluto Press, London, 1982.
M. Olson, The and Decline of Nations: Economic Growth, Stagflation and Social
Regidities, Yale Universitiy Press, 1983.
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ности крешу притисци на пораст надница, укидају издаци за социјалну заштиту државе благостања и природно смањују порези сиромашнијим. Тиме се
мења структура буџетских прихода повећањем пореза сиромашнијих и смањењем пореза богатијих. Смањење фискалних прихода уз симултано умањење социјалних давања и невиђени пораст војних издатака (који се враћају
војноиндустријском комплексу преко увећане наруџбине) утрло је пут растућим буџетским дефицитима, уз истовремено повећање прихода власника
капитала. Управо из тих разлога, уравнотежење инфлације и незапослености
је све теже оствариво иако је елегантно разрађен нови механизам пребацивања терета кризе са капитала на рад.201
Теоретичари „supplayside economics“ сматрају да је обарање инфлације
основни задатак економске политике, иако инфлацију не сматрају најважнијим проблемом.202 Сходно њиховим схватањима, у кратком року треба осигурати реалне предуслове за економски раст отклањањем инфлаторних
поремећаја, а потом тежити смањењу незапослености и повећању економског
раста на дуги рок. У том контексту, рестриктивна монетарна политика имала
би првенствено за функцију да обнови стопу раста инфлације (на тзв. пузећу
инфлацију), али без примена мера административне контроле цена и непосредне државне интервенције у привреди. „Монетарна стега“ одређујући
тренд каматних стопа, мора дати очекиване резултате на плану децелерације
стопе раста општег нивоа цена, па макар то било уз релативно високу цену
рецесије, јер једино рецесивно пречишћавање може разбити ригидност надница надоле и изменити функционисање тржишта рада.
Редукција пореза треба да смањи трошкове производње и на тај начин,
да спречи трошкове инфлације. Тек када се редуцира инфлација треба
смањити каматне стопе и створити реалне услове економском расту, што
значи да се у другој фази покретачке снаге налазе управо у стимулама на
страни понуде, а не на страни тражње. Проблем буџетског дефицита у првој
етапи, индуковани пораст националног дохотка, услед смањивања пореза,
сигурно ће обезбедити додатни прилив фискалних прихода за уравнотежење
буџета у наредном периоду.
Крупном бизнису понуђене су и многе друге олакшице које смањују порезе кроз
убрзану амортизацију, ослобађања пореза на нове инвестиције и опрему, тзв.
порески кредит (tах credit), премирање капитала, инвестиционе примове, итд.
202
Поједини екстремни структуралисти, у том контексту, иду даље и предлажу порез
на изворе капитала и порез на ресурсе од штедње ради социјалног мира (тј.
подједнако опорезивање и богатих и сиромашних) и солидарног запошљавања, мада
би се замаскираним путем (рефундацијама пореза и пореским концесијама и
бонификацијама) приходи од капитала и штедње „ослободили“, у крајњој инстанци,
пореског терета.
201
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Проблем раста производње, односно понуде, теоретичари supplay-side
економије виде у читавом спектру стимулуса рада, штедње и инвестиција,
при чему фискална релаксација представља окосницу стратегије раста понуде.203 Ради се, дакле, о императивној прелокацији ресурса из непродуктивних
пунктова, непроизводних џепова, потрошње и доколице у корист рада, штедње и инвестиција у функцији промовисања економског раста. Према томе,
занемарује се редистрибутивна фискална функција у корист алокативне
функције, дестинирањем ресурса бизнису, пошто побољшање економског положаја богатих у другом року треба да доводе до повећања животног стандарда сиромашнијим.204
Теоретичари економије понуде окренули су се проблему дефинисања
нивоа пореског лимита у форми апсолутног и релативног пореског оптерећења друштвеног производа,205 при чему се апсолутни порески лимит одражава на ниво фискалног оптерећења друштвеног производа, који са даљим
растом пореског оптерећења не омогућава пораст пореских прихода, док
релативни порески лимит одређује ниво фискалног оштерећења, који са даљом ескалацијом пореских прихода доводи до редукције акумулационог
потенцијала и повећања трошкова производње. У популарној Lafferofoj
кривој206 порески приходи не иду од тачке А до тачке В већ од тачке А према
тачки С, јер би повећање пореске стопе од 0% на 100% било праћено
потпуним апсорбовањем националног дохотка од јавног сектора.207 Ниво
пореског оптерећења у тачки Б представља ниво апсолутног пореског лимита
изнад кога наступа фаза смањивања пореских прихода (ВВ). Самим тим,
пореска стопа мора бити испод 100%, како би се порески приход усмерио
према тачки D уместо тачке С. Пореске стопе треба да се формирају до
одређеног нивоа пореских прихода (Р), а да се не ремети економска
активност и не дестимулише акумулација капитала и понуда рада.208

I. Kristol, Ideology and Suplly-Side Economics, Magazine Reprint 9/81, стр. 4-5.
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Jan – Lue Gaffard, Equilibres keynesiens et theorie des crises financieres, Economic
appliquee 4/82, стр. 643-680.
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R. Goode, Limits to Taxation, Finance and Development , март 1980, стр. 11-12.
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W. Eltis, The Need to Cut Public Expenditure and Taxation, i „Is Monetarism Enough“,
The Institute of Economic Affairs, London 1980, стр. 85-85.
208 Lafferova крива, налик на Gaussovu криву, репрезентује кривуљу пореског
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Графикон 3.- Порески приход и национални доходак (Лајферова крива)

А

Р

Порески приход Ту

Преоријентација на снижење пореза у циљу покретања економског
раста преко стимулација рада, штедње и инвестиција имплицира потпуну
слободу тржишним законима комплементарну са смањивањем улоге државе
и њене економске и социјалне интервенције.209 У том смислу, теоретичари
„економије понуде“ сматрају:
(1) да се буџетска средства мање-више нерационално троше,
(2) да друштвена корист од различитих облика јавних издатака није
једнака са друштвеним трошковима,
(3) да јачање државног интервенционизма води експанзији административног апарата и нерационалном запошљавању и супституцији економске логике,
(4) да јавни сектор, услед одсуства тржишних законитости, смањује
продуктивности и води социјализацији губитка јавних предузећа и
(5) да предимензионирана јавна потрошња генерише инфлационе импулсе, редуцира економски раст и смањује продуктивну запосленост.
У том контексту наглашава се да дефицитарно финансирање буџета може да изазове или инфлацију или тзв. истискивање акумулације капитала, али
симултано провоцирање инфлације и истискивање није могуће. У инфлацији
новац се чини мање привлачном имовином у поређењу са штедњом у другим
облицима. Стварна и очекивана ерозија новчаних фондова и номиналних
дугова путем инфлације доводи до њихове неатрактивности. У дугом року,
реални фондови се прилагођавају тражњи за јавном имовином, при чему се
ниво цена и стопа инфлације прилагођавају државној понуди.
209
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Расправа о ефикасности фискалне политике коригује се, будући да
постоји очигледна могућност јако дивергентних дејстава пореза и јавних
расхода у оквиру екстремно пасивне или активне монетарне политике. При
томе је од изузетног значаја питање да ли се фискус код утврђивања нових
комбинација инструмената оријентише само према робном тржишту или
према новчаном тржишту преко ефеката својих активности. Доказано је да се
дејства пореза не ограничавају само на тражњу добара, јер се променама
пореских тарифа утиче директно на понуду добара, тражњу новца и понуду
новца. Услед тога неопходна је чвршћа координација монетарне политике
централне банке и фискалне политике, као корисна алтернатива за политику
усмерена на смањење инфлаторних ефеката, обезбеђење пуне запослености и
подстицање реалног раста друштвеног производа.
Чвршћа координација монетарне и фискалне политике је императивна у
домену дефицитарног буџетског финансирања јавне потрошње, у пресецању
узајамног деловања фискалних дефицита и инфлације, у елиминисању последица дефицитарног алиментирања јавне тражње на економске токове репродукције, у блокиању спрега јавно-финансијских дефицита, фискалног оптерећења и зајмовног (интерног и екстерног) суфинансирања и у ревизији стратегије дефицитарног финансирања реконверзијом дефицитарног финансирања
у суфицитарно финансирање.
За разлику од монетариста, који у променама новчане масе виде најважнију детерминанту промена номиналног дохотка, у кејнзијанској доктрини се не може наћи ни једна доминирајућа макроекономска величина за одређивање општег нивоа цена. Већина кејнзијанаца не мисли да је новчана маса без значаја за кретање општег нивоа цена, исто као што и већина монетариста не сматра да је новчана маса само једна детерминанта промена номиналног дохотка, односно вредности новца.
Кључна разлика између монетариста и кејнзијанаца постоји, ипак у
томе што монетаристи тврде да је општи ниво цена макроекономски одређена
величина, док кејнзијанци сматрају да се укупни ниво цена изводи из појединачних цена, које су детерминисане висином надница, повећањем добити,
висином пореза, напретком у производњи и ценама увозних добара. Теорија
„Supply-Side Economics" јавља се као реакција на традиционалну макроекономску политику наслоњену на тражњу. Разочараност у дилему теоретичара
тражње: мање инфлације - више незапослености (монетаристи) или мање незапослености - више инфлације (кејнзијанци) допринела је убрзаном васкрсавању теорије понуде и експонирању структуралиста.
У условима стагфлационих трендова, структурне промене усмерене ка
повећању понуде су потребније од простог смањења тражње. Стимулисање
рада, штедње и инвестиција (политиком снижавања пореза), побољшање ефикасности привређивања и алокације ресурса (укидањем субвенција, кресањем
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социјалних расхода и стопирањем раста надница), форсирање техничко-технолошког прогреса и формирање кадрова налазе своје исходиште у повећању
робних фондова.
Структуралисти се, у начелу слажу са монетаристима да је инфлација
ургентан задатак економске политике (али не и приоритетан). Али, са монетаристима се не саглашавају, у погледу третирања инфлације као монетарног
феномена. Структуралисти сматрају монетаристичко схватање инфлације једностраним. Из тог разлога, теоретичари „економије понуде“ се супротстављају примени ортодоксних мера преоштрих монетарних и фискалних стега,
јер се на тај начин продубљује рецесија и блокира привредни раст. Против
инфлације ваља се борити повећањем робне понуде, а не смањењем новчане
масе у оптицају (монетаристи) и повећањем пореза и смањењем јавних расхода (кејнзијанци).
Теорија понуде базирана на макроекономском приступу пледира на пораст профита, штедње и инвестиција (у условима елиминисања неконтролисане социјализације дохотка и натурене државне регулативе), и на смањење
незапослености методом раста производње.
У случају пореза, „економиjа понуде“ види значајан подстицај производњи, а преко тога и понуде робе на тржишту. Понуда је та која треба да достигне тражњу на коју се већ рестриктивно делује. Средства за остваривање
политике изласка из стагфлације су, према томе, дерегулација привреде, смањење улоге државе у регулисању економских токова, оживљавање иницијативе посредством тржишта, потискивање улоге синдиката (елиминисањем
клизних скала и индексације), политике редукције пореза и социјалних расхода, политике смањења количине новца у оптицају итд. При томе средства
ослобођена из државног буџета нерационално усмеравана остављала би се
бизнису и потрошачима чије би продуктивно деловање на понуду извело
привреду из рецесије на стазу убрзаног и стабилног раста.
Редукција пореза треба да смањи трошкове производње и тако утиче на
обуздавање трошковне инфлације. Тек када се редукује инфлација треба смањити каматне стопе и створити реалне услове економском расту, јер се тек у
другој фази покретачке снаге налазе у стимулама на страни понуде. Индуковани пораст националног дохотка методом пореске редукције у другој фази
обезбеђује додатни прилив фискалних прихода за уравнотежење буџета у
наредном периоду (наравно, уз истовремено смањивање јавних расхода у
претходном периоду). Фискална релаксација представља окосницу стратегије
Supply-Sede економије, односно стимулативни допинг рада, штедње и инвестиција у повећању понуде робе и услуга на тржишту, а тиме и успостављање
тржишне равнотеже.
„Економика понуде“ или савремени структурализам полази од следећих поставки:
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новац је један од облика активе, а камата је цена капитала,
понуда новца је егзогена променљива и независна од тражње новца,
тражња реалне количине новца је стабилна функција,
реални фактори одређују стопе раста реалног националног дохотка,
привредни сектор је инхерентно стабилан,
цене су перфектно флексибилне, а агрегатни ниво цена мења се
само у кратком року,
(7) алокациони фактори су значајни, као и збивања у појединачним
секторима и микроекономски критеријуми ефикасности,
(8) промене у количини новца у оптицају непосредно утичу на расходе
и приходе,
(9) ниво производње и запослености су микроекономски одређени,
(10) редукција каматних стопа је у функцији раста инвестиција,
(11) приоритет се даје понуди у односу на тражњу,
(12) програм смањења пореза и јавних расхода је у функцији раста производње,
(13) инфлација има приоритет у односу на незапосленост, само у кратком року,
(14) неинфлаторан економски раст је дугорочни циљ и
(15) фиксирање стопе размене и етаблирање златне подлоге је нови циљ
коме треба тежити.
По теоретичарима „економије повећане понуде“ ваљало је само смањити социјална давања и државно уплитање у привреду, растеретити бизнис
пореских намета и регулатива, па да се из стагфлације заплови у воде просперитета. Влада би строгом монетарном политиком сузбијала инфлацију, смањењем пореза требало би да охрабрује пословни дух, подстиче инвестиције и
повећава производњу, која би државном буџету донела веће приходе (јер се
нижим стопама опорезује већа маса профита). Међутим, ова поставка теорије
„Supply-Side Economics“ није се обистинила, осим сузбијања инфлације. Није
се успело смањити астрономски државни унутрашњи дуг и елиминисати
буџетски дефицит.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

10. ФИСКАЛНИ ЕФЕКТИ НА ПРИВРЕДНИ РАСТ
10.1. Инструменти фискалног деловања на привредни раст
Операције са приходима и/или расходима буџета користе се за управљање коњуктуром и/или развојем и структуром развоја преко одређених
фискалних акција. То је финансијска интервенција државе, која управљањем
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изабраним буџетским инструментима делује на обим и структуру економског
и друштвеног развоја.
У том смислу, посматра се утицај економске структуре на изборе структурне композиције фискалног система ради успостављања међузависности
економске и фискалне структуре. Концентрација производних фактора и
диверсификована економска структура у развијеним индустријским земљама
детерминишу изборе фискалног система у смислу испитивања пореза на доходак као окосницу фискалне структуре. Слично се догађа и у земљама у развоју са развијеном или неразвијеном спољном трговином, у којима доминирају непосредни порез на доходак или посредни фискалитет (царине).
Фискално деловање на привредни развој огледа се у мобилизацији акумулационог потенцијала, у секторској оријентацији инвестиција, у стимулисању техничко-технолошког прогреса и примени резултата научно-истраживачког рада, у формирању кадрова и наших знања, у изградњи објеката економске инфраструктуре, у промовисању привредног раста и сл. посредством
диференцијалног или диференцираног опорезивања (тзв. селективни филтер),
фискалних дедукција и бенефиција, пореских олакшица и ослобођења, убрзане амортизације, фискалне ремизе и сл.
Убрзани отписи основних средстава омогућују сектору привредних
субјеката да искажу мањи профит за опорезивање. У пореским законодавствима амортизациони отписи, теоријски посматрано, могу у целини да се одбију од обима дохотка, чиме се смањује основица за опорезивање профита.
Смањивање опорезованог дела профита путем њиховог исказивања, као
амортизационих отписа, утиче на раст амортизационих фондова, а тиме и на
повећање степена самофинансирања.
У суштини, порески кредит представља одбитак од пореске основице
инвестиционог дела дохотка док фискална ремиза представља специфичан
фискални „опроштај“ у пореском захватању. Фискална стимулација штедње
институише механизам привлачења индивидуалне штедње у вредносне папире за развојне приоритете са наглашеним фискалним бенфицијама, док фискални развојни стимуланси одражавају потпуно фискално ослобођење развоја
младе индустрије и подизању индустријских центара.
У појединим земљама корист за разне форме фискалних олакшица или
ослобођења у функцији повећаног инвестирања у инфраструктуре или реинвестирање оствареног у виталним секторима репродукције. Секторска диференцијација фискалних терета и фискалне бенефиције на селективним основама у функцији су подржавања развојних приоритета, отклањања структурних дебаланса, подстицај извозне привреде и регионалне хармонизације
раста на макроекономском плану, односно у функцији деловања на повећање
продуктивности рада, увођење техничког прогреса, на национално коришћење производних капацитета, на оптималну алокацију инвестиционих ресурса,
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на мобилитет акумулације и кадрова и на супституцију између производних
фактора у корист веће запослености на микроекономском плану.
Фискална политика делује на привредни развој и преко увоза механичке опреме и дефицитарног репродукционог материјала по смањеним и
укинутим стопама посредних фискалитета (порез на промет и царине, стварајући подстицајне ефекте на плану регионалног и структурног развоја).
Основни стимуланс долази од специјалних пореских олакшица, које се
дају за инвестиције у основни капитал (олакшице у облику дозвољавања убрзане амортизације и умеренијег опорезивања расхода на истраживања и експериментисања, нераспоређеног профита, губитака и др.) као и од ангажовања буџета у финансирању техничко-технолошких иновација, научнообразовне, културно-просветне и социјално-здравствене инфраструктуре.
Формирање капитала и његова улога у привредном расту, као и на
дејства која би измену и структуру пореза изазвала код тог формирања долазе
у јавним финансијама до посебног значаја. Резултати академских економиста
указују да највећи део формирања капитала, који утиче на повећање производње, може се прописати технолошком напретку и научном прогресу, који
добијају повлашћени порески третман. Порески стручњаци не без разлога
истичу да је „економска“ пореска политика у области привредног раста
сложенија него када је реч о пореској политици усмереној на стабилизацију.
Јер, потребно је формулисање пореске политике тако да се истовремено
подиже ниво и квалитет формирања приватног капитала, захтева пажљиво
усклађивање економских елемената фискалитета, с једне стране, и структурних захтева, с друге стране. У том смислу, једно од важних питања у свакој
расправи о пореској политици je питање пореског дејства преко стимуланса,
тј. како се помоћу просечних и маргиналних стопа могу изазивати стимулативна дејства у области производње, рада, инвестиција итд. Ту се мисли на
давање разних пореских бенефиција и олакшица преко дискриминаторског
опорезивања. Исто тако, постоји општа сагласност о томе да расходи буџета
играју значајну улогу у унапређивању привредног раста. Проблем се овде односи на обим и временско дозирање укупних трошкова, као и на постизање
одговарајуће комбинације владиних трошкова. У ствари, ту се мисли на различита компензациона плаћања која влада врши у гранама делатности, као
што су пољопривреда, бродоградња, рударство, индустрија, нафта и др. Ова
трансферна плаћања врше се, опет, у циљу ублажавања дејства технолошког
напретка.
Поред наведеног, порез делује и на коришћење екстерних средстава:
(1) у правцу привлачења улагања у вредносне папире и
(2) у правцу утицаја на инвестициону активност корпорација.
Порез као такав има дејства на акционарско и облигационо финансирање инвестиција. Наиме, корпорације не плаћају порез на 85% дохотка
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оствареног у облику дивиденди добијених по основу пласмана сопственог
капитала у другим корпорацијама. Регулишући пореско оптерећење држава
утиче на формирање интереса за пласман нових капацитета, јер на ангажовани капитал у облигације остварује се камата која се исплаћује из текућег
дохотка. На тако стечени доходак примаоци камате плаћају порез (најчешће
по стопама за опорезивање индивидуалних примања). На тај начин држава
може стимулисати или дестимулисати интерес за пласман капитала слојева са
ниским примањама. Ослобађањем од плаћања ових уживалаца високих примања стимулативно држава може да делује на пласман капитала и онда ако је
каматна стопа нижа него код других вредносних папира. Овим акцијама неке
државе прикључују и дуге фискалне концесије: (1) фискалне привилегије у
циљу подржавања раста индивидуалне штедње, (2) посебне пореске олакшице које се дају индустрији и њеним групацијама, (3) премирање извоза,
(4) стимулисање инвестиција ради решавања проблема регионалног развоја и
(5) привлачење приватног капитала у економску инфраструктуру.

10.2. Фискални ефекти у привредама у развоју
Неразвијене земље преко фискалитета мобилишу акумулацију и фискалним механизмом упућују у пропулзивне гране производног сектора. Путем пореза на потрошњу, пореза на пољопривреду, као и порезом на лична
примања, убирају се и концентришу финансијска средства у буџете или фондове за финансирање привредних инвестиција. Поред изградње објеката
привредног значаја, тј. индустријских производних капацитета, држава прикупљена финансијска средства пласира и у изградњу објеката економске инфраструктуре. На тај начин, остварују се циљеви развојне политике. За алиментирање потребâ привредног развоја у неразвијеним земљама се, користе и
инострани кредити (и помоћи), остварена средства приликом извоза, увоз
страног капитала и монетарна емисија.
Путем финансијских средстава из ових извора држава на директан
начин утиче на ритам националног дохотка. Јавна власт у земљама у развоју
путем финансирања јавних потреба остварује допунски ефекат на привредни
раст. Алиментирањем потреба у области образовања, просвете, здравства и
социјалног осигурања јавна власт преко јавних финансија (јавних расхода)
посебно утиче на динамику националног дохотка.
Економски развој неразвијених земаља углавном је незадовољавајући.
Акцелерација раста може да се оствари захваљујући расту јавних расхода
опремања производног сектора. Фискалитети, као финансијско средство владавине политике за управљање различитим секторима, треба да су способни
да редукују дохотке виших слојева становништва, да повећавају јавну штедњу једног дела дохотка носилаца високих примања у јавну касу и изједнача-
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вања дохотка. Повећање стопа индиректних пореза има за последицу кочење
потрошње и увећање јавних прихода у државној благајни. Међутим, како су
порески системи неразвијених земаља углавном несавршени, нефлексибилни
и дефектни, то од њих јавна власт не може много очекивати. Учиниоци
оваквих пореских система су скромни. Стога се у јавним финансијама неразвијених земаља поставља проблем како уравнотежити буџет када су јавни
расходи повећани због привредног раста. Услед недостатка пореских прихода, с једне стране, и штедње, с друге стране, може се прибећи форсираној
штедњи посредством инфлације ради покрића инвестиционих расхода. Такав
метод или модел финансирања привредног развоја преко емисионог механизма претежно је пракса већине земаља у развоју.
Дефицитарно финансирање буџета као резултат пораста економских
трансфера са редистрибутивним и стабилизационим функцијама, и као резултат пораста привредних инвестиција буџетски алиментираних са алокативним и развојним функцијама, по правилу води буџетској несолвентности са
компензацијом јавног и монетарног финансирања. Узајамни ресурси дифузионим механизмима трансферних и инвестиционих расхода редистрибуишу
акумулацију и промовишу стабилан привредни раст, док монетарни ресурси
изводе инфлаторни геп са негативним импликацијама на будући развој.

10.3. Фискални ефекти у развијеним привредама
Код развијених земаља нарочито је познат систем стимулативног деловања фискалитета на склоност инвестирању путем фискалних бенефиција и
олакшица. У фискалној политици Шведске, активно се користе утицаји пореских инструмената на привредна инвестициона улагања. Инвестиције се,
наиме, опорезују изнад одређеног минимума. Порез се у одређеном проценту
убира за време економског бума, а укида у време опадања инвестиционих
склоности. Уз то, користе се и олакшице. Издвајање од 40% од оствареног нето - дохотка предузећа у посебну резерву ослобођења од фискалног захватања.
Од тог процентуалног износа једна половина се обично мора депоновати као
резерва код централне банке, која се користи када инвестициона тражња јењава и на тај начин остварује антициклично дејство фискалитета на инвестициону тражњу. Фискална редукција путем глобалног смањења фискалног
терета дозвољава увећање расположиве куповне моћи и на тај начин ствара
подстицајне ефекте фискалитета на креирање додатних потрошних импулса,
стимулисање инвестиционих поруџбина и глобалне тражње. У неким земљама користе се разне фискалне олакшице или ослобођења за инвестирања у инфраструктуру.
Фискална политика може деловати на привредни развој преко увоза
механичке опреме и репродукционог материјала путем снижавања пореских
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стопа посредних фискалитета проликом увоза. На тај начин фискалитети
могу утицати на развој одређених економских сегмената и на развој појединих региона. Осим тога, јавна власт може путем бенефициране камате која
се буџетски финансира да потпомогне напоре развојне политике. Економску
суштину пореске политике влада треба да потражи у њеној усмерености на
непосредно стимулисање инвестиција. Допунско јавно инвестирање појављује се као средство за неутралисање последица опадања маргиналне ефективности капитала. У оквиру ове политике, масовно снижавање пореза усмерено
на ширење потрошачких тржишта и обима продаје, игра само другостепену,
скромну улогу. Основни стимуланс долази од специјалних пореских олакшица, које се дају за инвестирање у основни капитал - олакшице у облику дозвољавања убрзане амортизације и усмереног опорезивања расхода на истраживања и експериментисање нераспоређеног профита, губитка итд.
Деловањем фискалитета на технички прогрес и на образовање може се
утицати на привредни развој. Директним ангажовањем државе у финансирању техничко-технолошких иновација може се деловати у правцу пораста продуктивности рада, а тиме и на привредни раст. Финансирањем науке, образовања и здравствене заштите утиче се на тзв. инфраструктуру, која ствара
услове за фискално функционисање привредног механизма.

11. ПОРЕСКА ПОЛИТИКА, СПОЉНА ТРГОВИНА
И ЕКОНОМСКИ РАСТ
Политика јавних финансија, политика спољне трговине и политика
развоја су међузависни сегменти макроекономске политике. Међусобно
деловање се успоставља кроз реални валутни курс, кроз управљање
буџетским дефицитом и кроз политику либерализације спољне трговине.
Политика јавних прихода преко: пореза на трговину (порез на промет),
заштите (царина), подстицаја извоза (пореске олакшице); утиче на увоз и
извоз роба и услуга. Политика јавних расхода преко трансферâ подстиче производњу роба за извоз. Са укључивањем увоза и извоза капитала, међузависност јавних финансија, спољне трговине и развоја се појачава на плану
очекиваних макроекономских ефеката.
Утицај јавних финансија и спољне трговине развијених земаља на јавне
финансије и спољну трговину земаља у развоју евидентан je и директан:210
210
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(1) пораст протекционизма развијених привреда ограничава приступ
земаља у развоју на та тржишта,
(2) пораст субвенција пољопривредној производњи у развијеним привредама обара извозне цене пољопривредних добара у земљама у развоју,
(3) пораст реалних каматних стопа у развијеним привредама повећава
буџетске дефиците и дефиците текућег биланса у земљама у развоју и
(4) успорен привредни раст у развијеним привредама лимитира пораст
спољне трговине у земљама у развоју. У међународним економским и финансијским односима земље у развоју су под снажним дугорочним утицајима
јавних финансија и спољне трговине индустријски развијених земаља.
Савремене земље различито реагују на екстерне шокове. Земље са релативно стабилним валутним курсевима, са рационалним пореским захватима
(оптерећењима) и са либерализацијом спољне трговине су најлакше пребродиле економску кризу и релативно брзо подстакле коњуктуру и развој.
Суштина успостављања и вођења политике девизног курса је успостављање везâ између фискалне политике и спољне трговине. У том контексту,
свако лоше управљање фискалним дефицитом је узрок прецењених девизних
курсева из разлога што дефицит представља додатни захтев државе на јефтину понуду добара у привреди на инфлаторан начин. Повећањем буџетског
дефицита држава врши додатни притисак на домаћу тражњу, која доводи до
повећања цена и надница. Свако предимензионирано наслањање на креирање
примарног новца за финансирање јавног дефицита додатно подстиче раст
цена домаћих производа које у односу на цене иностраних роба утичу на прецењеност реалног курса.
Прецењеност девизног курса фаворизује производњу за домаће тржиште и тиме драстично утиче на губитак конкурентности на међународним тржиштима, и тако ограничава извоз, повећава увоз и погоршава платнобилансну позицију земље. На дуги рок, прецењеност девизног курса непосредно
обара улагања у производњу роба за екстерно тржиште и дугорочно блокира
развојне потенцијале извозних сектора, смањује потенцијални девизни
прилив и повећава спољноекономску зависност националне привреде. У том
вртлогу, свако прибегавање увозним царинама и квантитативним ограничењима увоза, као привременим мерама за уравнотежења платног биланса, је
погрешно, јер мере повећане заштите само продубљују разорне ефекте прецењеног курса.
Непотребно избегавање девалвације из политичких разлога сада присиљава владу на ургентну девалвацију да би се ублажили ефекти прецењеног
курса. Но, и девалвација без пратећих фискалних ограничења не доводи до
позитивних економских резултата будући да стална додатна тражња и инфлација брзо поништавају иницијални утицај девалвације на реални девизни
курс и платни биланс. Само девалвација комбинована са фискалним прилаго-
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ђавањима може довести до релативно значајног побољшања конкурентности.
У том контексту, фискална ограничења не морају, неминовно, довести до
уравнотежености буџета, јер дефицит (или суфицит) може бити усклађен са
макроекономским циљевима (као што су подстицање приватних улагања,
контролисање инфлације и очување спољнокредитног угледа). Фискални дефицит лакше подноси земља са ефикасном економијом са високим нивоом
штедње. Ниво дефицита није од пресудног значаја у односу на начин његовог
финансирања.
Стварање новца и позајмљивање код приватног сектора су два канала
финансирања дефицита државе. Позајмљивање од приватног сектора на финансијском тржишту у основи зависи од склоности приватних улагача да
прихвате државне обвезнице. Овај тип зајмовног финансирања буџетског
дефицита истискује приватна улагања, води расту камата и производи пад
инвестиција, што ретроактивно редуцира привредни раст и спољноекономску
конкурентност привреде, а то коначно доводи до опадања или ограничавања
спољне трговине.
Финансирање буџетског дефицита путем стварања новог новца по
правилу доводи до инфлације. Због тога је инфлација фискални феномен у
земљама у развоју, који је узрокован владиним финансирањем дефицита стварањем новца по вишој стопи раста тражње за новцем.211 Истовремено, инфлација поприма фискални ефекат, пошто се смањује вредност новчане имовине
због изазваног удара „пореза на инфлацију" на појединце.
У другом кругу, овај тип инфлације повећава јавне издатке и продубљује буџетске дефиците. Тако индукована инфлација у корелацији са фискалном неравнотежом и предимензионираним стварањем новог новца у правилу
доводи до прецењеног девизног курса, који поново негативно делује на
спољну трговину. Сада раст цена инпут-а ствара несигурност у привредном и
кредитном окружењу које непосредно води бекству капитала и паду инвестиција, контракцији и обарању производње роба за спољну трговину. Због
прецењеног курса долази и до повећања трошкова производње и до смањења
профита. Спољнотрговинска зона трансакција постаје потпуно неатрактивно
подручје за приватне улагаче.
Стабилне фискалне политике омогућиле су убрзанију либерализацију
спољне трговине. Добро управљање фискалним дефицитима може бити у
функцији либерализације спољне трговине уколико се макроекономске неравнотеже смање пре самог чина либерализације. Носећи стубови програма
стабилизације тада су редуцирање фискалног дефицита и девалвација девизног курса, као релативно значајни сегменти структуре реформе дугорочног
С. Комазец, Ж. Ристић: Функционалне јавне финансије, Чигоја, Веоград, 1998, стр.
565-572.
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подстицања привредног раста. Либерализација редуцира квоте и царине, обара фискалне приходе од посредних пореза и сукобљава порезе на спољну
трговину са потребом макроекономске стабилности. Међутим, важнији је
други круг - после либерализације - у коме се проширују пореске основе директних пореза и надокнађују изгубљени приходи. Зато је у макроекономској
политици веома важно „препознати“ међузависност фискалне политике, девизног курса и спољне трговине.
Пореска политика и политика спољне трговине су међусобно уско повезане преко: (1) увозних царина (које повећавају фискалне приходе и штите
домаћу производњу од иностране конкуренције); (2) пореза на извоз (који
погађају пољопривредне произвођаче и дефицитарне производе); (3) посебних фискалних субвенција (које подстичу извоз). Током 1990-тих година, као
проценат укупних пореских прихода, увозни и извони порези чинили су око
36% укупних прихода у земљама са ниским дохотком, 18% у земљама са
средњим дохотком и око 2% у индустријски развијеним земљама. У односу
на друштвени производ порези на извоз и увоз представљали су око 7% у
земљама са ниским дохотком, 6% у земљама са средњим дохотком и испод
0,5% у развијеним земљама.212
Опорезивање извозних и увозних добара представља „директан“ начин
прикупљања прихода у привредама са ограниченим пореским могућностима.
Порези на спољну трговину у развијеним привредама су важни инструменти
економске политике за заштиту домаће производње. У тим условима увозне
царине резултирају имплицитним порезом на извоз и прецењеним девизним
крусом.
Дугорочно посматрано, увозне царине стварају потешкоће платном
билансу и ако теже да смање спољну зависност земље. Но, заштитни утицај
царине не може се ефикасно измерити номиналним царинским стопама
примењеним на граници, јер су царине заштитне само уколико су више од
домаћих посредних пореза на супституте увоза. У ствари, ефективна стопа
заштите је комбинација заштитног деловања и царина и пореза на инпуте и
аутпуте како би национална економија постала мање осетљива на спољне
шокове, те да би фискални приходи државе постали стабилнији и сигурнији.
Либерализација спољне трговине, у том контексту, обично укључује смањење царина са срачунатим ефектима на плану смањења фискалних прихода и
супституисање квантитативних ограничења царинама са срачунатим ефектима на плану повећања фискалних прихода. Најбоља је солуција она која не
ремети фискални биланс.213 А то значи да се препоручује као алтернатива,
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царинска реформа која је саставни део пореске реформе повећање пореза на
додату вредност (односно порез на промет) и смањења царина на финалне
производе.214 То подразумева да порезе на извоз треба строго селективно
користити у периоду док траје постепено ширење домаће пореске основице
директних пореза. Док се то не оствари, оправдава се интервенција државе у
подстицању извоза (поготову уколико су користи од интервенције веће од
трошкова политике извозних подстицаја). Снижење посредних пореза и изузеће од царина (уз снижење пореза на доходак и девизни курс) су значајни
стимулативни инструменти за експанзивни продор извозних сектора на међународна тржишта. Ефикасан систем пореских олакшица извозној производњи
подразумева губитак прихода државе од 0,3-0,9% друштвеног производа, али
са снажним повратним ефектом спољне трговине на домаћу производњу.
У индустријализованим земљама политика јавних издатака (ниво и
структура јавне потрошње) je важна одредница привредног развоја и спољне
трговине. Јавни издаци државе преко јавних инвестиција утичу на привредни
развој и следствено томе, на спољну трговину.215 Улагања у инфраструктуру
јесу важна представка за убрзани раст, јер уска грла у инфраструктуралним
делатностима могу репрезентовати застој у расту спољне трговине преко
блокирања производње добара намењених извозу. Чак и јавни расходи који
су усмерени на енергију, наводњавање, транспорт, телекомуникације, храну,
образовање и здравство индиректно могу подстицати спољнотрговинску експанзију. Јавна улагања државе у пољопривредни сектор, путну, водопривредну и енергетску инфраструктуру, истраживачке услуге и иновације јесу
рационални примери подршке производње добара за спољну трговину.
Улагања у индустријску инфраструктуру, енергију и транспорт, телекомуникације и обучену радну снагу су улагања у конкретност домаће индустрије и
компетитивност.216
Управљање јавним издацима повећава флексибилност у међународној
трговини и даје рационалан одговор на фискалну кризу због претеране јавне
потрошње. Ефикасна алокација јавних издатака може да осигура пораст
производње намењене спољној трговини, да ублажи удар екстерних шокова и
да подстакне приватна улагања у промену привредне структуре и диверсификацију извозних активности. Побољшање конкурентности и смањење заштите претпостављају реформу царина и пореза пре увођења либерализације
214
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спољне трговине. Конкурентни реални девизни курс и либерализација
спољне трговине у правилу се темеље на добро вођеној фискалној политици,
која се брзо прилагођава основним циљевима спољне трговине, економског
раста и платном билансу.

11.1. Фискална политика и теорија оптималних
валутних области
У циљу утврђивања одговора на питање: Шта теорија оптималних
валутних области говори о управљању фискалном политиком?; полази се од
претпоставке да европски потрошачи мењају своју тражњу у корист производа државе “D”, а на штету производа државе “F” (графикон 1).217 Сада се
поставља питање: које су импликације ових кретања (поремећаја) на фискалну политику?
Претпоставке од којих се у анализи полази су:
(1) да државе “D” и “F” припадају групи високо развијених земаља,
(2) да су као чланице исте монетарне уније централизовале добар део
својих националних буџета преко централних европских власти,
(3) да је систем социјалне заштите организован на европском нивоу и
(4) да се порески приходи прикупљају преко европске владе.
Изнете претпоставке упућују на закључак да ће централизован буџет
функционисати као амортизер шока. У држави “F” оутпут пада, а незапосленост има тенденцију раста. Ово има двоструки ефекат на европски буџет.
Држава “F” бележи пад пореских прихода, који се скупљају преко европске
владе, али зато расте исплата бенефиција незапосленима преко европских
власти. Супротни су ефекти у држави “Д”. Тамо оутпут расте, а незапосленост пада.
Тренутни резултат је да се из државе “D порески приходи, које скупља
европска влада, повећавају, док се трошење европске владе у држави “D”
смањује. Јасно је да централизовани европски буџет врши аутоматску редистрибуцију дохотка од државе “D” према држави “F”, ублажавајући тиме
социјалне последице у њој услед промене тражње. Ово се може схватити као
систем осигурања при чему државе (и појединци) погођени негативним шоком добијају компензацију преко аутоматских трансфера из држава које
имају позитиван шок.
У овом графикону приказане су стандардне криве агрегатне тражње и понуде које
се могу наћи у највећем броју уџбеника макроекономије и које презентују само
ефекат супституције (дакле, за сада је занемарен монетарни ефекат), као нпр.: P.
Samuelson , W. Nordhaus: Economics, Eighteenth Edition, Mc Graw Hill, 2005., str 414420. ili Н. Савић: Економија, Београд, 2001. стр. 417-525.
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Држава “D”

Држава “F”

Графикон 4.- Асиметрични шок у држави “D” и “F”
Следеће питање које нас овде занима јесте шта се догађа у случају да
држава “F” и држава “D” формирају монетарну унију без централизовања њихових буџета.
Може се показати да ће у држави “F” шокови негативне тражње
довести до раста дефицита владиног буџета, зато што порески приходи, које
влада убира, падају, док бенефиције, које исплаћује незапосленима, расту.
Влада државе “F” ће морати да повећа своје дугове.
У држави “D” се догађа супротно: буџет ће повећати суфицит (или
смањити дефицит). У случају да постоји ефикасно тржиште капитала, потреба владе државе “F” да позајмљује може лако да се задовољи преко раста
понуде штедње која долази од државе “D”.
Међутим, у случају децентрализованог буџета, држава “F” ће повећати
свој спољни дуг који ће се сервисирати у будућности. Сада не постоји
регионални систем осигурања, јер они који примају трансфер у кризним
данима, тј. грађани државе “F”, треба да то врате држави “D” у некој будућности. Дакле, плаћање се врши у будућности. Као резултат, овај децентрализован систем је систем осигурања у којем будуће генерације грађана
државе “F” плаћају за тешкоће које имају данашњи грађани. Осим тога, овај
децентрализовани систем умањује степене слободе будуће фискалне политике владе државе ”F”. Ово је у супротности са случајем у коме су национални буџети централизовани: у таквом систему, држава “F” неће морати да се
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суочи са проблемима спољног дуга, јер грађани државе “D” по принципу
аутоматизма би преносили доходак у државу “F”.
Значајно је напоменути да би овај систем осигурања (централизован
или не) требало користити само као одговор на привремене шокове или, ако
је шок трајан, треба га користити само привремено да би се добило на времену за нека фундаменталнија прилагођавања (нпр. прилагођавање надница).
Ако су шокови трајни, важно је да постоји довољан степен флексибилности
надница и цена и/или мобилност рада. Ако такве флексибилности нема,
механизам осигурања може постати неодржив, јер као такав подразумева
трајне трансфере из једне државе у другу (у централизованом систему) или да
јавни дуг достигне огромне висине (у децентрализованом систему).
Теорија оптималних валутних области у монетарној унији води следећим импликацијама на фискалну политику.218 Прво, пожељно је централизовати значајан део националног буџета на европском нивоу. Централизовани
буџет омогућује државама (и регионима) које су погођене негативним шоком
да остваре аутоматски трансфер, чиме се смањују социјални трошкови монетарне уније. Ово је, такође, био главни закључак утицајног Mac Dougallovog
извештаја који је публикован 1977. године. Састављачи овог извештаја тврде
да би монетарна унија у Европи морала подразумевати централизацију буџетске моћи у Европи (прецизније речено, централизацију система бенефиција
незапосленима). Ако се то не учини, дошло би до великих социјалних напетости и довело у опасност монетарну унију.
Друго, ако оваква централизација националног владиног буџета у
монетарној унији није могућа (као што се показало у контексту европске монетарне уније), национална фискална политика би требала да се користи на
флексибилан начин. Тада би државе, када су погођене негативним шоковима,
требало да допусте да буџетски дефицит расте кроз уграђене (или аутоматске) буџетске стабилизаторе (смањење владиних прихода, повећање
социјалних издатака).
Овај захтев да фискална политика одговара флексибилно на негативне
шокове такође подразумева да би ове националне фискалне политике требале
да имају знатну аутономију. По логици теорије оптималних валутних
области, када се придруже унији, државе губе један инструмент политике (девизни курс). Ако не постоји централизовани буџет који аутоматски редистрибуира доходак, државе немају на располагању инструмент којим би
апсорбовале ефекте негативних шокова.219 Остаје само инструмент фискалне
политике.
218

Paul De Grauwe: Economy of Monetary Union, Fifth Edition, Oxford University Press,
Oxford, 2003., str. 58-70.
219
Претпоставка је да наднице нису флексибилне и да не постоји мобилност рада.
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Ова теорија о томе како би требало управљати фискалном политиком у
монетарној унији доста се критикује. Критика није усмерена на први закључак, тј. да је пожељно централизовати значајан део националног буџета у
монетарној унији. Критика се формулише у односу на други закључак, који
се позива на флексибилност и аутономију буџета националних влада у
монетарној унији, када је степен централизације буџета лимитиран.

11.2. Потребан ниво централизације владиних буџета
у монетарној унији
Теорија оптималне валутне области истиче да је пожељан висок ниво
централизације националних буџета у прилагођавању на асиметричне шокове
у различитим регионима (државама).220 Поставља се питање који су лимити
такве централизације?
Да би се одговорило на ово питање, значајно је схватити да би буџетски
трансфери требало да се користе у случају привремених шокова или да се
користе само привремено, када су шокови трајни. Држава или регија која се
суочи са трајним шоком (тј. трајним падом тражње за оутпут-ом) треба да му
се прилагоди преко промене надница и цена или померањем фактора
производње. Буџетски трансфери се могу користити само привремено да ублаже ове проблеме прилагођавања.
Међутим, искуство са регионалним буџетским трансферима у оквиру
нација (Италија и Белгија, нпр), указује да је веома тешко користити ове
трансфере привремено. Веома често, када се регије суоче са нагативним шоком (Мезођорно у Италији, Валонија у Белгији), трансфери кроз централозовани систем социјалне заштите теже да добију трајни карактер. Основи разлог томе је што трансфери социјалне заштите смањују потребу за прилагођавањем. Они теже да задрже реалне наднице у регији где је депресија сувише
висока и да смање мотив популације те регије да оде ка просперитетним
регионима. Као резултат: трансфери теже да постану самоизвршавајући. Ово
је илустровано преко чињенице да Мезођорно прима трансфере (од остатка
Италије) који представљају 20% - 30% региналног оутпут-а Мезођорна током
Овакав систем фискалног уравнотежавања у Немачкој се примењује од завршетка
Другог светског рата (Finanzausgleich). Његова је основна филозофија да државе
(Länder у Немачкој), чији порески приходи падају испод неких унапред утврђених
оквира, треба да приме компензације од држава чији порески приходи премашују те
оквире. Начин израчунавања је више техничке природе, наиме прво се израчуна
колики би нормални порески приходи требало да буду за сваку државу. Држава
чији би приходи од проеза пали испод 92% од ове норме, примају компензацију.
Шире о овом систему може се видети код Paul De Grauwe-a: Economics of Monetary
Union, Fifth Edition. Oxford University Press, Oxford, 2003. str.30-50.
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највећег дела последњих 25 година. Мада мање значајан по величини, слични
регионални трансфери постоје и у другим државама (Белгија).
Следи да велики и перманентни регионални трансфери стварају нове
политичке проблеме када се грађани просперитетних региона све више противе да плаћају за друге. У неким државама ови политички проблеми могу
довести у питање јединство нације. Када је осећај за национални идентитет
слаб, ово може ефективно водити распаду ових држава.
Искуства са регионалним трансферима у оквиру европских нација треба имати у виду када се разматрају различити лимити које би требало
применити на централизацију националних буџета (укључујући социјалн
узаштиту) у Европи. Сигурно је да би централизација система социјалне заштите на европском нивоу створила проблеме типа „Мезођорно“ у већини
држава. Ово би водило у квази трајне трансфере од једне групе држава према
другој групи држава. Смисао националне идентификације је много мање
развијен на европском нивоу, него на нивоу једне државе, што би сигурно
водило великим политичким проблемима. То би угрозило јединство Европске
уније. Стога, мада Европа треба извесну даљу централизацију националног
буџета (укључујући и системе социјалне заштите) да би добила функционалну монетарну унију, степен централизације би требало да буде далеко мањи
од оног који је достигнут у данашњим европским националним државама.
Неке шеме лимитирања централизације система социјалног осигурања (посебно система бенефиција незапосленима) предлаже и спроводи значајан број
економиста. Ови предлози сугеришу да лимитирана центратизација, ако се
имају у виду асиметрични шокови (привремени), може бити потпуно ефикасна.221

11.3. Дефицитарно буџетско финансирање
Покриће буџетског дефицита емисијом новца доводи до пораста
новчане масе и покретања спирале инфлације тражње и инфлације трошкова.
Дакле, раст буџетског дефицита убрзава раст новчане масе, доводи до
притиска на финансијском тржишту и раста каматних стопа. И у случајевима
када нема креирања новца за покриће дефицита буџета постоји индиректна
веза између њих. Дефицитарно финансирање и политика скупог новца,
усмерени на стабилност цена у дужем периоду, у колизији су. Претерано трошење државе, пре или касније, доводи до високе реалне камате, а у отвореној
привреди и високог реалног девизног курса, да би се одржала стабилност
цена и платно-билансна равнотежа. Обвезнице државних зајмова могу се
јављати у централној банци, кредитним банкама, осигуравајућим заводима,
221

Susan Senior Nello, The European Union: Economics,..., str.201.
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корпорацијама, кредитно-штедним установама, пензионим фондовима корпорација и код физичких лица. Прихватање државних вредносних папира од
централне банке доводи до допунске емисије новца.
У почетку јавни кредит се у потпуности везује за висину штедње, односно неутрошеног дохотка, касније се одваја од ње, посебно када се прибегло чистом креирању новца у облику јавног дуга државе код централне банке
ради осигурања потребних финансијских средстава за одређене захвате у
привреди, односно државне расходе. Створена је нова филозофија јавног дуга, везана за стално и систематско дефицитарно буџетско финансирање које
треба да допуњава понуда капитала и укупне тражње (за разлику од до тада
присутног, али супротног става - да се јавни дуг треба редовно гасити, чак и
годишње). Ради се, очигледно, о све бржем расту јавног дуга и апсолутно и
релативно (у односу на доходак и расходе) у дугорочном временском периоду.222
Државни дуг је, великим делом, покривен из емисије новца, што је
доводило до опште финансијске напрегнутости, неравнотеже робних и
куповних фондова на тржишту, неравнотеже производње и потрошње - што
све доводи до инфлационих притисака. Раст државног дуга праћен је растом
новчане масе изнад производно-прометних трансакција (реалног друштвеног
производа), доводи и до нарушавања закона новчаног оптицаја. Стални раст
државног дуга доводи и до његовог све већег учешћа у друштвеном производу (са 34% уз 56%), при чему се обвезнице дуга налазе, углавном, у
приватним рукама (између 76 и 82%).
Галопирајући буџетски дефицит и гомилање јавног дуга поново је, свом
оштрином, поставило захтев да Италија уравнотежи буџет. Енормни раст
јавног дуга доводи до неравнотеже економских и финансијских односа. Дуг
се у целини покрива државним обвезницама. Италијанске државне обвезнице
су најуносније инвестиције у Европи. Тако 58,5% издатака буџета чине камате на државне папире. Без ових камата, учешће расхода буџета у друштвеном
производу износи свега 3,4%, што значи да је држава „јевтина“, док с
каматама то износи 11,5%. Питање је да ли ће и даље, банке и појединци
куповати обвезнице дуга, уместо да новац пласирају на европско финансијско
тржиште.223

222 С. Комазец, оп. цит, стр. 96.
223
Кретање и структуру државног дуга развијених и неразвијених, у склопу
савременог економнског развоја, шире смо истражили у књизи: С. Комазец, Изазови
будућности - криза дугова и развојна драма. Логос, Сплит, 1988.
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Економска теорија и политика у кризи државног регулисања привреде,
и изразито развијеној пракси мешања државе у економију, оријентишу се у
три правца:224
(1) Отпор ширењу јавног сектора и државној интервенцији неспособној да, на бази кејнзијанске теорије, регулише стагфлацију у привреди, што је
одводи у либералистички реформизам.
(2) Мада савремена држава игра активну улогу заштитника интереса
монополистичког (крупног) капитала, њена функција је нерационална, а државни расходи непроизводни и ниско рентабилни, треба их заменити реприватизацијом јавног сектора (профитно способнијег, рентабилнијег и знатно
продорнијег дела капитала).
(3) Изменом у социјално-економској политици државе (спроводеној
државним расходима и порезима) битно су се изменили односи између монопола и државе, државе и друштвених циљева развоја, државе и радничке
класе. Даље ширење државне интервенције третира се као „конзервативна
варијанта регулисања“, која води општем слабљењу стимуланса и ефикасности капитала.

РЕЗИМЕ
1) Све пореске мере кроз систем пореског захватања доводе до измена
привредне структуре и понашања укупне привредне динамике. Пореска
захватања или ослобађања углавном доводе до промене економског стања и
коњуктуре, посебно ради тога што се изузетно развило ванфискално деловање пореза. У основи, опорезивање је постало средство за веће или мање интервенције, усмерене на деловање на коњуктуру и/или развој привреде. Тако
порези постају једно од најснажнијих средстава за прерасподелу националног
дохотка на поједине субјекте, с једне стране, као и на различите облике
потрошње, или на акумулацију (штедњу), с друге стране.
2) Пораст фискалне пресије праћен је истовремено персонализацијом
пореза, као и селекцијом пореског оптерећења преко следећих елемената:
 ослобађањем од опорезивања минимум егзистенције у свим пореским системима,
 узимање у процесу опорезивања конкретне субјективне ситуације
сваког пореског обвезника, да би се социјални ефекти пореза, што више нагласили, а принцип једнаког пореског терета дошао до све већег изражаја,
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Ј. Walton, Strategic Human Resource Development, Financial Times, 1999. str. 218.
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 веће прогресије у опорезивању наследства и имовине те других
„нерадних“ облика примања,
 селективне употребе пореског захватања у готово свим модерним
пореским стопама.
3) Разним облицима интервенција у привреди држава може стимулисати или дестимулисати развој одређених грана, области или производњу
одређених подручја. С друге стране, фискалним бенефицијама (нпр. пољопривреде, извозне гране, енергетика, сировинске гране) може се стимулисати
развој одређених грана, као што се и оштром прогресијом опорезивања може
њихов развој ограничавати. Данас се у многим земљама пореском политиком
делује на убрзану индустрализацију и модернизацију - преко убрзане амортизације, ослобађања фондова за развој, нерасподељене добити намењене за
проширену репродукцију.
4) Порезима се могу значајно неутрализовати инфлациони процеси,
односно подржавати прецес стабилизације. Међутим, и данас се могу срести
доста упрошћена гледања на улогу и деловање пореза на овом подручју, јер
се заступа став да структуру пореског система треба поставити тако да осигурава:
 фискално деловање у правцу осигуравања довољних средстава за
покриће јавних расхода и
 одговарајуће стабилизационе (коњуктурне) ефекте пореза.
5) У земљама у развоју порези се често користе за рестрикцију потрошње, која показује тенденцију сталног раста изнад раста националног дохотка,
чиме треба да се ограничи потрошња и стимулише акумулација потребна за
економски развој. У овим земљама целокупна фискална политика је великим
делом подређена остваривању додатне акумулације, и то кроз прерасподелу
националног дохотка. Порезима се може деловати и на увоз или извоз акумулације. Ово је посебно могуће преко система двоструког опорезивања у две
земље, стимулисања или дестимулисања реинвестирања остварене добити.
6) Деловање пореза на трговински и платни биланс може се спроводити
из два разлога:
 стимулисање извоза и ограничавање увоза у циљу опорављања
стања трговинског биланса (отклањање дефицита), односно обрнуто;
 подстицање прилива иностраног капитала у циљу лакшег финансирања дефицита платног биланса, или осигуравање иностраних средстава за
финансирање привредног развоја;
 отежавање одлива капитала из земље у иностранство и др.
7) Порески подстицаји се дефинишу као порески уступак јавне власти
одређеном пореском обвезнику (у погледу пореске основице и пореске стопе)
да би се искористила пореска бенефиција са економским и социјалним моти-
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вима. Порески подстицаји се најчешће класификују према облицима предузетничких активности и врстама инвестиција и то за:
 инвестиције преко компанија са статусом филијале,
 инвестиције кроз специјализоване инвестиционе фондове или
трустове,
 инвестиције преко учешћа у портфолију,
 инвестиције преко огранка и пословне јединице,
 инвестиције кроз ортаклук,
 продужавање рока на који се одобрава зајам,
 споразуме о трансферу технологије,
 обучавање и пружање високостручних знања итд.
Порески стимуланси се најчешће односе на:
 одлагање плаћања пореза,
 снижење пореске стопе,
 изузимање из дохотка,
 одбијање од дохотка и
 инвестициони порески кредити.
8) Фискално деловање на привредни развој огледа се у мобилизацији
акумулационог потенцијала, у секторској оријентацији инвестиција, у стимулисању техничко-технолошког прогреса и примени резултата научноистраживачког рада, у формирању кадрова и нових знања, у изградњи објеката инфраструктуре, у промовисању привредног раста. Неразвијене земље преко
фискалитета мобилишу акумулацију и фискалним механизмом упућују у
пропулзивне гране производног сектора. Путем пореза на потрошњу, пореза
на пољопривреду, као и порезом на лична примања, убирају се и концентришу финансијска средства у буџете или фондове за финансирање привредних
инвестиција. Поред тога, држава остварује један део финансијских средстава
путем национализовања појединих привредних пунктова, који су били плод
или страног капитала или привредног власништва.
9) Дефицитарно финансирање буџета као резултат пораста економских
трансфера са редистрибутивним и стабилизационим функцијама, и као резултат пораста привредних инвестиција буџетски алиментираних са алокативним и развојним функцијама, по правилу води буџетској несолвентности са
компензацијом јавног и монетарног финансирања. Узајамни ресурси дифузионим механизмима трансферних и инвестиционих расхода редистрибуишу
акумулацију и промовишу стабилан привредни раст, док монетарни ресурси
изводе инфлаторни геп са негативним импликацијама на будући развој.
10) Деловањем фискалитета на технички прогрес и на образовање може
се утицати на привредни развој. Директним ангажовањем државе у финансирању техничко-технолошких иновација може се деловати у правцу пораста
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продуктивности рада, а тиме и на привредни раст. Финансирањем науке,
образовања и здравствене заштите утиче се на тзв. инфраструктуру, која ствара услове за фискално функционисање привредног механизма.
11) Политика јавних финансија, политика спољне трговине и политика
развоја су међузависни сегменти макроекономске политике. Међусобно деловање се успоставља кроз реални валутни курс, кроз управљање буџетским
дефицитом и кроз политику либерализације спољне трговине. Политика
јавних прихода преко: пореза на трговину (порез на промет), заштите (царина), подстицаја извоза (пореске олакшице); утиче на увоз и извоз роба и услуга. Политика јавних расхода преко трансферâ подстиче производњу роба за
извоз. Са укључивањем увоза и извоза капитала, међузависност јавних финансија, спољне трговине и развоја се појачава на плану очекиваних макроекономских ефеката.
12) Економска теорија и политика у кризи државног регулисања привреде, и изразито развијеној пракси мешања државе у економију, оријентишу
се у три правца:
 отпор ширењу јавног сектора и државној интервенцији неспособној да, на бази кејнзијанске теорије, регулише стагфлацију у привреди,
што је одводи у либералистички реформизам;
 иако савремена држава игра активну улогу заштитника интереса
монополистичког капитала, њена функција је нерационална, а државни расходи непроизводни и ниско рентабилни, треба их заменити реприватизацијом
јавног сектора;
 изменом у социјално-економској политици државе битно су се
изменили односи између монопола и државе, државе и друштвених циљева
развоја, државе и радничке класе. Даље ширење државне интервенције третира се као „конзервативна варијанта регулисања", која води општем
слабљењу стимуланса и ефикасности капитала.

ПИТАЊА
за: дискусију, припрему колоквијума, израду семинарских радова и
усмени испит
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Економски ефекти опорезивања
Деловање пореза на доходак и економски развој
Деловање пореза на економску структуру
Стабилизационо деловање пореза
Деловање пореза на инвестиције
Деловање пореза на потрошњу и штедњу
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7) Деловање пореза на трговински и платни биланс
8) Порески стимулани и олакшице
9) Порески стимуланси - стимулативна деловања пореза
10) Порески подстицаји извоза и увоза капитала
11) Пореске олакшице
12) Порези и „економија понуде"
13) Фискални ефекти на привредни раст
14) Инструменти фискалног деловања на привредни раст
15) Фискални ефекти у привредама у развоју
16) Фискални ефекти у развијеним привредама
17) Пореска политика, спољна трговина и економски раст
18) Фискална политика и теорија оптималних валутних области
19) Потребан ниво централизације владиних буџета у монетарној
унији
20) Дефицитарно буџетско финансирање
21) Ефекти опорезивања на спољнотрговинску размену и платни
биланс
22) Утицај инфлације на опорезивање
23) Дејство опорезивања на привредни развој
24) Стабилизациона дејства опорезивања
25) Дејство опорезивања на услове привређивања привредних
субјеката
26) Дејство опорезивања на прерасподелу националног дохотка
27) Трансформација пореза
28) Принципи опорезивања по Адаму Смиту
29) Принципи опорезивања по Adolfu Wagneru
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ЧЕТВРТИ ДЕО
ПОРЕСКИ МЕНАЏМЕНТ И
КОНСАЛТИНГ

Глава прва:
ПОРЕСКИ МЕНАЏМЕНТ
1. ПОРЕСКО УПРАВЉАЊЕ
Управљање порезима je важан сегмент интегралног фискалног менаџмента и пореског консалтинга.225 У ЕУ се тзв. пореском управљању поклања
изузетна пажња, нарочито од 1977. године. Комисија ЕУ је у „првој фази"
настојала да усмерава националне пореске системе ка заједничким циљевима.
Тадашње смернице су, према споразуму, постављале само правне оквире,
који су, за законодавство чланица ЕУ, као циљ, били обавезни да се укључе у
сваки национални порески систем, понаособ без изузетка. Нове пореске
смернице Комисија ЕУ је недавно израдила да би начинила заокрет и
инсистирала на „такмичењу пореских система“, које треба да ослободе снаге
за пореско-правно зближавање.
До сада је уједначавање пореза на промет (пореза на додату вредност)
већ постигло релативно запажене резултате у политици пореске хармонизације ЕУ. Но, на подручју директних пореза све је у мировању већ више
од две деценије, углавном због сасвим извесног ограничавања маневарског
поростора за слободно деловање националних пореских политика. Искуства
са уједначавањем система посредних националних пореских политика. Искуства са уједначавањем система посредних пореза изнедрили су мишљење
да код опорезивања прихода од рада и приватних зарада националне
различитости на нивоу Заједнице не могу бити уједначене из простог разлога
225

P. Drucker, Management, Heeper CollinsPpublishers, New York, 1985.
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што слобода сељења радне снаге на европском тржишту очигледно не може
бити гарантована све док се не реализује пореска хармонизација и унификација фискалних параметара. То се данас сматра „последицом“ операционализације базичних постулата фискалне политике „економике понуде“ и
Лаферове криве (тзв. фискална контрареволуција). Услед тога су представе о
утврђивању пореских прописа ЕУ поново запале у „непланирану“ сенку теза
о супсидијаритету (тзв. супсидијарност пореског система). Супсидијарност
пореских хармонизација захтева уклањање пореско-правних деформација путем реализације предлога из Смерница ЕУ. Заједничко пореско третирање
свих учесника у тзв. Европској интересној заједници (EWIG) не може се више
препустити националним пореским различитостима.
Као достигнуће заједничког обликовања пореског система у ЕУ сматра
се доношење три пореска акта о сарадњи акционарског друштва при прекорачењу граница: смернице о фузионисању, смернице за концерне и споразум
о арбитражним поступцима, које је Савет министара ЕУ усвојио у јуну 1990.
године. „Тиме треба да се подстиче преструктуирање предузећа широм заједнице да би се обезбедила оптимална величина предузећа, чиме би се побољшала њихова конкурентска способност у међународној трговини“ (Blick
durch die Wirtschaft). Одатле проистиче обавеза о имплементацији смерница у
национална пореска права држава - чланица ЕУ до 1. јануара 1992. године. А
тај временски теснац je рефлексија правне одлучности у процесу остварења
заједничког европског привредног простора путем рационалне и ефикасне
заједничке политике управљања порезима.226
Смернице за концерне односе на текуће опорезивање, односно имплицирају уграђивање „заједничког“ пореског система за матична предузећа и
кћерке (огранци) у земљама ЕУ. Традиционално решење je да се дивиденде у
земље власника учешћа (акције) морају опорезивати, док држава у којој се
налази фирма која исплаћује дивиденде, може да наплати изворни порез
(порез на приход капитала), ограничен износом одливених дивиденди. Стопа
пореза утврђена је на 15 процената“. Но, ако се ради о пореском захватању
износа исплаћених дивиденди у земљи примаоца, онда примање дивиденди
остаје ослобођено од опорезивања, без обзира на квантум поседовања портфеља акција. Лимит за овакве олакшице био је, најпре, утврђен на нивоу од
25% да би се, затим, свео на свега 10% (нпр. Немачка). А да би „предупредило“ вишеструко опорезивање отицања добити од филијала ка матичним
друштвима и од ових друштава ка акционарима у Смерницама ЕУ је пореска
стопа овог изворног пореза снижена на 15%, с тим што свако оптерећење извозним порезом (без обзира на одобрено пореско ослобођење у земљи матичног друштва) садржи одређено пореско допунско оптерећење прихода од
226
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дивиденди. Коначно, за све чланице ЕУ је важно и питање како третирати
учешће у иностраним филијалама (кћерима), које не подлежу регуларном
порезу на добит корпорације. Одговор на ово питање дају Смернице тако што
„корпорације, које под њих спадају, пошто су без могућности избора, подлежу под регуларне порезе на корпорације, који су установљени у земљи у
којој имају седиште“.
Споразум о арбитражним поступцима односи се на споразумно одмеравање добити пред трансакцијама између предузећа када се прелазе државне
границе земаља чланица ЕУ. Према њему, свакој држави чланици се гарантује да ће предузећу са њене територије, из трансакција при којима се прелазе
границе државе, добит бити тако одмерена као што би се добило према принципу „Arm’s lenht dealing", дакле, као да између односних предузећа ничег
заједничког нема у погледу руковођења и располагања капиталом". При томе,
обавеза је сваке државе чланице ЕУ да, уколико коригује добит, саопшти
другој чланици Заједнице чије предузеће учествује у процесу стварања добити. Намеравано кориговање добити не може бити ометено никаквим националним пореским законским актима.
Смернице о фузионисању имају за задатак да ослободе пут за прекорачење граница чланица ЕУ, поготово када је преструктуирање предузећа
централни циљ фузије предузећа. Суштина фузионисања се своди на утапање
једног предузећа у друго, већ постојеће предузеће и на оснивање новог предузећа од најмање два друштва. При томе, онај који се припаја преноси сву
своју активу и пасиву на оно друштво коме се припаја. Акционари друштва,
као компензацију за пренос своје имовине, добијају учешће у капиталу
друштва - примаоца, али уз доплату у готову у износу од 10% набавне вредности учешћа у капиталу. Пореске олакшице протежу се и на прсељење
делова предузећа (погона) из једне државе чланице ЕУ у друго предузеће
(друштво) на простору друге државне чланице, уз гарантовање акционарских
права и пореског неутралитета. Коначно, пореске олакшице односе се и на
деобу (тзв. цепање) предузећа (или друштва), које се укида без ликвидног
процеса и које своју активу и пасиву дели на најмање два већа постојећа
друштва, уз доплату до 10% новодобијених акција и уз гарантовање учешћа у
капиталу друштва - примаоца.

1.1. Експертни системи за управљање порезима
У теорији и пракси, експертни системи су, по правилу, засновани на
знању које номинује људе експертима. Експертни систем, према томе, репрезентује систем који користи врхунско знање које, уз помоћ електронског
рачунара, доприноси ефикаснијем управљању порезима и рационалнијем решавању фискалних проблема у привреди у друштву. Експертни систем за
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пореску економију у основи подразумева промишљање високообразованих
кадрова и научно-стручних теоретичара и практичара у процесу решавања
специфичних пореских проблема, почевши још од утврђивања пореза па све
до утаје пореза. Експертни систем, у том контексту, може бити коришћен
како од кадрова и стручњака који нису врсни познаваоци пореске проблематике (ради њиховог адекватног и непристрасног пореског одлучивања)
тако и од специјалиста и експерата за пореску економију, као сарадници и
саветници. Стога, експертни систем може функционисати боље и од интелектуалне особе у процесу доношења одлуке у ужим стручним областима
пореске политике са свим својим специфичностима. Тако конструисан експертни систем може чак и да побољша организовање пореске службе и
руковођење пореским информационим системом.
Експертни системи су првобитно почели да се развијају још давне 1960.
године, као посебне гране примене вештачке интелигенције. У структури
тадашњег научног истраживања вештачке интелигенције предоминантно место је припадало схватању о маргиналном присуству законитости у доношењу фискалних одлука, које су повезане са рачунарима (мањим). Због тога сам
процес доношења пореских одлука није могао бити реализован као експертно
извршење. Наредне две деценије, међутим, дају печат развоју експертних
система у више праваца, почевши од академских кругова па до практичних
примена. Почетком 80-тих година појављују се већ XCON, XSEL и CATS - 1,
као релативно развијени експертни системи. Самим тим, нагло је нарасло
интересовање научних и пословних људи за даљу афирмацију експертних система. Убрзаном развоју експертних система сада доприноси нова израда помоћних средстава за брже, ефикасније, успешније и делотворније пројектовање експертских система. И управо та нова и моћна средства обухватају:227
(1) учење из искуства, као што су META-DENDRAL и EUROSFO,
(2) стицање знања, као што су ЕХРЕRТ и КАS, и
(3) програмирање, као што су EMIYCIN и АGЕ.
Примена ових средстава, у самом почетку, захтевала је специјални
хардвер, али са тзв. LISP уређајима. Касније, развој софтвера омогућио је коришћење савремених рачунара, укључујући и тзв. микрорачунаре. У перспективи то треба да допринесе убрзавању развоја експертних система и проширењу домена њихове примене.
У теорији су разрађене најважније основе експертних система, које чине:
(1) експертно знање,
(2) особа - специјалист,
(3) пренос знања,
(4) закључивање,
227
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(5) правила и
(6) способност тумачења предложених закључака.228
У суштини, ради се о базичним компонентама експертних система. Експертно знање, у том контексту, представља интегрално, свеобухватно знање
за креирање и обављање одређеног, конкретног пореског посла, које се стиче
и кумулира стручним искуством, студирањем проблема, читањем литературе,
вежбањем у пракси и прегалачком припремом у дужим временским секвенцама.
У начелу, та експертска знања обједињују:
а) практична знања о пореском проблему који се решава,
б) теоријска знања о пореском проблему који треба решити,
в) тачно утврђена пореска начела и прецизно одређене пореске процедуре, које су у непосредној вези са доношењем генералних фискалних закључака,
г) хеуристична фискална (пореска и буџетска) начела о томе шта треба
да ураде јавна власт и пореска администрација у датим конкретним порескопословним ситуацијама,
д) генералну фискалну стратегију за економски праведно и социјално
подношљиво решавање тог типа пореског проблема у земљи и иностранству,
и
ђ) свеопште повезивање најновијих достигнућа фискалне науке, односно фискалне (пореске и буџетске) економије као науке, са свим микроекономским и макроекономским импликацијама. Такво теоријско и емпиријско
експертно знање захтева вишегодишње „упијање“ знања на свим инстанцама
официјелног образовања, са свим емпиријским усвајањима знања и са свим
сопственим промишљањима и истраживањима у дугорочном „конзумирању“
времена од 1-2 деценије. Зато је такво знање изузетно скупо, најскупље на
свету, јер се ради о најскупљој инвестицији у животу појединца.
Специјалист je појединац са експертским знањем највишег степена у
пореској економији коме је специјалност одређена ужа пореска област, односно одређена врста пореза. Тешко је, наравно, проценити колики је то обим
знања којим располаже порески експерт. Решење зависи искључиво од
експертског знања специјалисте. Због тога се често и констатује да је корисност експерта највишег ранга, односно специјалисте највишег нивоа три пута
већа од просечног познаваоца задатих пореских проблема, односно 30 пута
од обичних (углавном слабијих) решења компликованих пословних проблема
са пореског становишта. Ту је онда присутна корист (финансијска) у виду
пореских уштеда, које директно повећавају акумулацију капитала. Понекад та
П. Суботић, Експертни системи у пословном одлучивању, Пореска политика, март
1992, стр. 19.
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уштеда непосредно спречава фирму од банкротства, а њеног власника од
етикете пословног неморала. Врхунско људско знање, дакле, „произвођачи“
користе. Али, корист од експертног знања може бити и већа и значајнија
уколико највиши ниво врхунског знања постане доступан свим учесницима у
доношењу одлука о пореској економији. Зато експертно знање ваља ширити и
у њега улагати, будући да се врхунска знања дугорочно ефектирају без додатних улагања, а и трошкови не кореспондирају користима, што значи да је
и експертно знање својеврсна економија која може бити изузетно профитабилна. Зато и констатујемо да је време експертних система време бизниса,
новца, профита.
Ово што је типично за врхунско људско знање експертног типа (као карактеристика) je његово збирно понашање и манифестовање, које укључује
бројне базичне активности, и то:
 препознавање и формулисање пореских проблема одмах непосредно,
 решавање пореских проблема довољно брзо, довољно стручно и довољно поуздано (сигурно),
 објашњење пореских решења на стручан и једноставан (и лако разумљив) начин,
 учење из пореског искуства брзо и комплетно,
 поновно структурирање пореских знања обогаћених емпиријом,
 прекршити пореска правила ако су на помолу откривања потпуно
нових пореских правила која носе нови бизниси и међународна окружења, и
 одређивање промељнивости пореских знања новим открићима, проучавањима и искуствима.
На основу наведених активности може се закључити да порески експерт мора, може и треба да препозна, установи и формулише порески проблем и то на само њему својствен и специфичан начин. Тако формализован
порески проблем сада треба да добије форму која омогућује његово брзо, потпуно, ефикасно и рационално решавање, односно решење.
У том контексту, порески специјалиста мора поседовати способност да
да готов рецепт који решава и друге сличне пореске проблеме по аналогији.
Поред тога, специјалист мора бити способан и виспрен да објасни решење,
односно резултат на бази нових сазнања из пореске области коју стручно
прати. Нова емпиријска сазнања сада мора да искористи за реструктурирање
постојећих знања и да преструктуирана пореска правила поново користи у
пракси. Коначно, све те активности морају постати ефективније (тзв. са високим квалитетом крајњих резултата), ефикасније (тј. са великом брзином у
изналажењу решења) и рационалније (тј. са мањим трошковима решавања
проблема). Управо нови развој експертних система на томе инсистира и ис-
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трајава упоредо са модернизацијом експликације решења (објашњења солуција) и модернизацијом учења из искуства (са уопштавањима емпирије).
Пренос знања je, исто тако, један од важних циљева експертних
система, који се развијају екцелераторски у модерном свету. Пренос знања од
специјалиста (врхунских) у одговарајуће датотеке електронског рачунара и
од датотеке електронског рачунара до заинтересованог персонала (појединца
или групе) обухвата, углавном, две групе активности, и то:
(1) стицање знања од стране специјалиста (експерта) и
(2) меморисање знања у рачунару. Меморисање знања у рачунару репрезентује базу знања. Два су типа знања у питању, и то:
 чињенице (материјалне и финансијске) и
 поступак (правила) решавања конкретног пореског знања.229
Закључивање je следећа карактеристична црта експертног система, будући да се експертно знање складишти у бази знања. Рачунари само користе
програме који обухватају процедуре у вези решавања проблема у поступку,
које се и зове симболичко закључивање.230 Знање се у експертним системима
користи као сет симбола. Симболи јесу основа за решавање проблема. У зависности од тзв. сродства, симболи се међусобно комбинују. Представљање
сродства у рачунару обично се назива симболика структуре. Коришћени
симболи структуре са становишта избора и интерпретација, утичу на успешан
рад експертних система.
Способност тумачења предложених закључака имплицира тумачење
савета и препорука, образложење решења и објашњење закључака. То је једна
од најосновнијих карактеристика пореских експертних система у савременом
свету, који придаје изузетан значај public relations у пореској области. Комуницирање између пореских обвезника и пореских власти, стога, заузима
важно место у експертним системима на принципима кооперативности и
међусобног поверења. Због тога се и објашњење предложених пореских решења ради у тзв. субсистему, који се популарно назива „субсистем за тумачење“. То, пак, омогућава пореском ескпертном систему да посматра сопствено пореско закључивање и да објашњава предложене пореске одлуке.
Презентиране способности и карактеристике експертних система, заправо рефлектују њихову потпуну различност од конвенционалних система,
који „раде“ на основу алгоритма и који користе велику базу података.
Упоредни преглед показује да се експертни систем разликује од осталих
рачунарских система управо по њиховој способности за закључивање и за
тумачење (објашњење) пореских решења. Експертни системи користе симболично значење и раде са некомплетним улазним информацијама, док су у
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конвенционалним системима процедуре и њихово коришћење дате заједно у
програму. Процедуре и њихово коришћење је, пак, дато одвојено у експертним системима.
Табела 8.- Упоређење функционисања конвенционалних и експертних
система
Конвенционални системи

Експертни системи

Процедура и начин обраде података
укомпоновано је у секвенцијалан
програм
Програм не греши (греше
програмери)
Најчешће се не објашњава зашто су
потребни улазни подаци или како се
врши закључивање
Промене у процедурама и начину
обраде захтевају дужи рад

База знања је јасно одвојена од процене закључивања (нпр. управљање
знањем је раздвојено од контроле)
Програм може да греши
Тумачење је основни задатак
експертних система
Промену правила је лако извршити

Систем може да ради само са
неколико правила (као први прототип)
Начин обраде се врши корак по корак Начин обраде се врши коришћењем
(на основу алгоритма)
хеуристике и логике
За функционисање захтева потпуне
Може да ради са некомплетним или
информације
непоузданим информацијама
Користи велику базу података
Користи велику базу знања
Основни циљ је ефикасност
Основни циљ је ефективност
Ради са квантитативним подацима
Ради са квалитативним подацима
Пројектовање, развијање и
Пројектовање, развијање и
дистрибуција нумеричких података
дистрибутиван прилаз закључцима
(ТПС) или информација (МИС, ДСС)
Систем ради само ако је комплетан

Извор: П. Субић, оп.цит., стр. 20.
Базом знања управља се одвојеним (посебним) контролним механизмом. У експерименталним системима нова знања се додају без поновног
програмирања. „Циљ технологије експертних система је стварање помоћних
средстава људима помоћу којих ће они моћи да стичу, чувају, деле и користе
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знања за решавање комплексних проблема.“231 У крајњој инстанци, експертни системи извлаче закључке помоћу логичког закључивања, што је
супротно осталим средствима за одлучивање коришћењем рачунара. То су
нове генерације експертних средстава које све више своју примену налазе у
финансијама, и посебно, у пореском систему.

1.2. Фискални „Public Relations”
Порески public relations представља модеран облик комуникације
пореске администрације са пореским обвезницима у окружењу, са циљем остварења жељеног утицаја на формирање јавног мњења које конверира
пореској власти. Задатак пореских кадрова запослених у делатности public
relations је да се штите финансијски интереси државе, пословни интереси
моћних корпорација (чији се профит лежерније опорезује) и појединачни
интереси одређених пореских обвезника (који добијају специјалне фискалне
олакшице) у критички расположеном окружењу, као и да се утиче на законодавна тела да коригују пореске законе и да креирају повољније фискалне
регуле услова привређивања. Порески стручњаци за public relations постали
су изузетно искрени у припремању одговора на критике, које долазе из
окружења на рачун пореских органа јавне власти.232 Пред јавношћу они
обично настоје да оправдају пореску политику државе. Уствари, јавност треба убедити у исправност пореске политике владе и у оправданост владиних
пореских циљева. „Истовремено, у условима уплитања државе у привредне
токове, стручњаци за public relations настојали су да се у контактима са представницима владиних агенција и законодавних тела изборе за такву законску
регулативу у привредном сектору, која би у што већој мери одговарала интересима предузећа и компанија за које су радили“.233
У модерном поимању public relations, све је већи број експерата у овој
делатности који указује да public relations постаје облик двостраног комуницирања, који је усмерен у правцу успостављања између пореске власти
(администрације) и окружења (компаније и појединци, као порески обвезници). Због тога се од запослених у делатности public relations захтева да у
јавности представљају и тумаче потезе пореске политике владе, да истражују
окружење, да прате мишљење јавности, да изналазе решења за усклађивање
међусобних интереса и поверења, да саветују влади измене постојећих пореских стопа, да ослушкују реакцију јавног мњења на пореске промене и да
Ибидем, стр. 20.
D. Kotler, Marketing, Management, Prentice-Hall, Englewood cliffs, 1998.
233
M. Ђурић, Public Relations, Институт за тржишна истраживања, Београд, 1992,
стр. 7.
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„управљају" процесом двосмерног комуницирања између јавног сектора и
јавног окружења (и циљних група у структури јавног мњења).
Порески public relations у савременим тржишним економијама са снажним јавним прерогативима правне државе репрезентују јавну професију и
финансијку функцију са признатим статусом и модерном улогом. Експерти за
порески public relations, стога, заузимају сам врх управљачке структуре јавне
организације модерне државе. Они доприносе потпунијем задовољавању јавних потреба и захтева корисника јавних улога, повећању угледа пореске власти и јавности и унапређењу односа владе са циљним групама окружења.234
У компетенцији ове јавно-финансијске функције налазе се и фискално
планирање и фискална контрола. У условима изненадних промена у окружењу и екстерних шокова експерата за порески public relations имају специјалну
саветодавну улогу (консалтинг), у процесу креирања фискалне стратегије
владе (и државе), односно измену пореске политике у конфликтним ситуацијама. Због тога је public relations специфична функција управљања која увелико потпомаже да се успоставе масовни облици међусобног комуницирања,
разумевања, поверења и сарадње између јавних институција државе и циљних група (пореских обвезница) у окружењу, да упозна државне органе са
проблемима у окружењу, да дефинише ниво одговорности пореских органа у
вези са уважавањем интереса јавности, да сугерира пореске промене у складу
са захтевима циљних група у окружењу, да информише јавност о будућим
пореским променама.
Као функција управљања порески public relations обухвата:
(1) изналажење, анализирање и интерпретирање јавног мњења, ставова циљних група и појаве, које могу позитивно или негативно да утичу на
фискално пословање државе, и планова јавних институција и јавних служби,
(2) саветовање пореској управи на свим нивоима јавне власти у вези са
конципирањем и доношењем стратешких фискалних (пореских и буџетских)
одлука, правцима пореских акција, економским и специјалним ефектима
пореза и доприноса на активност пореских обвезника, и са одговорностима
пореске и буџетске управе за квалитет услуга и за обећане користи окружењу,
(3) континуирано истраживање, организовање и оцењивање буџетских
програма, пореских акција и стратегије фискалног комуницирања усмерених
ка информисању циљних група и постизање потребног разумевања и
подршке јавности у вези са постављеним циљевима,
(4) планирање и усмеравање акција јавних институција и организација
у настојањима да се ефективно утиче на формирање мера фискалне политике
и на измену инструмената пореске политике и на реализацију програма
буџетске и фондовске алокације ресурса, и
234

J.E. Grunig i T. Hunt, Managing Public Relations, Holt, New Yогк, 1984, стр. 6-9.
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(5) управљање расположивим кадровским, финансијским и техничким
потенцијалима јавног сектора у остваривању пореских и буџетских активности државе.235 За професионално обављање public relations у пореској пракси
потребна су знања из области пореске економије, фискалног менаџмента, буџетског инжењеринга, пореског консалтинга, пореског права, пореског морала, фискалне информатике, социјалног пореза, финансијске психологије и
финансијске етике.236
Public relations (односи с јавношћу) у пореској сфери јавног сектора и
пореско комуницирање са циљним групама у окружењу (порески обвезници),
као модерна професија, пословна делатност, финансијска функција и научна
дисциплина, повезана је са бројним, међусобно сличним и различитим, терминима, као што су: lobbing, public affairs, press agenty, development, publicity,
advertising, goverment relations, community relations, financial publicity relations.
Lobbing репрезентује одређени сегмент активности у структури делатности public relations који имплицира настојање (са притиском) стручњака да
у контактима са представницима владиних и законодавних тела и извршних
органа утичу на кретање и спровођење пореских закона, мера и прописа, који
регулишу пореске услове привређивања, пословања субјеката, понашање
циљних група. Експерти за порески public relations се за рачун својих клијената боре за измену пореских прописа или за укидање постојећих неповољних пореских мера и врше притисак на пореску власт да спрече доношење
пореских закона и прописа који угрожавају њихове пословне интересе и
конкурентске способности на домаћој и међународној сцени.
Public Affaires (јавни послови, односи) репрезентује посебно место у
пракси public relations, а усмерено је на постизање жељених ефеката и утицаја у односима са владом и јавним институцијама на плану остваривања
одређених комуналних, социјалних и инфраструктурних програма.
Press Agenty (посредовање у односима са штампом) рефлектује специфично подручје public relations који тежи да програме јавних служби (у
области културе, здравства и спорта) лансира средствима јавног информисања да би се јавни публицитет искористио као главно средство промовисања
нових садржаја културе, уметности, здравства, спорта и др.
Development (развој), као модерно подручје public relations, има за
задатак да формулише и води јавне акције у области прикупљања доприноса
чланова (membership drivers) појединих добротворних удружења и хуманитарних организација, и у области формирања јавних фондова (fundraising) за
финансирање непрофитабилних активности и организација, што нарочито
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долази до изражаја у раду образовних, здравствених, културних и специјалних институција.
Promotion (промоција) и publicity (публицитет) јесу важни сегменти
стратегије комуницирања у програмима public relations. Процес комуницирања између јавних служби (произвођача) и корисника (потрошача) има за
задатак да креира позитиван став окружења о јавним добрима и услугама и да
промовише нове јавне услуге у процесу тржишних и вантржишних куповина.
Посредством медија масовног комуницирања лансирају се поруке корисницима (потрошачима) јавних добара и услуга, које се порески алиментирају са
или без партиципација. Понуди приватне продукције јавних добара и услуга
нарочито конвенира тржишна промоција и јавни публицитет.
Advertising (оглашавање) и пропаганда репрезентују саставни део стратегије комуницирања између јавних институција државе и циљних група у
окружењу. Активност пропаганде је усредсређена на постизање пропагандног
циља „по сваку цену“ и да се, на тај начин, утиче на мишљење јавности како
би се наметнула одређена ефектива у области расписивања јавног дуга за одређене развојне и инфраструктурне потребе или расписивања самодоприноса
за финансирање изградње локалних школа, здравствених станица, дечјих вртића, спортских терена.
Goverment Relation (односи са владиним институцијама) и Community
Relations (односи са друштвеном заједницом) јесу специфични сегменти опсервативног public relations које доприносе ширењу процеса међусобног
прилагођавања и поверења између компанија и владиних институција и између предузећа и комуна како би се путем пореских и непореских давања
задовољиле одређене заједничке потребе грађана.
Коначно, Financial Public Relations (финансијски односи с јавношћу)
репрезентују врло практично подручје public relations у финансијској економији,237 које имплицира прецизно усмерене акције на информисање акционара и инвеститора о профитонским изгледима у садашњости и будућности, о
растућем тренду дивиденди, о пореском растерећењу дивиденди, о изградњи
коректних односа између акционара и пореске администрације, о будућим
пореским подстицајима акционара и о евентуалној заштити акционара (власничка акција) од берзанских шокова.
Најтежи део public relations у свом интегритету из простог разлога што
финансијски сектор обухвата акционаре, акционарска друштва, инвестиционе
и пословне банке, берзанске институције, пензионе фондове, осигуравајуће
компаније, дилере, брокере, финансијске ревизоре, порески консалтинг, јавна
предузећа, јавне службе, међународне финансијске, монетарне и банкарске
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институције и организације. Изградња финансијског поверења238 међу финансијским актерима je централни задатак Financial Public Relations, који мора да
користи медије као основно средство за пренос свих порука које су упућене
финансијској јавности. У игру се сада убацују односи са медијима (Media
Relations), који на професионалан начин (и уз професионалну одговорност)
партиципирају у процесу саопштавања, преношења и коришћења информација што имплицира припремање стратегије медија, избор медијског микса, редовно снабдевање средстава јавног информисања информацијама о финансијском пословању државе, јавне наступе представника владе и веродостојно
пружање и добрих и лоших информација (нпр. о пореској контроли, о утајама
пореза и сл.).
Такав принцип ретроактивно отвара просторе за Community Relations на
тај начин што предузећа припремају програме public relations како би се укључила у друштвено корисне акције у оквиру којих предузећа најчешће помажу у изградњи инфраструктуре, учествују у хуманитарним акцијама, помажу
развој здравства, спонзоришу спортска такмичења, културних, музичких,
забавних манифестација, учествују у акцијама очувања човекове околине.
Тиме се отварају нови простори за привредне субјекте кој и придају велики
значај унапређењу односа са владом и њеним институцијама. У процесу
комуницирања са представницима владе и владиних институција компаније
теже да активно учествују у креирању законских прописа и да утичу на процес доношења пореских мера да би заштитили своје бизнис интересе.
Експерти за public relations у односима са владиним институцијама желе да
утичу на економску политику ради што лажнијег прилагођавања предузећа
новонасталим променама. Експерти, исто тако, утичу на неопходне измене у
законској регулативи привредних токова у складу са интересима крупног
бизниса.
Експерти теже да организовано и континуирано вршење притисака за
остваривање конкретних циљева одређених интересних група (lobbing-a).
Они успевају да издејствују бенефиције. Пракса lobbing-a спремна је да
користи чак и убеђивачке методе239 у остваривању одређеног притиска на појединце или групе у влади да би се остварили и искористили друштвено корисни ефекти кроз пореске уштеде (политиком пореских ослобођења и пореских олакшица).
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1.3. Пословно и фискално комуницирање
У психологији бизниса свака прејака реч квари посао. Пословно лице
новог кова не сме своје нерасположење да показује када са важним
партнером уговара значајан бизнис. У свету бизниса саговорници се вреднују
на основу успеха, способности, изгледа и комуницирања. То исто важи и за
фискалну комуникацију између пореске администрације и пореског обвезника, јер саговорник мора бити респектован и у пореској контроли. У међусобном општењу није исто рећи: „Ви сте добар порески платиша“ или „Ја сам
поносан што имам тако успешног пословног човека који уредно плаћа своју
пореску обавезу“. По правилу, добар привредник је и добар порески платиша,
будући да пословну елиту прати порески морал.
Учећи нову вештину комуницирања свака пословна особа је на добром
путу да променом „једног понашања у комуницирању“ промените и друге
или низ других понашања. А када пословни човек почне да мења и активности, онда је то знак да се мењају и осећања (према друштву, пословним
партнерима, пореској влади, банци, породици, технологији). Градећи потпуно
нове моделе у пословном опхођењу и бизнис комуницирању, бизнисмен
гради и имиџ успешне пословне личности, која се посебно респектује, мери и
награђује. Опхођење и комуницирање је нарочито важно за пореског
менаџера, који битно утиче на лојалност пореског обвезника и на ауторитет
пореског органа јавне власти. То доприноси квалитету официјелне комуникације између пореског обвезника и пореске администрације на „људски“
начин и са поверењем на линији стриктног разграничења права и обавеза.
Пословна и пореска комуникација није једноставно добијање информација, јер сама информација може бити неупотребљиви алат. У комуницирању између пореског менаџера и пореског обвезника може бити схваћен
разговор:
(1) незадовољством, јер је супротна страна узрок необављеног посла и
(2) нерасположењем, јер је супротна страна наступила са личним
намерама.
Изузетно је важно да у процесу комуницирања свака информација
репрезентује употребљив алат у арсеналу разума, поверења и кооперативности. Комуникација се учи радећи и вежбајући, као вештина. Све је слично
неизвесним авантурама, које вреди у животу имати. Утаја пореза je неизвесна
авантура док не прође пореска контрола. После тога остаје очигледна корист
која се само у сећању судара са пореском евазијом.
Код пореских менаџера егзистира надалеко чувени кодекс професионалне и пословне етике живота и рада, у коме се брани част, поштење,
достојанство и углед. Порески менаџер је увек дужан да испољава потребну
стручност и посебну умешност, хуманизам и одлучност у обављању послова
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који су у складу са достојанством професије и дигнитетом струке. Порески
менаџер је дужан да благовремено и савесно испуњава све обавезе према
друштву и према органима друштвене заједнице, да чува њихов углед и да
свестрано помаже развој друштва и своје професије у друштву. Порески менаџер је обавезан да одржава, негује и проширује стручну и професионалну
сарадњу, да ради на сопственој стручној едукацији и да чува професионалне
тајне. Поред наведеног, порески менаџер је дужан да своје сараднике упућује
у правила понашања и професије и начела сарадње, да чува достојанство и
част својих сарадника, да поштује личности и да коректно комуницира.

1.4. Управљачки фискални интелиџенс
Образовање за бизнис формира професионалне менаџере са научним
приступом проблемима и са оперативним знањем за решавање ризичких и
неизвесних ситуација. Тако менаџер оспособљен за тимски рад користи
хардвер и софтвер за прикупљање и обраду података за доношење одлука и за
избор одабране акције. Одлука менаџера за конкретну акцију мање зависи од
теорије одлучивања и анализе, него од прецизне информације и сопственог
сценарија. На тај начин информације постају све значајније у процесу доношења одлука у свету менаџмента. У том контексту, интелиџенс није специјална теоријска конструкција већ прагматична и практична функција.240
Знање и know-how покрећу се овде сопственом структуром и информационим инпутима у процесу доношења одлука и управљања. То нарочито
важи за тзв. техноструктуре у Galbraith-овом стилу, као водећи мозгови једне
институције или компаније. У менаџерском интелиџенсу, тзв. организација
не значи формалне, дијаграмске односе већ аутономне, саморегулишуће и самоприлагођавајуће мреже или системе.241 У том смислу, нови тип кооперативног управљачког тима је важнији и неопходнији од класичне хијерархијске координације. Комуницирање је интегрални део интелиџенса у коме се
захтева прецизна граница између ауторитативности и одговорности. Разлика
мора бити јасна између тзв. ауторитета, који се дефинише из саме природе
посла, и тзв. ауторитета мудрости, који базира искључиво на знању и knowhow.
Интелиџенс системи по правилу информишу на знању и know-how и
саветују, док структурни ауторитет „вежба“ на линији управљања. Зато менаџер за формални интелиџенс треба да буде човек са широким и дубоким
општим знањима пре него специјалиста. У том склопу, интелиџенс треба да
вежба селективно прикупљање и бољу интерпретацију информација како би
240
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Frank T. Perace, Inteligence for Economic Development, Berg, Oxford, 1987.
F.T. Perace, Управљачки менаџмент, Економика 7-9/91, стр. 44.
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се менаџер „спасао“ од великог броја инпута из вишеструких извора
информација и техника обраде података. Информацију, стога, треба обрадити
до мере у којој су додатне маргиналне вредности једнаке маргиналним трошковима обраде. Приступ „трошкови-резултати“ je економски валидан приступ
у условима високе неизвесности и ризика у процесу управљања и доношења
одлука.
Информација служи за комуницирање. Због тога менаџер прави дискриминацију између информације која редукује неизвесност и информације
која се користи за акцију. Но, и поред тога, информациона технологија,
управљачка информатика није довољна за управљачки интелиџенс. За смањење неизвесности није довољно само прикупљање информација и анализирање
података већ и велика количина знања и познавања окружења. Због тога су
важни стратешки, тактички и опреациони модели интелиџенса. Стратешки
интелиџенс је одлучујући за дугорочни развој и ефикасност у предузетништву и за технолошко прогнозирање у тржишним структурама. Тактички
интелиџенс је, пак, важан у финансијском маркетингу где је ризик велики.
Операциони интелиџенс, међутим, везује за економичност операције менаџера у процесу побољшања економских перформанси. У том контексту, сви
менаџери имају потребе за информацијама на које се надограђује управљачки
интелиџенс.
Активност интелиџенс управљања рашчлањује се на осам делова, и то:
(1) прикупљање информација и података,
(2) анализа,
(3) истраживања,
(4) прогнозирање,
(5) посматрање,
(6) образовање,
(7) системи и
(8) комуникација.
Менаџери су још увек резервисани према управљачком систему
интелиџенса који се базира више на знању него на искуству, они теже да
заштите своје организационе тајне које успешно користе за напад и одбрану,
и које су неопходне за опстанак и развој фирме. То је много лакше од познавања субдисциплина интелиџенса, као што су операциона истраживања, маркетинг, финансијски менаџмент, рачуноводство, анализе инвестиција, статистика, информационе и компјутерске науке, системи финансирања, стратешко
планирање и public relations.
Пореске банке података и фискални информациони системи за пореске
администрације и пореске саветнике постали су свакодневна потреба модернизације финансијског пословања државе и њеног јавног сектора са новим
могућностима које нуди продор пословне информатике. Шведски Comtax pak
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рекламира светску пореску енциклопедију за кориснике персоналних рачунара. То показује да је способност рачунара да чувају и омогућавају брзо претраживање огромног броја информација од изузетног значаја у прикупљању и
манипулисању пореским информацијама.
У данашњем свету са водећом фискалном информатиком већина рачунарских система које користе порески експерти састоји се из датотека из
чијих претраживања следи квалитетна анализа података и њихова евентуална
примена која је потпуно у рукама обавезно добро обучених пореских
саветника. Једини извор међународних информација о порезима је ипак CD базе података Међународног бироа за пореску документацију, као огранка
Међународне фискалне асоцијације која садржи податке о европској и латиноамеричкој пореској пракси, и текстове међународних споразума о двоструком опорезивању.
Еволуцијом пореског софтвера омогућено је и рачунарско планирање
по принципу „what- if“ (шта - ако). У том контексту, фирма KLMG нуди свој
Espatriate програм који рачуна пореске и социјалне издатке за службенике на
раду у 40 страних земаља, 25 швајцарских кантона и канадских провинција, и
5 америчких држава. Поменути Comtax једини у свету даје лиценцу за своје
програме који омогућавају процену ефеката трансфера зарада из једне у
другу земљу на чист профит одређене мултинационалне групације. Но,
познати рачунарски системи са својим широким спектром могућности нису
од велике користи уколико се њиме не користе висококвалификовани људи.
Интернационализација економије диктира потребу формирања тимова пореских саветника, пореских експерата и пореских стручњака који добро познају
пореско право, пореско рачуноводство, порески консалтинг, пореску информатику, пореску технику, порески морал и пореску етику како би се коначно
стало на пут међународној евазији пореза и ширењу сиве економије без пореза.
Током јануара 1992. године Савез ЕЗ донео је Правилник о административној сарадњи у области индиректног опорезивања, којим су регулисани сви
облици сарадње између пореских администрација држава чланица ЕЗ у
примени закона о порезу на додату вредност. Овим Правилником, заправо,
успостављене су процедуре за размену информација електронским путем о
TVA које се односе на трансакције унутар ЕЗ. Надлежни органи пореских
администрација су обавезни да успоставе електронску базу података са
ускладиштеним подацима о разрезаном и наплаћеном VAT-у, и са регистрима
лица која су добила идентификациони број обвезника пореза. Надлежним
органима јавне власти омогућен је директан приступ свим релевантним
подацима о вредностима куповина унутар ЕЗ, између држава чланица ЕЗ и
између пореских обвезника који су регистровани. Информације су врло
поверљиве и проток информација између пореских администрација земаља
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чланица ЕЗ у функцији спречавања развоја сиве економије и евазије пореза
после укидања фискалних граница. Коначно, систем сарадње омогућава и
обуку кадрова и размену пореских службеника. Чак се разрађују и специјални
програми, попут постојећих програма размене цариника „Matthaueus“.

2. УЛОГА МЕНАЏМЕНТА У СПРОВОЂЕЊУ
ФИСКАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
2.1. Порески менаџер
Менаџерска револуција на површину бизнис света није избацила и
лансирала само тзв. пословне менаџере, него и пореске менаџере, који имају
фискалну власт, моћ и знање, али и пореске ревизоре (контролоре, „полицајце“), који се јављају као елитни слој у државној администрацији. Тако
порески менаџери репрезентују специјалну друштвену елиту која има власт,
моћ, ауторитет, знање, морал и етику. Порески менаџери репрезентују ресурсе развоја јавног сектора који планира, организује и контролише јавне и
пословне активности. Они су, додуше, фискални експерти за управљање
порезима и за ефикасну алокацију буџетских ресурса. Они добро познају
пореско управљање, јавни маркетинг и буџетски инжењеринг. Фискални менаџер je државни лидер који користи знање, искуство, власт, моћ и ауторитет
у структуираној јавној организацији модерне државе.
Порески менаџер координира јавне функције државе и доноси пореске
одлуке. Он успешно комуницира са физичким и правним лицима као пореским обвезницима. Фискални менаџер је иноватор пореске структуре и
канализатор финансијског планирања државе. Порески менаџер је „пословни
олокатор" фискалних ресурса државног буџета и креатор бизнис алијансе
између привреде и државе. Фискални (порески и буџетски) менаџер je агенс
промена у јавном сектору, друштвеној надградњи и јавној инфраструктури,
али и стратег јавних служби и мисаони фактор социјалног благостања.
Глобализација јавне производње и интернационализације тржишта јавних услуга, међутим, инкорпорирају производњу фискалних менаџера (кадровски јавни output), који су наоружани генералним и специјалистичким
знањима из области јавних финансија, јавног сектора, фискалног управљања,
буџетског инжењеринга, пореског консалтинга. Фискални менаџер се едукује
за управљање непрофитним организацијама, јавним институцијама, буџетским и фондовским институцијама у којима се материјални, кадровски, финансијски и информациони ресурси трансформишу у јавна добра и јавне
услуге. У том контексту, фискални менаџмент, који обликује и продукује пореске и буџетске менаџере, постаје универзална активност која инкорпорира
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експертско знање, културу рада, пословну етику, порески морал, хуманистичко понашање и цивилизацијско деловање. Порески менаџери, градећи
порески морал, чувају људско достојанство пореских обвезника, негују принцип једнакости пред пореским законима, развијају принцип толеранције
према утајивачима пореза до нивоа мирног решавања пореских спорова,
поштују права и обавезе пореских платиша итд.
Mодеран развој теорије и праксе фискалног менаџмента активира јавну
тражњу за пореским менаџерима са лидерским особинама. Пореско лидерство у свету репрезентује мудар начин коришћења пореске моћи за превођење јавних „службеника“ у покретаче промена са стратегијском визијом
будућег развоја јавног сектора. Порески менаџер са лидерским особинама je
надпросечно способан „тип“ да креира стратегијску визију пореског и буџетског финансирања која мобилише људе да размишљају у правцу иновације
пореске структуре и рационализације механизма буџетске алокације ресурса.
Јавно лидерство инспирише пореске промене и креирање буџетских одлука
са дугорочним смерницама, али без тзв. контроле, која је карактеристична за
порески менаџмент. Порески лидер даје смернице да се остваре корисне пореске промене путем креирања нове визије јавног сектора, која је изводљива
на дуги рок. Пореско и буџетско лидерство имплицира тим експерата са лидерским особинама, али без генералног стратега. У крајњој инстанци, фискално лидерство je способност да се порески и буџетски послови државе
обаве преко других људи који једнако исто размишљају о начину на који се
послови обављају.
У јавном сектору успех државног предузећа је детерминисан „успешним“ спојем лидера, који креира идеје и придобија људе, и менаџера, који
ствара и мотивише запослене. Јавно предузеће фигурира као пул ресурса који
помоћу ингениозности лидера и вештине менаџера, стиче конкурентну предност на домаћем и иностраном тржишту и обезбеђује ефикасно пословање.
Лидерство и менаџерство осигуравају компатибилност аутпута за захтевима
окружења (ефективност) и рационалну употребу ресурса (ефикасност).
Финансијски менаџери пре него што уђу у бизнис игру треба да знају
да је финансијски бизнис велика узбудљива алтернатива самозапошљавања
са брзим тржиним играчима и способним профитерима. Финансијска тржишта су права ратна арена, јер се на берзама новца и капитала перманентно
укључују „свеже јединице“ и искључују „жртве“. То је ригорозна игра на финансијски добитак у области улагања капитала у ризичне подухвате са
„тешким“ профитоносним украсима. Тржишна слобода је овде право богатство финансијских избора са мноштвом комбинација и алтернатива. Различите суме ангажованог капитала, различити трошкови финансирања, различити нивои добити, различите стопе приноса и различите клопке ризика воде
различитом успеху или неуспеху, богатству или банкарству, новом изазову
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или разочарењу. Због тога сваки финансијски менаџер треба да прође кроз
тест предузетних особина и менаџерских врлина да би „осетио и измерио“
сопствену способност за вођење бизниса и ризичне тржине игре на добитак.
Закључујемо да је фискални менаџмент збир диверсификованих и реинтегрисаних знања, која синтетизује примењену макроекономију, предузетничку пословну економију, менаџерску економију управљања, пословну
логистику, финансијску макроекономију, пословну етику, порески морал,
фискално право, пореску психологију, социологију, опорезивање бизниса,
филозофију задовољавања јавних потреба, јавни маркетинг, економику производње јавних добара и услуга, и економику јавне инфраструктуре,
друштвене надградње и друштвеног стандарда, али и тзв. 3К – култура рада,
култура развоја и култура комуницирања.
У теорији и пракси идеалност менаџера се изражава путем чувених тзв.
7К - конструктиван, карактеран, креативан, комуникативан, кооперативан,
културан и куражан менаџер; који са својим интердисциплинарним знањем
креира предузетничку стратегију јавног сектора и формулише интегралну
развојну визију фискалног сектора државе. То практично значи да модеран
менаџер располаже савременим знањима из јавног маркетинга, фискалног
менаџмента, јавних финансија, пореског морала и буџетског инжењеринга.
Култура руковођења имплицира тимски, кооперативан стил рада, кадровски флексибилитет и продуктивно управљање конфликтима (што је од
изузетне важности у министарствима за финансије, службама јавних прихода,
департманима за буџет, агенцијама за порески консалтинг и јавним службама). У том смислу, интеграција (координација), предузетништво (ризик), управљање (одлучивање) и извођење (пословођење) су структурне компоненте
модерног public менаџмента са бизнис лидером на челу јавних компанија и
фирми јавног сектора.
Сваки менаџер анализира своје потребе. То, нарочито, чине врхунски
менаџери, који су способни да схвате да се прохтеви мењају и да се нове жеље рађају, у складу са зачетником психологије менаџмента. Маслов је давно
формализовао своју чувену теорију потреба, које савремени људи покушавају
да задовоље. У питању су „пет основних потреба“, и то:
(1) физиолошке потребе: основну потребу за храном, одећом, смештајем;
(2) потребе сигурности: потребу за сигурношћу, сталношћу, заштитом
од било чега што угрожава организован, устаљен живот;
(3) друштвене потребе: потреба да припадате друштву и да вас оно
прихвата;
(4) потребе за уважавањем: потреба за статусом и поштовањем других;
(5) потреба за самостварањем: потреба да се осећате задовољним/испуњеним тиме што стваралачки користите своје природне склоности и увежбане вештине, што доводи до самостварања.
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Може бити да вам ваш садашњи посао, на пример, не може пружити
више новца или више одговорности. Међутим, морате анализирати и концентрисати се на своје потребе како бисте разумели самог себе.242

2.2. Пословни и порески бонтон
Бонтон je понашање и однос према људима, стварима и окружењу. А
лепо понашање и je и пословна култура, и домаће васпитање, и друштвено
образовање, и култура становања и живљења, и култура опхођења и култура
рада. И, управо, тај пословни бонтон не дозвољава храбрима да истрчавају,
повученима да заостају, брзима да прасну, спорима да плате, неспособнима
да гледају, способнима да отимају, мудрима да подмећу.
У пословном свету, куповином техничких уређаја или беле технике
уобичајено прати проспект и упутство за употребу. Једино рађање детета не
прати никакав проспект. Књигу живота сами пишемо, а правила мудрости
само проживљавамо. Учећи од других (уназад и унапред) стичемо навике,
знање и искуство по којима живимо. Правила понашања у виду тзв. бонтона у
нас су уткана током година живљења и делања на теоријски и емпиријски
начин.
Сваки пословни човек мора увек да зна и да има на уму да су сви људи
на овој планети јако осетљиви, без обзира да ли је у питању бизнис или
личност. Стога, сваки пословни човек у било коме виду упознавања (место,
време, простор, институција, појединац) мора врло добро да зна да јасно,
кратко и тачно каже своје име и презиме. То представљање лично посебно
мора да зна пословни менаџер, ревизор или контролор према коме су порески
обвезници иначе врло осетљиви (нарочито због ненајављеног упада у
пословне просторије, стан, кућу).
По пословном бонтону, сваки пословни човек свог саговорника, сабеседника (истога, нижег или вишег ранга) мора да гледа у очи са ведрим изразом лица све до краја разговора. Сам исход разговора уопште није релевантан
за предусретљив и благонаклон израз лица пословног човека коме је стало до
имиџа куће (коју представља) и до репутације пословодства или менаџерског
тима фирме (компаније). То је, нарочито, важно за пореске ревизоре и
контролоре који репрезентују државу, односно пореску администрацију која
респектује своје пореске обвезнике.
Пословни бонтон подразумева поштовање устаљених правила да се на
радно место и на пословне састанке долази увек на време. Радни договори
морају бити кратки и строго пословни, јер се радни дан не може претворити у
Петровић Живојин, Буди Гуру менаџер, БеоПринт – Петровић Београд, 2006., стр.
105-115.
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састанчења. Радни дан мора инкорпорирати рационално и ефикасно
извршавање постављених задатака. Пословни човек мора разликовати посао
од дружења и мора водити строго рачуна о свом изгледу. Савесност и приврженост послу je додатна важна карактеристика пословног човека, која се
стиче током рада (искуством), али и обуком. Пословни морал краси
пословног човека. Пословна етика је врлина бизнисмена. Пословна филозофија, пословна социологија, пословна психологија су науке које „обликују
главу“ предузетнику и менаџеру на ливади од привредног бизниса приватног
типа до јавне управе и пореске полиције.

3. ПОРЕСКА КОНКУРЕНТНОСТ И ПРЕСТРУКТУИРАЊЕ
ПОРЕСКОГ СИСТЕМА
Достигнути ниво државног интегрисања у тржишни и привредни механизам и достигнути ниво фискалног оптерећења, суштински су незаобилазни
код вредновања ефеката јавног сектора. 243 У том смислу, у први план избијају
следећи проблеми и дилеме:244
(1) да ли порези гуше подстицаје за радом, штедњом и инвестицијама,
(2) како и колико порези утичу на свеукупну алокацију привредних
ресурса и редистрибуцију дохотка,
(3) какве су и колике користи од државних улагања,
(4) какви ефекти проистичу из владиних програма издатака,
(5) колико је привредни сектор истиснут са тржишта хартија од вредности и
(6) које су перспективе јавног сектора у будућности, који траже прецизне одговоре и нове алтернативе.
Данас се може закључити да је издалека започета монетаристичка
контрареволуција против послератне кејнесијанске револуције утицала на
поновно оживљавање значаја некада поуздане фискалне политике; али се сада нова „фискална револуција“ ситуира у оквир теорије економике понуде,245
у чијем се епицентру налази принцип пореских снижења у функцији „осемењавања раста“. Тријада: рад-штедња-инвестиције управо се базира на политици редукције фискалног оптерећења, која осигурава повратак
243

W.Dobson, Economic Policy Coordination, Institut for Interational Economics,
Washington, 1991.
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економском бизнису ослобођеног коректива државног интервенционизма.246
Економика понуде, дакле, тежи да изврши фискалну „контрареволуцију“ у
демонтажи „државе благостања“ у оквиру посустале кејнесијсанске револуције, која је социјалном композицијом потрошње уназадила јавни сектор.247
Носиоци ове идеје теже спровођењу имплицитно уравнотеженог буџета
у коме је српски приход прилагођен економском систему према владиним
расходима. Укупни доходни ефекти, у таквом окружењу, могу да се јаве једино уколико се пример расхода суштински разликује од примера расхода који
би резултирали у недостатку државне интервенције. Тада се и фокус анализе
пореске политике помера на испитивање значаја супституционих ефеката,
који су неминовна последица кретања релативних цена изазваних пореским
променама. Ради тога присталице Lafferove криве у теорији економике понуде
и тврде да би смањивање садашњих високих пореских стопа водило привидном смањивању прихода од пореза, јер смањење пореских стопа, које
води смањењу прихода, прати смањење цене (повећање чистог прихода) и
води таквом порасту тражње за робом (понуда радне снаге) као да значи
пораст пореза у целини; дакле, попут објашњења Cantoa, Joiniesa и Laffera;
заснованог на микроекономским неокласичним претпоставкама.
Смањивање маргиналне пореске стопе може да обезбеђује подстицај
радној снази да излази из „скривене привреде“ из чега произлази повећање
прихода од пореза, што је потпуно у складу са неокласичним оквиром. Роберт
сматра да је овај приступ важан и за краткорочна макроекономска разматрања, посебно ако привреда преживљава незапосленост и ако пореска снижења
стимулишу привреду, потрошачка очекивања и ликвидност. Потенцијални
краткорочни макроекономски ефекат посебно долази до изражаја у мери у
којој пореско смањење стимулише привредну активност тако да резултанта
пореза у трансакцијама тражње за новцем допушта влади да финансира поједине расходе путем креирања новца. Пошто смањивања пореских стопа воде
порасту прихода једино када су пореске стопе изузетно високе, присталице
Lafferove криве указују на нужност пореске реформе, која повлачи смањење
највећих маргиналних пореских стопа на приход (Wanninski и Laffer), да би
се државна интервенција у пословању приватних тржишта одразила на најефикаснији начин.248
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Ефекти фискалног програма на плану понуде управо треба да проистекну из амелиорације релативних цена рада, штедње и инвестиција које резултирају из смањења пореза. Официјелна предвиђања иду за тим да модификације за реформом реглементације и редукције буџетских расхода и социјалних
трансфера диференцираним подстицајима штедње, олакшавањем инвестиционих пласмана, промовишу и конституишу у „главни мотор“ акцелерације
економске активности и понуде у реалним оквирима. Међутим, постоји
евидентна конфликтност циљева: сузбити незапосленост по цену инфлације и
дефицита платног биланса или смањити инфлацију уз незапосленост и пад
производње, имплицира опрезно одабирање приоритета међу датим алтернативним циљевима. Незапосленост се, у контексту, смањења инфлације, може
редуковати мерама фискалне политике и то тако што ваља смањивати
„одлив“ смањењем пореза и повећати „прилив“ повећањем државних издатака ради симултаног деловања на линији „одлива“ (линија штедње) и линије
„прилива“ (линија инвестиција).249
Свака пореска реформа има два унапред постављена циља: подстицање
стварања богатства и његова праведна расподела. А то са своје стране треба
да допринесе снижењу укупног пореског оптерећења, смањењу удела државе
у привредним активностима, подстицању раста акумулације и капитала и
стимулирању иновација. Теоријски посматрано, опорезивање по дефиницији
кочи раст на три начина: прво, претерано опорезивање може искривити избор
између рада и доколице и између опорезивих и неопорезивих делатности;
друго, превисоко опорезивање дохотка искључује избор између садашње и
будуће потрошње, фаворизујући садашњу потрошњу и искључујући штедњу
(а преко повећања каматне стопе и инвестиција и технолошки напредак) и,
треће, преоштро опорезивање дохотка обуздава склоност ка преузимању
ризика и слаби међународну конкуренцију. Тако наступа кумулативни процес, који имплицира повећање субвенција (као заштитни инструмент), које се
морају финансирати или директним повећањем пореза или стварањем све
већег буџетског дефицита, који довиди до антиципирања виших пореза у
будућности.
Фискална захватања требало би стабилизовати и фиксирати на 20-35%
од оствареног дохотка. Наше је, међутим, мишљење да у фази оснивања предузећа, уходавања производног процеса и тржишног селекционисања производног програма укупно пореско оптерећење не би требало да пређе границу
од 1/5 остварене добити (дакле, пореска стопа би износила 20%). У другој
фази, у којој долази до изражаја репродуковање уложеног капитала, пореска
стопа би износила 25% (тј. 1/4 од остварене добити). Коначно, у трећој фази,
A. Aglleta i A. Brendes, Globalisation, financièe еt Risque de Systeme, Cahiers
èconomiques et monetariès, бр. 37, 1990, стр. 37-71.
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када бизнис достигне завидан ниво (европски просек), на порески терет не би
смело да оде више од 1/3 оствареног профита - пореска стопа 33%.
Доприноси не би требало подједнако да погађају мала предузећа, јер
сви „приватници“ нису корисници услуга друштвених и социјалних делатности.
Ослобођење од пореза треба омогућити за обвезнике који први пут
почињу са обављањем делатности у трајању од две године, за обвезнике који
улажу средства за куповину и изградњу пословног простора, набавку нове опреме, изградњу производних капацитета, модернизацију и нову технологију у
трајању од 2-3 године (док се уложена средства не репродукују), за обавезнике повратнике из иностранства за увезену опрему у трајању од 1-2 године, и за обвезнике који уопштавају „приватнике“ и инвалиде рада у трајању
од 1-2 године.
Малим предузећима треба омогућити пореске бенефиције и то оним
обвезницима који први пут почињу са обављањем делатности на следећи
начин: да за прве две године не плаћају порез (ослобођење 100%); у трећој години да плаћају порез у износу од 25% укупно разрезаног пореза; у четвртој
години 50% од утврђеног пореза; и у петој години порез би износио 75% од
укупно разрезаног пореза.
Преструктурирање српске привреде преко уласка нових малих и средњих предузећа, постављање предузетничких инкубатора (пилотних, нових,
интерних и општих), у функцији подстицаја предузетништва, managementa и
корпорацијских финансија, набавка know-how, SPEDA и пословне комуникације са агенцијом за мала и средња предузећа и предузетништво ваља у
потпуности ослободити плаћања пореза (и доприноса) из добити (и личних
примања) у току наредних 5-7 година, пошто се ради „о стварима од непроцењиве вредности за 21. век“.250 Ломбарадни и хипотекарни (као и есконтни
контокоретни) кредит, као елеменат сигурности повериоца, рефлектују у основи својински однос и сигурност улагача капитала. Пореска политика, у том
контексту, треба да подстакне развој ломбардног и хипотекарног кредитирања у преструктурирању једностране друштвене својине.
Продаја знања у предузетништву, менаџерству и корпорацијских финансија je ново југословенско занимање у оквиру већ познатог и развијеног
менаџмент консалтинга и афирмисаних консултантних фирми. Тај концепт
мора бити институционално подржан, првенствено фискалном политиком.
Кад то констатујемо, имамо у виду потребу пореске стимулације стварања
нових и малих и средњих предузећа, преструктурирање језгра великих предузећа (трансформација матичних предузећа) и прављења коалиција универзитета и бизниса за подржавање предузетништва, као инструмента пре250
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структурирања. Предузетнички и менаџерски развој увек рефлектују ризичне
послове и подухвате. Зато су потребне финансијске институције типа ризика
капитала чије формирање мора имати непорески третман. За то је потребно и
знање - домаће и страно - чији „носиоци“ морају бити корисници генералних
пореских бенефиција.
Перспективни развој најављене ере „финансијских супермаркета“ када
ће технологија и дерегулација омогућити општу конкуренцију између банкара, берзанских брокера и осигуравајућих компанија, исто тако, имплицира
пореске стимулације. Подухвати за колективне инвестиције у преносиве
вредносне папире, тј. јединице трусталног предуслова за слободан проток капитала и развој финансијског тржишта, такође, могу бити предмет пореских
подстицаја.
Прелаз из дужничке у предузетничку економију по дефиницији мора
бити фискално подржаван. Неадекватан порески систем (велики степен
његове непотребне децентрализације, огромно пореско оптерећење, велике
регионалне разлике у пореским третманима, деценијско изостајање пореза на
профит правних лица и прогресивног опорезивања физичких лица, егзистенција пореза на промет уместо пореза на додатну вредност) је „тешка“
препрека за развој бизниса и за интеграцију Србије у Европи. Разлике у висини пореских терета и начину опорезивања сметња су за улагање приватног,
домаћег и страног капитала, и за развој предузетничке економије, јер максимизација профита није циљ српске привреде.
Превелика пореска оптерећења, која су заснована на опорезивању
потрошње, увоза и личних примања, у Србији се компензују изразито ниским
платама (премале нето зараде). Разлике у оптерећењу плата су предимензионисане и крећу се од 30% до 100% (порези и доприноси на нето плате). Но,
власнике предузећа и послодавце не интересује нето плата него бруто плата
која је трошак предузећа. Они чак праве разлике између пореза и доприноса,
и немају разумевања за обавезне зајмове и удруживање средстава. За њих је
изузетно важна интеграција пореза и доприноса и елиминација парафискалних давања. За власника предузећа пореска основица једина може бити
добит. Није им неопходна јединствена пореска стопа у читавој земљи, јер и
пореска конкуренција државе и покрајина може дати позитивне резултате.
Важно им је једино да утврђене пореске стопе на профит буду стабилне. Гранична пореска оптерећења инкорпорирају информације о томе у којој мери
додатна добит из додатне инвестиције подлеже опорезивању. Према томе,
гранично опорезивање је одлучујућа величина за калкулацију инвестиционих
средстава у предузећу.251
Ж. Ристић и мр Б. Љутић, Финансије предузећа, Привредни преглед, Београд,
1990.
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Западноевропске земље су спровеле пореске реформе готово у три
фазе, и то: 1986-1988-1990. год. „Велике“ пореске реформе осетно су редуцирале гранична фискална оптерећења за примаоца плата и за власнике малих и
средњих предузећа, што ваља и Србија да искористи као позитивно искуство.
Развојни циклус и приватизација су кључне полуге извлачења привреде
из рецесије која је изнуђена због обарања инфлације. Сада је на потезу
развојни циклус и обављања стабилног раста на трајним основама у чијем је
епицентру отварање процеса преструктурирања предузећа. Но, преструктурирање српске привреде није могуће без интегралне трансформације својине
и убацивања додатног квантума свежег капитала. Развојни циклус интегрисао
би предузетнички и инфраструктурни тип. У теорији из моделираних развојних циклуса, предузетник је епицентрална тачка у правом типу развојног
циклуса, који даје печат бизнису у предоминантним тржишним условима
предвиђања чији је мотив пословања профит.
Држава је носилац другог типа развојног циклуса, који обезбеђује развој инфраструктуралних грана као базичне претпоставке развоја целокупне
привреде (иако за њих нису непосредно финансијски заинтересовани приватни предузетници). И један и други тип развојних циклуса морају бити подржани пореском политиком, поготову ако су у функцији преструктурирања
предузећа и привреде. Мере фискалне политике управо из тих разлога треба
да стимулирају улагања у развојне пројекте који гарантују, на кратак и
средњи рок, повраћај уложених средстава, улагања у извозно оријентисане
пројекте, улагања у нове технологије, улагања у ревитализацију екоравнотеже, улагања у фонд ризика капитала (који подржава бизнис малих и средњих предузећа), улагања у трансформацију матичних предузећа и приватизацију, али и улагања у предузетнички дух и менаџере. Иза тога треба да
стоји промотивна улога државе, која преко иновативних центара и агенцијских институција и пројектних јединица „осигурава“ привлачење иностраног
приватног капитала, својинско преструктурирање, финансијску подршку
малим и средњим предузећима, пореску и кредитну стимулацију на кратак и
средњи рок, и померање тежишта са енергетско-сировинског развоја на високо продуктивне и иновативно-технолошке интензивне пројекте са извозном
пропулзивношћу и са импулсирањем амелиорације привредне структуре. На
то се надовезује предузетничко-менаџерски дух који се огледа у смањивању
потрошње енергије и сировина, репроматеријала и радне снаге по јединици
производа, у подизању продуктивности рада, нивоа организације и ефикасности пословања, у подизању неопходног квалитета и дизајна и развоју маркетинга и пропаганде.
Нову тржишну конкурентност мора да прати и нова фискална конкурентност, која се логиком „економике понуде“ испољава кроз пореску редукцију (снижење пореских стопа), која се позитивно-подстицајно ефектуира
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повећањем акумулације и продуктивног инвестирања, проширењем производних капацитета и повећањем запослености. Исто тако, и ралокацију ресурса, ако суштина предузетничког процеса, од мањих ка већим употребним
вредностима мора да прати ралокацију фискалног терета од већих ка мањим
пореским стопама. Тако долазимо до тога да и профитни рачун, који се
изводи из реалокације ресурса са пословним ризиком, мора да следи порески
рачун као стимулатор за повећање пословног ефекта и као нагодба за
преузети ризик.
Влада се, по логици, окупира проблемом трансформације друштвене
својине, пошто својинско преструктуирање схвата као средство у функцији
повећања ефикасности постојећег капитала и рекапитализације, односно
обезбеђења додатног капитала за нови развојни циклус. У том смислу, држава
би стицала право својине или сусвојине у предузећу на исти начин као и
друга правна или физичка - куповином предузећа или дела предузећа. Но,
овај процес не прати фино компонована и складно дозирана политика, која би
нарочито дошла до изражаја у моменту продаје предузећа запосленим радницима.252 Запослени радници, као купци предузећа, добијали би специјалне
пореске олакшице и бенефиције у зависности од тога да ли користе банкарски кредит који би се отплаћивао из будућег профита или користе обвезнице
које примају уместо дела личног дохотка. Ту је и питање да ли се дивиденде,
као приход, који се поново улажу у куповину акција могу у потпуности
ослободити од пореза.
Средњорочна фискална политика праћена пореском реформом у основи
треба да води ка свеобухватном снижењу директних пореза и предузећа и
предузетника упоредо са растућим трендом фискалних подстицаја и стимуланса да би се обезбедило дејство тржишних сила. Пореска квота мора бити
драстично редуцирана да би се побољшале економске перфомансе малих и
средњих предузећа у складу са интенцијама пореских реформи, у свим земљама OECD и ЕЗ.
Растућа међународна интеграција и слободно кретање капитала већ
стварају погодности за производно пресељење по областима и регионима у
којима се профити опорезују по релативно ниским пореским стопама и за
релативно значајним фискалним бонификацијама и концесијама. То је
нагнало бројне владе да се окрену политици снижавања терета пореза на
пословну активност, пореза на нето имовину и пореза на непокретности, и
укидању пореза при инкорпорисању и пореза на трансфер деоница на бер-

С. Комазец, Ј. Ковач и Ж. Ристић, Фискална теорија и политика, АБЦ, Глас,
Београд, 1993.
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зи.253 Такав „успех“ у заокрету мериће се у зависности од тога да ли је остварен циљ у ослобађању предузетничких перфоманси изражених кроз порезе,
да ли је растући производни потенцијал економије одржао „конкуретност“ и
да ли је могуће одржавање пораста броја запослених. Концепти реформе
опорезивања малих и средњих предузећа зато и теже да допринесу трајним
побољшањима климе за иновације и инвестиције, да одстрањују фискалне
дискриминације деоничарског капитала у односу на дужничке обавезе по
зајмовима, да уважавају принципе неутралности у односу на „законски“ облик предузећа и да допринесу упрошћавању пореских закона узимањем у
обзир међународна кретања на фискалном плану.

4. ПОРЕСКА ПОЛИТИКА, ПРИВАТИЗАЦИЈА И
ПРЕСТРУКТУИРАЊЕ
Купити предузеће или основати сопствену фирму je основно питање и
за фискалну политику. Куповина фирме je алтернативна формирању новог
предузећа. У компарацији предности и недостатка оснивања нове фирме у
односу на куповину предузећа (слобода власника у циљном усмерењу фирме,
и непостојање пословних веза у бизнису, који стартује без познавања клијената и јавности) пореска политика у правилу „даје“ предност куповини и
продаји фирме, јер у континуелној производњи профита држава има шта
опорезовати. Код новог предузећа држава у принципу стартује са пореским
ослобођењима. У другом избору, оно што је реална „спољашња и видљива"
ознака фирме је цена, која постаје трансферна уколико дође до ефективног
сусретања понуде и тражње „колико вреди фирма“, као капитално добро. У
том смислу, за фискалну политику је важна цена, односно вредност фирме,
која се утврђује на бази вредности мовине, вредности токова будућег профита
и тзв. godwill-а.254 Имовина је својина предузећа, која има своју вредност.
Зато се предузећа и продају као „колекција физичког капитала“, који одражава цену у случају ликвидације фирме. Горња граница цене капитала je књиговодствена вредност фирме, као разлика између књиговодствено исказане
укупне имовине умањене за обавезе. У том контексту, пореска политика треба да се одрекне тзв. опорезивања имовине предузећа и трансфера власника.

Ж. Ристић, Порески системи и фискална реформа, Центар за издавачку делатност
ССО Србије, Београд, 1991.
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R.M. Bird i O.Oldman (Ed), Taxation in Developing Countries, Baltimore/London, The
John Hopkins University Press, 1990.
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Вредновање фирме може се обавити и путем дисконтовања вредности
будућих профита, пошто се фирма купује да би се њени пословни потенцијали искористили у будућности. Циљ куповине фирме није проста куповина
материјалног талога предузећа, као агрегације елемената физичког. Ради тога
ова метода је окренута будућности, као проспективна метода, помоћу које се
утврђује вредност фирме посредством дисконтовања будућих профита. Централни задатак евалуације фирме je правилно одређивање просека годишњих
износа нето профита и одређивање стопе повраћаја инвестиција (стопа капитализације) на основу којих се утврђује коначна капитализована вредност.
При куповини фирме важно место припада и способности предвиђања
развоја тока догађаја у пословном окружењу, који условљавају профитну
способност предузећа. У својим калкулацијама потенцијални купац укључује
промене у пословање фирме у виду профитног еквивалента. Ако то исто
учини и продавац онда нови власник фирме мора да плати новијем власнику
тзв. сопствени допринос развоју фирме. Коначно, ту је и проблем правилног
одмеравања ризика, који је изузетно важан, нарочито код одређивања стопе
повраћаја инвестиционог капитала. Ово зато што виша стопа повраћаја у
начелу означава краће време отплате инвестиција, што је важно правило у
сагледавању ризика (који расте са растом стопе повраћаја). Фискална политика, и у том сегменту, мора да потпомогне процес куповине фирми било путем
формирања фондова ризика од стране државе било путем лежернијег пореског захватања будућег профита, који је иначе допринео повећању цене
фирме. Нови власник сада треба да стекне право на тзв. порески бонус. То
треба да има форму специјалних фискалних подстицаја улагања капитала у
куповини фирме.
И на крају, тзв. godwill се показује као база одређивања предности
фирме. Иначе, сам godwill je рефлексија нематеријалне вредности фирме која
се испољава у облику угледа који је фирма стекла током времена (са становишта профитабилности), у виду поверења који фирма ужива код посливних
партнера и клијената (са становишта квалитета производа и услуга, дизајна,
прецизности испорука) и у облику „марке“ и имена, који су везани или за
фирму или за власника фирме.255 Фискална политика и у овом контексту треба
да положи бизнис испит. Godwill се стиче мукотрпно са сталним доказивањем
и самопотврђивањем у дужем пословном ходу. Зато самом процесу снажења
godwill–a треба да допринесе рационална пореска политика путем специјалних пореских олакшица за ефикасну мобилизацију предузетништва. И овде
су важна тзв. 4К: прво К - квалитет, друго К - континуитет, треће К – конкурентност и четвро К - квантитет (количина), који су фактички уткани у марку
и имиџ фирме, што пореска политика мора респектовати по дефиницији.
255
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У концептуализацији фискалног менаџмента важно место припада
политици опорезивања прихода предузећа која се продајом приватизују, с
тим да се приходи од продаје приватном инвеститору не редуцирају за износ
пореза. Пореским путем, дакле, треба водити рачуна да цена предузећа не
буде много нижа од садашње вредности очекиваних будућих профита након
опорезивања, па и о аргументу „да ће се порез капитализовати“. У том контексту, треба водити рачуна да нето имовина друштвеног сектора увелико не
надилази финансијски капацитет сектора становништва, јер прецењеност
стварне имовине фирме, представља баријеру приватизацији. Због тога је у
политици приватизације друштвене имовине продајом важно место кредита у
фирми LBO (Laverage Buy-Out), као уобичајени западни начин преузимања
предузећа уз помоћ кредита који за гаранцију узима имовину предузећа.
Инвеститор уплаћује аванс у износу од 20-25%, а остатак финансијске
трансакције кредитира држава која прима имовину купљене фирме у залог
све док се кредит не отплати из текућих прихода продатог предузећа. Но,
ситуација може бити и таква да инвеститор купи корпорацију за 20-25% у
готову од цене и да за „остатак“ корпорацију емитује индексирану неоткупљиву обвезницу која се уступа држави, која ће примати камату за име датог
зајма купцу корпорације.256 У оба случаја држава треба да води рачуна да
повећање нето имовине корпорације не подлеже порезу на имовину, путем
кога држава сноси део ризика фирме.257
Имовина корпорације има шансу да се повећа „само ако се профити
задржавају“, али не и ако се расподељују. А ако је предузеће профитабилно у
условима задржавања профита (а не трошења и расподељивања) и поделе
ризика између државе и власника фирме потенцијално се повећава будући
принос од пореза на имовину. Но, и у перспективи, нето имовина у тренутку
аквизиције треба да је горња граница висине пореза.258 А ако је у питању порез на доходак корпорације онда и прибављања додатне финансијске имовине, која зарађује додатне профите не треба да утиче на пораст додатне пореске обавезе (јер је нулти порез на граничне инвестиције).259
Растући тренд заједничких међународних пословних улагања предузећа
започет је током 60-тих година да би током 90-тих година потпуно разбио
резервисане земље и привредне објекте према заједничким улагањима. Тако
су заједничка улагања у форми уговорног улагања (joint venture) и статусно
локративног улагања (equity) стекла неку нову врсту примата у односу на
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оснивање сопственог предузећа и у одоносу на друге облике предузећа у
облику директног улагања на бази следећих карактерних особина:
(1) инострани улагач партиципира у расподели добити на бази учешћа
својих средстава у укупном улагању (а може уговорити накнаду за привређивање in natura и у виду коришћењa обновљеног или необновљеног привредног богатства, односно добара у општој употреби), (2) инострани улагач
партиципира у заједничком сношењу ризика, односно покрићу губитака, у
висини уложених средстава или у нивоу права учешћа у добитку, (3) инострани улагач партиципира својим средствима (улозима) у укупним, заједнички
уложеним средствима са правом на повраћај вредности уложених средстава
по истеку времена трајања уговора и улагања, (4) инострани улагач партиципира у управљању пословањем предузећа сразмерно уложеним средствима,
(5) инострани улагач стиче право преноса права и обавеза из уговора на друге
иностране или домаће улагаче, (6) инострани улагач стиче право на слободан
трансфер и реинвестирање добити и на повраћај улога (зајемчено право на
повраћај уложеног капитала), (7) инострани улагач стиче право утицаја на избор органа управљања и пословодног органа, али не и право власништва над
средствима која су уложена у домаћу организацију.
За иностране партнере је изузетно важна правна инфраструктура са
становишта трансфера добити, реинвестирања и репатријације уложеног капитала, али и рачуноводствена - обрачунска пракса, политичка и економска
стабилност. Покрет из дубоке рецесије у развојни циклус je изазов страним
улагањима, која неминовно треба да следе ефикасна блокада инфлације, рационалан стабилитет политичких прилика, усклађеност биланса стања и биланса успеха са међународним рачуноводственим стандардима и др. Ово са
своје стране, имплицира обрачунско-техничко издвајање прихода од финансирања од тзв. пословних прихода, раскидање са проблематичним номиновањем добити после опорезивања акумулацијом и реформисање пореског система, који није дискриминаторан према иностраним улагањима и дестимулативан према нерезидентима.
У том контексту, специфичности пореског законодавства морају бити
елиминисање, у првом реду због императивног једнаког третмана заједничких улагања и њихових партнера (резидената и нерезидената), и избегавања
међународног двоструког опорезивања. Подстицајно делотворна пореска
политика мора да елиминише разлике у пореском третману профита и различите класификације пореских обвезника, али и све постојеће колизије са
одредбама о недискриминацији улагача.
Дискриминацију резидената и нерезидената у пореском систему треба
институционално елиминисати иако је порески третман профита (добити)
често различит. Порески подстицаји, који се одобравају нерезидентима фактички су рефлексија „посебног“ третмана страних инвеститора. Тада се и
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нарушена пореска неутралност сматра „пожељном", поготово ако се привлаче
инострана средства у виду улагања. Развојни учинак фискалне политике не
мора увек да значи неделотворно нарушавање начела пореске неутралности.
У пракси земаља OECD постоји читав спектар пореских подстицаја у
комбинацији са буџетским страним стимулансима савремене државе. У
репертоару фискалне политике мере се распростиру од тзв. потпуног
(генералног) пореског ослобођења (нулта пореска тарифа), преко пореских
олакшица и пореских рефакција, до субвенционисања и премирања. Но, у
лепези подстицајно фискалних формула атрактивност финансијских улагања
мора доћи до изражаја за све кориснике, али повећани расходи (по основу
субвенција, премија, дотација) и изгубљени приходи (по основу пореских
олакшица и олакшица) не могу репрезентовати додатни баласт државном
буџету. Равнотежа буџетских интереса је и овде важна фискална ствар сваке
рационалне државе, која ефикасно избегава клопку дефицита (и дуга).260
„Паметна“ држава, у том смислу, тежи да заштити стране улагаче од промена
закона, који тангира интересе капитала, да омогући улагачу да улог може
настати откупом и конверзијом кредита, да дозволи улагачу да учествује у
расподели нето вредности имовине по престанку рада фирме, да омогући
улагачу да прими добит и улог у динарима или у производима и услугама из
заједничког пословања, да осигура улагачу продају свог улога другој (страној
или домаћој) особи итд.
У индустријски развијеним земљама заједничка улагања се фискално
стимулишу путем нижих пореских стопа, путем давања пореских олакшица,
путем смањења царинских стопа, путем продужавања времена пореског
мировања, путем давања инвестиционих одбитака и одлагања плаћања пореза, путем омогућавања убрзане амортизације и „пореског кредита“, путем
неплаћања пореза у првој години уходавања постројења и машина, путем
пружања подстицаја који се односе на опорезивање дивиденди на месту где
настају (а плаћају се матичним компанијама у иностранству), путем одобравања олакшица за кредите плаћене у земљи порекла, путем наметања пореза у
земљи матичне компаније, а не у земљи у којој се профит остварује итд.
Земље у развоју су прихватиле у потпуности разрађену технику фискалних
подстицаја економских активности који води привредној експанзији. Томе се
придружују и фондови ризика капитала, које алиментира држава, и јавни
буџети, који омогућавају непосредни трансфер готовине у облику партиципације или потпоре у функцији рекреирања капитала нових предузећа.
Постсоцијалистичка друштва (тзв. привреде у транзицији) теже, у правилу, да остваре профите из заједничких улагања, опорезују у складу са сиR.S. Smith, Factors Affecting Soving, Policy Tools and Тax Reform, Staff Papers 1/92,
стр. 1-70.
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стемом опорезивања пословних профита по моделу конвенције OECD. Начело фискалне транспарентности је елементарно пресађено да би се на сваки
начин искористиле благодети иностраних улагања. У том контексту, Аргентина, Бразил, Мексико, Чиле, Турска, Кипар, Малта, Израел, Египат, Јужна
Африка, Индија, Кореја, Кина и Куба користе се следећим мерама фискалне
политике: (1) царине се не плаћају на увоз сировина које служе производњи
иностраног инвеститора, (2) царине се не плаћају на увоз опреме за делатност
страног улагача за извоз, (3) пореска ослобођења од пореза из добити се дају
за реинвестирану добит и добит остварену у првој години делатности (пословања), односно у првој и другој години пословања предузећа, (4) пореске
олакшице дају се у случају улагања у пољопривреду, у туристичку привреду,
у неразвијена подручја, у „старе" градове, у специјалне привредне зоне и др.,
(5) остала давања су искључена из фискалне праксе (накнаде за комуналне
услуге, порез на моторна возила, порез на земљиште, порез на промет), и (6)
пореска стопа варира од 10% до 30%.
У тзв. српском моделу опорезивања страни улагачи који остваре добит
по основу заједничких улагања, у принципу, плаћају порез на добит по стопи
од 10%. Пореска ослобођења се институционално односе на реинвестирану
добит међународних корпорација за инвестиције у чијем капиталу учествује
домаћа привредна организација и добит међународних организација које су
по међународним споразумима ослобођене пореза.261
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Глава друга:
ПОРЕСКИ КОНСАЛТИНГ
1. КАРАКТЕРСТИКЕ И ЗНАЧАЈ ПОРЕСКОГ КОНСАЛТИНГА
Која су основна права фискалних обвезника и како су заштићени порески платиоци; које обавезе прате ова пореска права и каква су контролна овлашћења пореских органа; како се порески обвезници могу жалити на одлуке
пореских органа и како порески платиоци да стекну право на сигурност, приватност, поверљивост и трајност; су есенцијална питања у области пореског
законодавства, која се односе на права и дужности пореских обвезника.262
Међутим, између захтева за правичним третманом пореских обвезника и
коришћења овлашћења пореских органа, и између поштовања права пореских
платиша и пореских закона егзистирају свуда по свету реални конфликти и
потенцијални сукоби. Осим тога, право на приватност, поверљивост и тајну,
право на приступност информацијама, право на жалбу против одлука пореских власти јесу тековине демократских друштава у којима владају цивилизовани порески закони. Кршењем фундаменталних права пореских обвезника
поткопавају се темељи правичног пореског система (начело пореске правичности) и изигравају се поверења пореских обвезника у пореску власт. Из тих
разлога, владе у готово свим земљама OECD и ЕЗ, придавале су и придају
значај важности заштитних мера против самовоље пореских органа власти.
Ради тога је и порески консалтинг изузетно важан.

1.1. Права пореских обвезника
Земље OECD и ЕЗ већ 30-так година воде рачуна о правима пореских
обвезника и о мерама гарантовања пореских права свим пореским платишама. Чак су и бројне фискалне расправе међу пореским стручњацима вођене
о правима пореских обвезника као последице ширења контролних овлашћења
пореских органа и потенцијалних злоупотреба пореске власти. Расправе о
пореским правима обвезника условљене су и другим разлозима: (1) све је већи порески терет током последњих двадесет година, (2) све већи број домаћинстава улази у круг пореских платиша, (3) све је сложеније и компликованије пореско законодавство, (4) све су сложенији порески прописи, (5) све се
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више измишљају нови путеви умањивања пореских обвезника (од стране све
умешнијих пореских саветника), (6) све су диверсификованије пореске мере
за спречавање избегавања обавеза, (7) све више се рађају нове компјутерске
технологије које нуде нове могућности чувања и упоређивања податак о
пореским обвезницима, (8) све су бројнији извори информација о стању пореских обвезника већег броја становника на бази прикупљених података из
тзв. трећих извора информација.263
У данашњој теорији и пракси егзистира генерални консензус, односно
висок степен сагласности о основним правима пореских обвезника, као што
су право на информисање и помоћ, право на жалбу, право на сигурност, право на приватност, право на поверљивост и тајност, право на помоћ пореских
органа и право на плаћање тачног износа пореза по закону (Ј. Owens).
Данашњи порески обвезници у готово свим фискалним јурисдикцијама
имају право на располагање информацијама о начину утврђивања пореских
обавеза, о ефектима пореске политике. Поред тога, порески обвезници у земљама OECD имају право на стручну пореску помоћ како би се „морално“
испоштовали порески закони. Коначно, порески обвезници имају право на
правилно, благовремено и прецизно обавештавање (информисање) о свим
својим правима и о, евентуалним, изменама у пореском законодавству, које
тангирају права пореских обвезника.
Порески обвезници имају право на плаћање само тачно утврђеног износа пореза на које их закон обавезује. Порески обвезници имају, исто тако,
право на смањење пореских обавеза путем легитимног планирања пореза,
право на коришћење пореских ослобођења и пореских олакшица, право на
добијање помоћи од пореског органа у вези обрачуна, разреза и наплате
пореза у складу са интенцијама фискалног законодавца.
Поред тога, порески обвезници имају право на заштиту од „непотребног“ узнемиравања пореских органа, службеника и инспектора, „неразумних“
претреса станова и пословних просторија током пореске истражне процедуре,
„изненадних" посета пореских службеника у вези прикупљања података о
пословима обвезника, „непрофесионалног“ узимања података о обвезнику из
трећих (непроверених) извора информација и „тенденциозног“ трагања за подацима који нису релевантни за одређивање тачног износа пореских обвезника. Надаље, право на жалбу je право пореских обвезника на одлуке пореских
органа било да је реч о примени пореског закона или, је реч о тумачењу
административних прописа јавне власти. У стандардној процедури административног суда, апелационог суда, редовног суда и врховног суда сваки
порески обвезник тежи правичном утврђивању чињеничног стања, али без
временског ограничења. У ту сврху, у појединим земљама (САД) постоји
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омбудсман (посредник, арбитар) који се, у правилу, бави жалбама пореских
обвезника, мада може иницирати истражни поступак.264
Порески обвезници у готово свим цивилизованим и демократским
друштвима имају право на сигурност. Два су аспекта сигурности у питању:
(а) први се односи на чињеницу да пореско законодавство не може деловати
ретроактивно и (б) други се, пак, односи на могућност антиципирања
пореских последица сопствених активности пореских обвезника (иако порески органи нису склони да пореским обвезницима омогуће увид у примену
прописа против злоупотреба).
И најзад, порески обвезници су, у суштини, изузетно заинтересовани за
поверљивост и тајност. Наиме, порески обвезници се залажу да се достављени поверљиви подаци пореским органима не злоупотребљавају, осим за
утврђивање пореских обавеза и на наплату пореза. Порески обвезници су,
исто тако, заинтересовани да се њиховим конкурентима не открију пословне
тајне и да се јавности не обелодане тајне пословања пореског обвезника. Порески обвезници, такође, скрећу пажњу на потенцијални ризик да банкарска
тајна и поверљивост података о пословима клијената буду пренебрегнути од
стране пореских органа. А ако банке и дају податке пореским органима о
укупном износу исплаћених камата и дивиденди или ако порески органи
проверавају рачуне клијената у банкама, онда пореско законодавство треба да
предвиди оштре санкције за пореске службенике који злоупотребе поверљиве
податке о пореским обвезницима у јавности. Зато порески обвезници имају
право на правично и непристрасно спровођење пореских закона, на пристојну
пореску процедуру контроле и на правилан третман обвезника у случају
давања непотпуних или нетачних података пореским органима. У том смислу, владе OECD предузимају мере заштите пореских органа у виду доношења својеврсних декларација, односно повеља како би се порески обвезници
на време упознали са својим правима и потпуно уверили у заштиту њихових
права од стране владе, односно државе, која све то гарантује. Канада и В.
Британија већ су донеле прописе који регулишу односе између пореских обвезника и пореских органа. У САД и Француској се практично издају прави
водичи који тумаче права обвезника у свакој фази процеса утврђивања и
наплате пореског намета.

1.2. Дужности пореских обвезника
Пореска права пореских обвезника заједно са дужностима пореских обвезника компонују целину, односно пореских органа власти и пореских обвезника у структури пореског законодавства. Права и дужности јесу, заправо,
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две стране исте пореске медаље, која су од изузетне важности за изградњу
пореског морала сваке земље и сваког пореског обвезника.
Попуњавање пореских образаца и пријаве je основна дужност и обавеза
пореских обвезника. У већини земаља OECD порески обвезници су дужни да
попуњавају пореске пријаве. Изузетак су оне земље (В. Британија и Аустрија)
у којима егзистира систем одбијања дела од плате на извозу, који послодавац
задржава и уплаћује држави у виду пореза (нпр. лични порез на доходак).
Једино тада се не попуњавају годишњи порески обрасци. У Швајцарској и
Француској су и надаље задржаване дужности пореских обвезника да попуњавају пореске пријаве. У том смислу, порески обвезници су обавезни да
минимум података, који се прослеђују пореским органима за разрез пореза.
По обрачуну пореза, порески орган је сада дужан да пошаље обавештење
пореском обвезнику о висини утврђеног пореза. У другим, пак, земљама
порески обвезници су дужни да сами утврде висину пореза и да, заједно са
пореским обрасцем, приложе чек на израчунати износ.265
Поред тога, порески обвезници су дужни да пореским органима доставе
додатне податке, који су релевантни за утврђивање пореза, а који нису
задржани у пореским обрасцима (али, под условом да порески органи имају
овлашћење да траже додатне информације од обвезника). Порески обвезници
су, исто тако, дужни да воде законом утврђену врсту рачуноводства (у
зависности од категорије пореских обвезника). Порески обвезници су, такође,
дужни да пореским органима пруже сопствену евиденцију о својим порезима,
да пореске органе обавесте о променама својих животних, радних, пословних
и личних околности, који утичу на обрачун личних пореза, да пруже податке
органима пореске власти о исплатама лицима ван места сталног боравка, да
обавесте пореске органе о новим пословним активностима, који се већ
предузима, и о старим пословним активностима, које се дефинитивно напуштају, да доставе пореским органима списак директора у компанији итд.
Коначно, порески обвезници су дужни да предуго не одлажу уплату пореза у
односу на прописане временске рокове у пореском законодавству (нпр.
најдаље до месец дана по окончању пореске године). Послодавци и банке, у
склопу дужности тзв. трећих лица, морају доставити пореским органима
податке о висини плата запослених и о примаоцима дивиденде (предузећа),
односно о каматама исплаћеним одређеним обвезницима (банке и друге
финансијске организације).
Савремени информациони системи у службама јавних прихода и пореским органима политичко-територијалних јединица у готово свим земљама
OECD користе тзв. личне бројеве пореских обвезника како би се олакшали
порески послови у вези дужности и права пореских обвезника. Тзв. лични
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бројеви практично служе за идентификацију пореских обвезника. Већина
земаља OECD и ЕЗ користи посебан порески број за сваког пореског
обвезника и за све његове трансакције, које су од значаја за утврђивање пореза. Једино се у САД користи број социјалне заштите за пореске промене.

1.3. Порески саветници
Звање порески саветник јавља се у финансијској пракси, попут звања
„заклети ревизор књига“, „привредни испитивач“, „интерни ревизор“ и др.
Порески саветници су, као и привредни испитивачи и заклети ревизори
књига, слободна професија. Физичка и правна лица бирају пореске саветнике
за одређен временски период, што значи да сваки порески саветник од свог
клијента добија мандат на одређено време. Порески саветници искључиво
обављају послове у вези с утврђивањем пореске обавезе, пријављивањем
пореске обавезе путем пореске пријаве или пореског биланса, саветовањем и
заступањем око свих релевантних пореских послова.
Порески консалтинг је модерна професија. Атрактивно је бити порески
саветник и из материјалних разлога. Зато се порески саветници (Steuerberater)
специјално и едукују. Сваки кандидат за пореског саветника, нпр. у Немачкој,
полаже испите из следећих области:
(1) прописи о порезима и правним питањима из финансијских области,
(2) пореско право,
(3) трговачки и порески биланс,
(4) рачуноводство,
(5) привредно право.
Испит се полаже пред комисијом Покрајинског министарства финансија, под условом да кандидат за пореског саветника има завршену високу
школску спрему и 3 године рада на сложеним пореским пословима у области
пореске струке. Под надзором комисије за полагање испита сви кандидати за
пореског саветника раде два писмена рада од по шест часова. Лица која
положе овај испит аутоматски постају чланови савезне коморе пореских
саветника, која има покрајинске коморе пословних саветника.
У развоју менаџмента, као професије, запостављено је оно што је веома
важно. А то је таленат, као базна претпоставка за успех менаџера. Таленат се
обично сматра основним грађевинским материјалом за изградњу лидера, као
креатора. Сада је таленат, као природна уграђена особина, важна претпоставка у модерном процесу едукације фискалних менаџера и пореских саветника,
без упадања у клопку „љубитеља новца“.
Међутим, нови покрет комуницирања и социјал-економиста отворио је
врата заокрету од необуздане похлепе за новцем за моралним вредностима и
враћање на оријентацију ка општем добру. То, наравно, није предвиђено у
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мисаоној згради традиционалне економије, која почива на конструкцији
homoeconomucus, као имагинарном бићу које хладно одмерава консеквенце
свог деловања и стално настоји да добије што више користи да намакне што
већи профит. Међутим, са протеком времена ћотоесопогшсш је запао у кризу
идентитета. Због тога, комунитарци захтевају свеобухватно јачање породице,
интегрално старање о хуманом капиталу (који је једина институционална
иновација која предузећу помаже да се понаша као високо мотивисана особа),
„заједнички" однос према сиромашним у метрополима и присуство свести о
тежњи за остварење квалитета у производњи (као питање морала и проблем
етике рада), што су иначе менаџери заборавили. Нови социјал-економисти од
образовних институција захтевају да оне експлицитно усађују новим кадровима вредност отвореног друштва, људско достојанство, толеранцију, једнакост пред законом, мирно решавање спорова и одговорност према друштву.

2. ПОРЕСКИ ТРЕТМАН „FRINGE BENEFITS-А“
У скоро свим земљама OECD егзистирају тзв. посебне погодности
(fringe benefits у форми „специјалних“ примања у новцу и натури мимо
текућих зарада, на које се плаћају редовни порези. Fringe benefits-и се готово
фискално незахватају или се изузетно благо порески оптерећују. Посебне
погодности, по правилу, репрезентују легалну форму евазије пореза иутаје
доприноса. Тиме се изигравају начела правичности опорезивања и начела
општости пореске обавезе, јер се посебним погодностима (исплатама у новцу
и/или натури) повећавају плате, наднице, најамнине, примања радника и
службеника, али без повећања извора опорезивања.
Ове погодности проистичу из радног односа или извршења услугâ
радника и намештеника послодавцу, а падају на терет трошкова послодавца
чиме се практично умањује пореска основица.266 Но, све посебне погодности
нису у пракси срачунате као користи путем којих се избегавају порези.
Давања послодаваца у случају пензионисања или венчања, односно обезбеђења исхране радника и службеника у великим фирмама не подлежу опорезивању (САД, В. Британија, Шведска, Холандија). Поклони се опорезују (Француска и Норвешка), али се зато авионске карте авиокомпанија, као поклон
запосленима и туристичким агенцијама, не опорезују.
У пракси већине земаља OECD јављају се појачани интереси запослених за тзв. посебне погодности из више разлога: (1) повећање зарада у облику
fringe benefits едуцира доприносе за социјално осигурање, (2) конверзија дела
266

OECD, Тhе Тахаtion оf Fringe Benefits, Paris, 1987, стр. 4-7.
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плата у посебне погодности доприноси повећању права на одређене социјалне бенефиције, које су иначе детерминисане нивоом дохотка, (3) повећање
fringe benefits-а доводи до смањења маргиналне пореске стопе при опорезивању дохотка физичких лица, (4) раст посебних погодности доводи до растућег
имиџа и престижа корисника fringe benefits и (5) повећање fringe benefits заиста олакшава свакодневни живот и рад (нарочито када су у питању службени
аутомобили, јавни паркинзи, хотелски смештаји и сл.). Но, и послодавци су
широко мотивисани да одобравају fringe benefits запосленима из разлога што
тиме исказују ниже трошкове радне снаге, што плаћају мање дорпиносе за
социјално осигурање, што примењују флексибилнију политику примања, што
стимулишу своје раднике и службенике да дуже остају верни својој фирми
(службом), што стимулишу раднике да продуктивније раде (улагањем у
њихово образовање) и што стварају климу да запослени брину непосредно о
профиту компаније (расподелом додатних акција запосленима).
Разуме се, fringe benefits доводе до ерозије пореске основице, хоризонталне неправичности у опорезивању, дисторзије избора потрошача и предимензиониране потрошње субвенционираних производа.267 Осим тога, посебне
погодности у тржишним привредама (приватна употреба службеног аутомобила, радна одећа, бескаматни зајам, бонови за ручак, стипендије за децу
запослених, додела акција, бесплатне авионске карте) важни су стимуланси у
бизнису, предузетништву и менаџерству. Њихов нефискални третман je додатни бонус, стимуланс у систему додатног, специјалног награђивања.
У пракси је веома тешко мерити и процењивати fringe benefits. За сада
постоји пет метода за утврђивање вредности посебних погодности, и то:
(1) процена трошка (коштања) пружених fringe benefits за послодавца, (2) тржишна вредност посебних погодности, (3) оцена користи (вредности) fringe
benefits за запослене, (4) стандардна просечна вредност посебних погодности
и (5) комбиновани модел процене fringe benefits.
Упоредо са изналажењем метода обрачунавања (вредновања) посебних
погодности, у финансијској пракси се изналазе и методи опорезивања fringe
benefits како би државна благајна редуцирала губитке у фискалним приходима. За сада, у пракси егзистирају два вида опорезивања. Први вид опорезивања (САД, Канада, В. Британија, Шведска, Швајцарска, Белгија, Аустрија)
укључује fringe benefits у редован доходак запослених који се захвата порезом
на доходак физичких лица. Други вид опорезивања (Аустралија и Нови
Зеланд) имплицира посебан порез на fringe benefits који плаћа послодавац.
При томе, разрез пореза зависи од благовременог и истинитог обавештавања
J. Owens, Les avantages accessories et la fiscalitè, Ľobservateur de ĽOECD 150/88, стр.
26 i J. A. Pechman, The Future of the Income Tax, American Economic Review, март
1990, стр. 13.
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пореске администрације о примањима запослених у виду посебних погодности и од ефикасности метода процене fringe benefits.
„У већини земаља, послодавац је, по закону, обавезан да достави пореској администрацији податке о свим врстама накнада исплаћеним запосленим
лицима, укључујући и fringe benefits. Уобичајена техника за то је систем
одбијања на извору. У већини држава опорезивање посебних погодности
подлеже систему пореза по одбитку (witholding system). У Шведској и Ирској
зараде у натури не подлежу порезу по одбитку, изузев олакшица за смештај и
исхрану у Шведској и слободне исхране и смештаја у Ирској, такав порез
плаћа се на крају године. Интерес радника за повољнији фискални третман
посебних погодности пружених од стране послодаваца тежи, у суштини, у
томе да оне представљају извесне облике компензација које нису непосредни
израз вредности радне снаге и радне активности. То је у извесној мери допринело порасту реалних зарада радника. “268
У САД су основане специјалне фирме за менаџмент консалтинг које
истражују и усавршавају шеме бонуса и специјалне компензације за менаџере, као процес вредовања посла, доприноса и позиције „пословних лидера“
у пирамиди менаџерске елите у односу на пројектоване циљеве реализације
профита компаније и на бонусе конкурентских фирми. У систему бонуса
вреднују се само послови управљачке структуре фирме, као „финансијски“
приступ људима и материјална мотивација. Специјалним додатним награђивањем привлаче се и задржавају врховни менаџери. Нуђењем опције добијања пакета деоница фирме менаџери постају ортаци, који теже да остваре
максималне капиталне добитке са пореским повластицама.

3. ПОРЕСКИ МОРАЛ
Анализом принципа пореске способности разоткрива се дилема о
форсирању алтернативних модела опорезивања, односно о економском избору између прогресивног и пропорционалног опорезивања. Суштина ове финансијске дилеме разоткрива се кроз анализу самих граница опорезивања,
односно утврђивања својеврсног лимита у дозвољеном максимуму опорезивања (које не сме да наруши егзистенцијалну потрошњу и „разумни" минимум опорезивања (који не сме да наруши финансијски обим јавних прихода
за елиментирање јавне потрошње). У том контексту, пореске стопе ваља конструисати на економски начин тако да не наводе пореске обвезнике на
Петровић М., Пореско-правни третман посебних погодности, Финансије 11-12/91,
стр. 612-613.
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прећутну утају или евазију пореза. Пореске стопе, заправо, не би требало да
наруше елементарну одговоност савршеног homoeconomicusa којa је деривирана из постојећег и развијајућег пореског морала.
У фискалној теорији и пракси, порески морал се дефинише као друштвена свест и економска спремност пореског обвезника да општује пореске
обавезе и да, у складу са пореским законом, редовно и у целини измирује
своје новчане обавезе према држави. На понашање пореског обвезника према
фискалним обавезама утичу бројни фактори, а у првом реду тежина фискалне
пресије, употреба урбаних пореза, расподела пореског оптерећења, пореске
привилегије, ефикасност пореске администрације, строгост пореских санкција, порески менталитет итд. У развијеном свету, порески морал је „у позитивној корелацији са тежином фискалне пресије“, изазива реакцију пореског
обвезника, провоцира отпор плаћања пореза и повећава евазију пореза (која
може да добије масовнију размеру).
На расположење пореских обвезника за извршавање фискалних обавеза
утиче и начин употребе урбаних пореских прихода, пошто се порез радије
плаћа ако репрезентује удео пореског обвезника у остваривању општих јавних користи у односу на фиктивне интересе државе који представљају само
порески терет. Но, порески морал у начелу зависи и од праведне и равномерне расподеле пореског оптерећења на пореске обвезнике у друштву. Вештачки инаугурисане пореске привилегије и фискалне неједнакости у подношењу
пореске жртве слабе пореску дисциплину и изазивају порески отпор са
ризиком утаје пореза. Организација пореске администрације и ефикасност
пореских органа утичу на формирање пореског морала. Истосмерни утицај на
порески морал имају и пореске санкције према неуредним пореским платишама, као и фискалне строгости у односу на појаве избегавања и утаје пореза.
Напослетку, на порески морал засигурно утичу и порески менталитет обвезника, и изграђена тзв. пореска култура, и свест о припадности државе, чије
издатке за јавне услуге ваља алиментирати, и традиција, и вера, и обичаји,
итд.
Централни стуб у развоју пореског морала репрезентује ипак егзистирајућа висина пореских стопа, односно тежина фискалне пресије. Тиме се
заправо отвара проблем горње границе у опорезивању, као апсолутни лимит у
захватању пореске снаге. Управо, пробијање горње пореске границе провoцира фискалну сатурацију са погубним економским последицама у репродукцији. Због тога је опорезивање потребно одржавати у строжијим реалним
екномским оквирима независно од апетита јавног сектора и пренадуваних
јавних расхода државе. То значи да мора постојати одређени „морални биланс“ између пореских обвезника и пореске администрације. Једина отежавајућа околност je латентан развој јавних потреба и раст јавних расхода,
који доводе до стварања гепа између стварног прилива пореских средстава и
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нарастајућих буџетских расхода, и до отварања проблема дефицитарног
финансирања јавне потрошње. Због тога контрола јавних расхода треба да
подупире развој пореског морала упоредо са одржавањем опорезивања у
одређеним „разумним“ границама. Тиме се избегава и фискална релаксација
(која уводи у игру дефицитарно буџетско, финансирање). И фискална
сатурација (која води екномској експанзији пореских трета). Пореска релаксација на други рок еродира порески морал, пошто буџетски дефицит имплицира повећање пореза у будућности за отплату доспелих камата на јавни дуг
којим се алиментирао фискални дефицит државе у прошлости, односно
садашњости. Пореска сатурација на кратак и средњи рок апсорбује вишак
капитала, слаби инвестиционе напоре, изнуђује бекство капитала у земље са
мањом фискалном пресијом и већим коефицијентом профитабилности, смањује фискални прилив за национални буџет на дуги рок.
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Глава трећа:
ПОЛИТИКА УТВРЂИВАЊА И НАПЛАТЕ
ЈАВНИХ ПРИХОДА
1. УТВРЂИВАЊЕ И НАПЛАТА ПОРЕЗА
И ПОРЕСКА КОНТРОЛА
Политика утврђивања пореза произлази из правних норми које су
прописане у пореским законима и закону који уређује порески поступак и
пореску администрацију. Порески управни орган - Пореска управа, при
издавању управног акта предузима управну радњу и активност према пореском дужнику, како би се утврдило постојање пореске обавезе. Тако се велики
број пореза утврђује у сарадњи пореског дужника и пореског управног органа, што је наметнута обавеза законима. Ова обавеза произлази из претходне
обавезе која је наметнута пореском обвезнику, тако да порески управни орган
у поступку контроле може утврдити да пореска обавеза није тачно утврђена,
односно није извршена тачно и потпуно.
Утврђивање пореза као основ за наплату пореза је основни предуслов
за испуњење свих релевантних захтева правних норми, да би се наплата
пореза извршила. Уколико нису поштоване правне норме код утврђивања пореза, тада ни наплата пореза неће бити адекватна, тако да је могуће да порески обвезник испуни целокупну пореску обавезу и да на крају остане дужан,
односно да је своју пореску обавезу преплатио. Отуда, мора постојати потпуна координација између пореске администрације и пореског дужника како не
би дошло до неплаћања пореског дуга, односно да преплате пореске обавезе.
Наплата пореза је најчешћи начин гашења пореског дуга, тако што порески дужник измирује пореско потраживање. Када се изврши пореска обавеза, гаси се порески дуг, па на тај начин престају и обавезе солидарних дужника, односно дужника из одговорности (који је исплатио порески дуг). Онај
ко је исплатио порески дуг има право регреса према осталим пореским
дужницима. У случају дате залоге, плаћањем пореза, престаје и залога која је
била средство обезбеђења наплате пореског дуга.
При наплати пореза може се разликовати редовна наплата пореза од
принудне наплате, што подразумева и примену различитих варијанти принудне наплате пореза. При принудној наплати пореза се могу укључити и
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повериоци пореског дужника, а дозвољено је и пребијање пореског дуга на
рачун потраживања пореског дужника од пореског повериоца.
Закон о пореском поступку и пореској администрацији, у садејству са
одредбама Закона о управном поступку, омогућава утврђивање пореза, на
плату 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 утврђеним износима
платио порез, односно фискалну обавезу.
У пореском поступку посебан значај дат је:
(1) пореској пријави,
(2) утврђивању пореза,
(3) наплати пореза,
(4) 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 утврђивање 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 утврђује висину пореске обавезе. По пријему пореског
решења, порески дужник је у обавези да утврђени порез плати, а може да
уложи и жалбу, али она не одлаже извршење пореског управног акта.
Утврђивање пореза је комплексна активност Пореске управе, почев од
издавања управног акта, до утврђивања постојања пореске обавезе. Порески
обвезник, у поступку утврђивања пореза, сарађује са пореским органом. У
случају да порески обавезник (супротно закону) не пријави пореску обавезу
или да је нетачно пријави, порески орган у поступку контроле може поново
да утврди пореску обавезу.
Наплата пореза је чин плаћања, који у основи представља намиривање
пореског дуга. Плаћањем пореза, порески дужник измирује пореско потраживање. 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 покренути и управни спор против коначног пореског управног акта.
Жалба се подноси у року од 15 дана од дана пријема пореског управног акта.
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Жалба се подноси у року од 15 дана од дана пријема пореског управног акта,
надлежном другостепеном органу, а може се изјавити и на записник првостепеном пореском органу. У жалби се наводе порески управни акт, разлози 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 су поводом жалбе регулисани и:
(1) правно дејство жалбе;
(2) одустанак од жалбе;
(3) привремени прекид поступка;
(4) решавање другостепеног пореског органа по жалби;
(5) одбијање жалбе;
(6) поништавање пореског управног акта;
(7) оглашавање пореског управног акта ништавим;
(8) поништавање и измена пореског решења у вези са управним спором.
Пореску контролу врши порески орган, а на основу ове контроле се
обично врши принудна наплата пореза и других пореских обавеза. Ова контрола подразумева поступак провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе. Пореска контрола може наложити пореском
обвезнику да отклони неправилности у вези са пореским обавезама ако су те
неправилности утврђене у поступку контроле. У основи постоје три основна
облика пореске контроле: канцеларијска, теренска контрола и откривање пореских кривичних дела. Када се заврши пореска контрола, порески обвезник
треба да поступи по налогу пореског инспектора, а ако то не учини, порески
орган предузима одговарајуће мере.

1.1. Утврђивање пореза унакрсном проценом пореске
основице
Порески систем као комплексна држава институција, обухвата и порески поступак и пореску администрацију, која обезбеђује утврђивање, наплату
и контролу јавних прихода. У Закону о пореском поступку и пореској администрацији су утврђена и права и обавезе пореских обвезника, регистрација
пореских обвезника и пореска кривична дела и прекршаји.
У Закону је поред других могућности, предвиђена и унакрсна процена
пореске основице, где се основица пореза на доходак грађана може утврдити
проценом и то „као разлика између вредности нето имовине на крају и на почетку календарске године, увећане за процењене издатке за приватне потребе,
с једне и пријављеног дохотка, с друге стране (унакрсна процена) “. Предвиђено је да је порески обвезник, односно порески дужник дужан да пореском
органу пружи одговарајуће доказе, уколико тврди да су одређена имовина,
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односно средства стечена наслеђем, поклоном или на други законит,
бестеретни начин. Уколико се пореска основица утврди као непријављени
приход, она се опорезује као други приход, без признавања нормираних
трошкова. Пореска основица која се утврди унакрсном проценом, опорезује
се као други приход према Закону, којим се уређује порез на доходак грађана,
а према Правилнику о начину и поступку утврђивања пореске основице
пореза на доходак грађана на непријављене приходе унакрсном проценом.
Пореска управа унакрсном проценом утврђује основицу пореза на доходак грађана на други непријављени приход, физичким лицима и предузетницима. Пореска основица се утврђује унакрсном проценом као разлика
између вредности нето имовине на крају и на почетку календарске године за
коју се пореска основица утврђује, увећана за процењене издатке за приватне
потребе и умањена за износ пријављеног дохотка за календарску годину.
Пореска управа утврђује пореску основу унакрсном проценом физичким лицима и предузетницима 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 обавезни.
Физичким лицима и предузетницима, Пореска управа ће утврдити
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 утврђивати после истека
рока за подношење пореске пријаве за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за годину за коју се утврђује пореска основица.

1.2. Утврђивање и наплата појединачних облика пореза
1.2.1. Порез на добит предузећа - утврђивање и наплата
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 утврђивање
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
утврђује 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 Законом.

342

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 тој пореској пријави, 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.
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. Редовна наплата се
врши када пореска обавеза доспе, а када пореска обавеза није намирена у
прописаном року, предузима се принудна наплата.
Порески обвезник током године порез на добит предузећа плаћа у виду
месечних аконтација, чију висину обвезник утврђује на основу пореске пријаве за претходну годину у којој исказује и податке од значаја за утврђивање
висине аконтације у текућој години. Месечна аконтација пореза на добит
плаћа се до 15-ог у месецу за претходни месец. Плаћање месечних аконтација
у складу са пореском пријавом, 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
утичу 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
од првог дана наредног месеца у односу на месец у коме је пријава поднета.
Ако обвезник пореза на добит предузећа не поднесе пореску пријаву
или ако се у поступку пореске контроле утврди да је пореска пријава непотпуна, да садржи нетачне податке или да постоје други недостаци и неправилности од значаја за утврђивање пореске обавезе, Пореска управа утврђује
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 надлеж-
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ни порески орган. Надлежни порески орган доноси решење којим се утврђује
висина пореске обавезе у року од 30 дана од дана пријема пореске пријаве.
У пореском поступку, а у поступку по правном леку, допуштена је
жалба, која 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 покренути и управни спор против коначног пореског управног акта.
Жалба 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:
(1) правно дејство жалбе;
(2) одустанак од жалбе;
(3) привремени прекид поступка;
(4) решавање другостепеног пореског органа по жалби;
(5) одбијање жалбе;
(6) поништавање пореског управног акта;
(7) оглашавање пореског управног акта ништавим;
(8) поништавање и измена пореског решења у вези са управним спором.
Принудна наплата пореза је један од начина гашења пореског дуга и
она се преузима 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 жалба против решења о принудној
наплати пореза. У принудној наплати пореза, предмет наплате је целокупна
имовина пореског обвезника, изузев ствари и примања физичких лица, што је
изузето од принудне наплате по закону којим се уређује извршни поступак.
У Закону су регулисане и следеће одредбе, од прекида поступка до
предлога принудне наплате и то:
(1) прекид поступка принудне наплате пореза;
(2) обустава поступка принудне наплате;
(3) начела поступка принудне наплате пореза;
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(4) изузимање од принудне наплате пореза;
(5) трошкови поступка принудне наплате пореза и трошкови порескопрекршајног поступка;
(6) предмет принудне наплате;
(7) права трећих лица.

1.2.2. Утврђивање и наплата пореза на доходак грађана
Утврђивање пореза на доходак грађана је сложена активност пореског
органа која подразумева издавање управног акта и предузимање управних
радњи и активност пореског дужника, што је неопходно да би се утврдило
постојање пореске обавезе. У поступку утврђивања 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 измиривање 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, утврђује и плаћају порези на
следеће приходе:
(1) зараде;
(2) приходе од ауторских права и сродних права и права индустријске
својине, ако је исплатилац прихода правно лице или предузетник;
(3) приходе од капитала;
(4) приходе од непокретности, ако је исплатилац прихода правно лице
или предузетник;
(5) приходе од давања у закуп покретних ствари, ако је исплатилац
прихода правно лице или предузетник;
(6) добитке од игара на срећу;
(7) приходе од осигурања лица;
(8) приходе спортиста и спортских стручњака;
(9) остале приходе, ако је исплатилац прихода правно лице или предузетник.
Утврђују се и плаћају порези по решењу надлежног пореског органа на
следеће приходе:
(1) приходе од пољопривреде и шумарства;
(2) приходе од самосталне делатности;
(3) капиталне добитке;
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(4) приходе од ауторских и сродних права и права индустријске својине, приходе од непокретности и од давања у закуп покретних
ствари и остале приходе на које се порез не плаћа по одбитку, односно када исплатилац прихода није правно лице или предузетник.
Порез по одбитку се за сваког обвезника и за сваки појединачно исплаћени приход обуставља и уплаћује на прописани рачун у моменту исплате
прихода. Банка или други исплатилац за приходе из капитала по основу
камате, дужан је да у току године утврди 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
камату остварену у периоду 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 нерезидентно 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 бруто
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,
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.
Приликом 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 закључила уговор о избегавању двоструког опорезивања, и да је он
стварни власник прихода. Статус резидента државе са кој ом је закључен уговор о избегавању двоструког опорезивања 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 наведени услови, што за последицу има мање плаћени износ
пореза, сносиће разлику између плаћеног и дугованог пореза по овом закону.
Надлежни порески орган, на захтев нерезидента, дужан је да изда потврду о
порезу плаћеном у Србији. Порез по одбитку се утврђује и плаћа по стопама,
а носилац платног промета може да дозволи 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.
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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:
(1) 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;
(2) 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 на то да ли им је издата или не дозвола за емитовање програма у складу са законом којим се уређује обављање радиодифузне делатности;
(3) 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,
код којих порески орган на основу пореске пријаве или других докумената
доноси решење којим утврђује порез. Пореска управа доноси решења за
следеће облике пореза:
(1) порез на приходе од пољопривреде и шумарства;
(2) порез на приходе од самосталне делатности;
(3) порез на капиталне добитке;
(4) порез на остале приходе;
(5) годишњи порез на доходак грађана.
Доспелост пореза се утврђује решењем пореског органа, а порез се
плаћа у следећим роковима:
(1) 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;
(2) 15 дана по истеку сваког месеца - на приходе од самосталне делатности који се плаћају у виду месечних аконтација;
(3) 15 дана од дана достављања решења о утврђивању пореза - на годишњи порез на доходак грађана, на капиталне добитке и на друге приходе
који се остварују повремено.
Решење о утврђивању пореза садржи нарочито:
(1) име и презиме обвезника;
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(2) врсту пореза;
(3) пореску основицу;
(4) стопу пореза;
(5) утврђене пореске олакшице;
(6) износ пореске обавезе, начин и рок плаћања;
(7) рачун на који се врши уплата пореске обавезе.
У решењу о утврђивању пореза, обвезник ће наћи поуку о праву на подношење жалбе против тог решења.
Редовна наплата пореза предвиђена је и прописана у Закону о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник Републике
Србије", број 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004 и 61/2005). По
правилу наплата пореза се врши плаћањем новчаног износа и доспелости пореза на прописане уплатне рачуне јавних прихода у роковима који су прописани Законом. Осим тога, 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,
регулисани су и:
(1) дан плаћања пореза;
(2) извршење пореског налога;
(3) редослед измирења;
(4) опомена за плаћање пореза;
(5) установљавање залоге пре принудне наплате пореза;
(6) одлагање плаћања пореског дуга;
(7) 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 комформног метода обрачуна. Камата се обрачунава на дуговни порез и споредна пореска давања, почев од наредног дана
од дана доспелости. Када се у току контроле утврди разлика пореске обавезе,
камата се обрачунава од дана када је порески обвезник био дужан да изврши
плаћање. Када је плаћање пореског дуга одложено, камата се обрачунава и за
време док траје одлагање, односно обустава.
Сходно 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 пореско-прекршајног поступка регулисани су тако да се пореска
обавеза увећава за посебну једнократну таксу на принудну наплату пореза у
висини од 5% износа доспелих а неплаћених пореза, која се обрачунава и
приписује главном дугу на дан почетка поступка принудне наплате, а трош-
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кове сноси порески обвезник. Принудна наплата у поступку принудне наплате спроводи се над следећим предметима:
(1) новчаним средствима пореског обвезника;
(2) новчаним потраживањима пореског обвезника;
(3) неновчаним потраживањима и другим правима пореског обвезника;
(4) готовим новцем и хартијама од вредности;
(5) покретним стварима;
(6) непокретностима.
Принудна наплата може се спровести над 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
ствар 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, 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 над 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 утврђивању
залоге.
Принудна наплата се спроводи над новчаним средствима, новчаним
потраживањима, неновчаним потраживањима (забраном, преносном потраживања и др.), готовим новцем и хартијама од вредности, покретним стварима од уновчавања, заплењени новац и ствари и непокретности, што се
уплаћује на одговарајући уплатни рачун јавних прихода буџета. У Закону је
предвиђено како се врши принудна наплата из новчаних средстава, новчаних
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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:
(1) попис непокретности;
(2) утврђивање почетне вредности непокретности;
(3) продаја непокретности путем усменог јавног надметања;
(4) продаја непокретности непосредном погодбом;
(5) поступак са оствареним приходом од продаје непокретности;
(6) проглашавање несолвентности.
Ако обвезник поново постане солвентан, Пореска управа ставља ван
снаге решење о проглашењу несолвентности и наставља поступак принудне
наплате.

1.2.3. Утврђивање и наплата пореза на имовину
Утврђивање пореза на имовину углавном се везује за порески орган и
пореског обвезника. Као и код неких других пореских облика и овде се подразумева да мора постојати сарадња између пореског органа и пореског
обвезника. Порески орган доноси управни акт којим утврђује 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, има право регреса од
осталих пореских дужника.
Код пореза на имовину постоје одређене специфичности, тако да су
утврђивање и наплата пореза дефинисани самим законом, а остале одредбе се
примењују из Закона о пореском поступку и пореској администрацији. Овде
су сва три облика пореза на имовину.
Утврђивање пореза на имовину, пореза на наслеђе и поклон и пореза на
пренос апсолутних 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 утврђивање пореске обавезе.
Обвезник пореза на имовину дужан је да поднесе пореску пријаву до 31.
марта године за коју се врши утврђивање пореза. Обвезник подноси пореску
пријаву у року од 10 дана од дана настанка промене на имовину коју стекне,
започне или престане да користи у току године или за коју му по другом
основу настане или престане пореска обавеза. Обвезник пореза на имовину
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који је поднео пореску пријаву нема обавезу да за исту имовину подноси
нову пријаву, осим у случају промене података садржаних у пријави који
утичу на висину пореске обавезе.
Обвезник пореза на наслеђе и поклон дужан је да поднесе пореску
пријаву са одговарајућом документацијом потребном за утврђивање 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
кој у порески обвезник наслеђује или прима на поклон, а ако се наслеђује или
прима на поклон непокретност из иностранства, пријава са одговарајућом
документацијом потребном за утврђивање пореске обавезе подноси се пореском органу у општини на чијој територији обвезник има пребивалиште, односно седиште.
Обвезник пореза на пренос апсолутних права дужан је да поднесе пореску пријаву са тачним подацима у року од 10 дана од дана настанка пореске
обавезе са одговарајућом документацијом потребном за утврђивање пореске
обавезе, осим уколико се ради о хартијама од вредности. Пријава се подноси
пореском органу у општини на чијој територији се налази непокретност.
У случају преноса осталих апсолутних права - пријава се подноси пореском органу у општини на чијој територији обвезник има пребивалиште,
односно седиште, а ако обвезник нема пребивалиште или седиште у Србији,
пријава се подноси пореском органу у општини у којој стицалац права има
пребивалиште, односно седиште.
Завод за патенте и Завод за заштиту ауторских права, такође надлежном пореском органу достављају податке о обављеном преносу права, или о
извршеним услугама у посредовању у преносу права, у року од 10 дана од
дана закључења уговора.
Порез на имовину, порез на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права, утврђују се решењем надлежног пореског органа, осим уколико
се ради о хартијама од вредности.
Упис права на непокретности у земљишне, катастарске и друге јавне
књиге, не може се вршити без доказа о плаћеном порезу на пренос апсолутних права, односно о плаћеном порезу на наслеђе и поклон. Годишњи порез
на имовину плаћа се тромесечно у року од 45 дана од дана почетка тромесечја. Разлику између пореза утврђеног 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 утврђивању пореске обавезе.
До доношења решења о утврђивању пореза на имовину за текућу годину, порез се плаћа аконтационо у висини обавезе за последње тромесечје
године која претходи години за коју се утврђује и плаћа порез.
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Порез на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права плаћају
се у року од 15 дана од дана достављања решења.
Када се пренос апсолутног права на хартијама од вредности врши уз
накнаду у новцу, у Централном регистру, истовремено са салдирањем новца
од стране Централног регистра, порез на пренос апсолутних права плаћа се
по одбитку од тржишне вредности пренетог апсолутног права, без умањења
за накнаде које обвезник плаћа у поступку спровођења преноса права пред
Централним регистром, као пореске основице.
У оправданим случајевима, на захтев пореског обвезника, порески орган може да одобри почек, или плаћање доспеле обавезе у више рата. Плаћање пореске обавезе у ратама се одређује решењем, при чему рок за плаћање
не може да буде дужи од 12 месеци од дана достављања решења. Ако се
плаћање пореза врши у ратама, тада се за време почетка обрачунава камата
по стопи једнакој есконтној стопи централне емисионе банке утврђеној за 15
процентних поена, применом комфорног метода обрачуна.

1.2.4. Исказивање, евидентирање, наплата и рефакција акцизâ
За исказивање и евидентирање акцизе и достављање података и документације битни су:
(1) пријава места обављања делатности;
(2) евиденција;
(3) 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 утврђивање 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
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магацину, складишту, стоваришту, продавници и др., који се налазе ван фабричког круга, осим у акцизним складиштима и да утврди нове продајне цене
са повећаном, смањеном или укинутом акцизом.
Обрачунавање и плаћање акцизе подлеже контроли Пореске управе.
Ова контрола обухвата обе могуће врсте контроле: канцеларијску и теренску
(као и радње откривања пореских кривичних дела). Пореска контрола представља поступак провере и утврђивања 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 утврде
пропусти и неправилности у извршавању обавеза из порескоправног односа,
тада се пореском обвезнику налаже да у предвиђеном року то отклони.
Уколико пореска контрола утврди да порески обвезник није тачно
обрачунао и уплатио акцизу коју је био дужан да плати, Пореска управа ће
донети решење о утврђивању обавезе акцизе. Порески обвезник ће поступити
по решењу, тако што ће платити акцизу, или уложити жалбу.
Повраћај пореза један је 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 и право на камату.
Обвезник од ког је наплаћена акциза, а коју није био дужан да плати,
или који је платио акцизу у износу већем од законом предвиђеног, има право
на повраћај тако плаћене акцизе. Захтев за повраћај акцизе обвезник може да
поднесе само ако је купац који је кроз цену акцизног производа платио ту
акцизу затражио у писаној форми од обвезника повраћај, при чему се врши
повраћај акцизе купцу.
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 везује се за ситуацију када
је првобитно потраживање било регуларно, 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 да оствари
на основу писаног захтева (уз захтев се подноси доказ о плаћеној акцизи и
доказ да су производи извезени). Захтев за рефакцију акцизе се подноси
надлежном пореском органу.
Правилником о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења евиденција, достављање података и састављања обрачуна
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акциза (чланови 8. и 9), предвиђени су умањење и рефакција акцизе. Умањење обрачунате акцизе се врши у роковима за плаћање обрачунате акцизе
или при састављању тромесечног обрачуна акцизе. Умањење обрачунате
акцизе се врши тако што се од утврђеног 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 прописани рачун. У Образац ПП ОАК се уноси износ умањеног и
коначног обрачуна акцизе.
Обвезник који остварује права на рефакцију акцизе, то чини на основу
писменог захтева који подноси Пореској управи. Уз захтев за рефакцију акцизе подноси се:
(1) рачун добављача који мора садржати износ обрачунате акцизе при
набавци производа ради извоза;
(2) налог за пренос или други документ о безготовинском плаћању
рачуна из тачке 1) овог става;
(3) јединствену царинску исправу или други документ као доказ да су
производи извезени.
Под одређеним условима Законом су предвиђене и могућности рефакције акцизе за дизел гориво:
(1) ако се дизел гориво продаје крајњем кориснику за погон трактора,
грађевинских машина и бродова за превоз терета, може се остварити рефакција акцизе плаћене приликом набавке тог горива до количина потребних
за обраду земљишта од стране пољопривредних газдинстава уписаних 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
дистрибутера;
(2) 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 прописаним Законом, 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.
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:
(1) услови за остваривање права на рефакцију;
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(2) право на рефакцију акцизе од стране крајњих корисника дизел горива;
(3) нормативи потребних количина;
(4) начин и поступак набавке дизел горива за погон трактора, грађевинских машина и бродова за превоз терета;
(5) начин и поступак рефакције плаћене акцизе на дизел гориво за
погон трактора;
(6) 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. Писани
захтев за рефакцију акцизе се подноси Управи за трезор, 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.

1.2.5. Утврђивање и наплата пореза на додату вредност
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 узети у обзир и пореске олакшице, 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 су омогућени целовита контрола
и управљање порезом на додату вредност. У случају да порески обвезник не
изврши обавезу пријављивања, то се сматра прекршајем и повлачи казнене
консеквенце.
Када порески обвезник изврши пријављивање своје пореске обавезе,
пореском органу, обвезник добија свој број, порески идентификациони број
(ПИБ). Овај број представља важно средства за функционисање и администрирање 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
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приликом продаје, плаћања 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 функција, 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 неблаговремене уплате пореских обавеза и др. Тако ПИБ има четири основне функције:
(1) регистровање пореских обвезника ради идентификације пореских
обавеза;
(2) на основу успостављеног регистра ПИБ откривају се порески
обвезници који нису поднели пореску пријаву у прописаном року;
(3) откривање пореских обвезника који нису платили порез у прописаном року;
(4) 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 утврђивање права на одбитак. Истовремено,
фактура је један од најважнијих докумената за потребе пореске контроле коју
врши пореска администрација. Пошто издавање фактуре представља обавезу,
надлежни орган има обавезу 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 уколико 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.
Фактура као порески документ, треба да садржи следеће податке:
(1) назив и адресу издаваоца фактуре;
(2) порески идентификациони број издаваоца фактуре (ПИБ);
(3) редни број фактуре;
(4) место и датум издавања фактуре;
(5) назив, адресу и ПИБ обвезника - примаоца фактуре;
(6) испоручена добра или обим услуга;
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(7) датум промета добара и услуга и висину авансних плаћања;
(8) износ пореске основице;
(9) пореску стопу;
(10) износ пореза на додату вредност који је обрачунат на основицу;
(11) пореско ослобођење (ако постоји).
У прописаним роковима, порески обвезници су дужни да воде одговарајућу пореску евиденцију за потребе утврђивања пореске обавезе. Обвезник
пореза води пореску евиденцију која 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 ослобађању 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 на крају године био извршен
коначни обрачун и плаћање пореске обавезе. У случају да је порески обвезник платио аконтационо већи порез, тада има право на повраћај више
плаћеног пореза.
За пореског обвезника прописана је обавеза пријављивања ПДВ на
основу чега се обвезник укључује у систем. Порески обвезник дужан је да:
(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
пореску пријаву не подносе: обвезници из члана 10. став 1. тач. 2) и 3) Закона,
ако 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.
Надлежни порески орган издаје потврду о поднетој евиденционој
пријави пореском обвезнику. Порески обвезник има обавезу да у року од 15
дана писмено обавести надлежни порески орган о изменама података од значаја за обрачунавање и плаћање 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.
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Порески обвезник може бити брисан из евиденције ПДВ, ако престане
да се бави делатношћу. Тада надлежни порески орган спроводи поступак и
издаје потврду о брисању из евиденције за ПДВ.
Правилником 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), уређени су 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:
(1) за обвезника - правно лице или предузетника - организациона јединица на чијем подручју има седиште;
(2) за обвезника - пољопривредника који се определио за обавезу плаћања ПДВ и друго физичко лице - организациона јединица на чијем подручју
има пребивалиште;
(3) 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:
(1) за идентификацију;
(2) о обављању делатности;
(3) о рачуну у банци;
(4) о повезаним лицима.
Надлежни порески орган издаје потврду о извршеном евидентирању за
ПДВ на Обрасцу - ПЕПДВ - Потврда о извршеном евидентирању за ПДВ.
Ако су испуњени 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:
(1) периоду за који се подноси пријава;
(2) идентификацији подносиоца пријаве;
(3) промету добара и услуга;
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(4) претходном порезу;
(5) пореској обавези.
Основна и најважнија обавеза пореског обвезника у систему ПДВ је
издавање рачуна за сваки појединачни промет добара и услуга. Обавеза издавања рачуна односи се и на авансно плаћање, али се у коначном рачуну
одбијају авансна плаћања у којима је садржан ПДВ. Рачун нарочито садржи
следеће податке:
(1) назив, адресу и ПДВ обвезника - издаваоца рачуна;
(2) место и датум издавања и редни број рачуна;
(3) назив, адресу и ПИБ обвезника - примаоца рачуна;
(4) врсту и количину испоручених добара или врсту и обим услуга;
(5) датум промета добара и услуга и висину авансних плаћања;
(6) износ основице;
(7) пореску стопу која се примењује;
(8) износ ПДВ који је обрачунат на основицу;
(9) напомену о пореском ослобађању.
Правилником о одређивању случајева у којима нема обавезе издавања
рачуна и о рачунима код којих се могу изоставити поједини подаци („Службени гласник РС“, број 105/2004, 140/2004) уређени су случајеви у којима не
постоји обавеза издавања рачуна и рачуни код којих могу да се изоставе
поједини подаци. Овим правилником су регулисани следећи случајеви:
(1) у којима нема обавезе издавања рачуна;
(2) изостављање појединих података у рачуну;
(3) додатна поједностављења у вези са издавањем рачуна.
Обавеза издавања рачуна не односи се на обвезнике ПДВ за промет
добара и услуга, који се врши лицима која нису обвезници ПДВ, као и на
обвезнике ПДВ, који врше промет добара и услуга за који је Законом прописано пореско ослобађање, без права на одбитак претходног пореза.
Може се изоставити податак о ПИБ примаоца рачуна у рачуну који се
издаје иностраном примаоцу.
Фискални исечак који издаје обвезник који евидентира промет добара и
услуга преко фискалне касе, у складу са прописом којим се уређују фискалне
касе, не сматра се рачуном. Међутим, на захтев обвезника - купца добара,
односно корисника услуга, обвезник који евидентира промет добара и услуга
преко фискалне касе дужан је да, уз фискални исечак, изда и рачун.
Порески обвезник који врши промет добара и услуга који је ослобођен
ПДВ, са правом на одбитак претходног пореза, издаје рачун у којем не
исказује све податке, већ укупан износ накнаде за извршени промет добара и
услуга и наводи одредбу Закона којом је прописано то пореско ослобађање.
Порески обвезник који врши промет добара и услуга који не подлеже опорезивању, издаје рачун у којем не исказује све податке, већ исказује укупан
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износ накнаде за извршен промет добара и услуга и наводи одредбу Закона,
којом је прописано да извршен промет добара и услуга не подлеже
опорезивању. Ако обвезник издаје рачун за промет добара и услуга на који се
плаћа ПДВ и промет добара и услуга који је ослобођен ПДВ, односно који не
подлеже опорезивању, за део промета на који се плаћа ПДВ у рачуну исказује
пореску основицу за обрачун ПДВ, а за део промета који је ослобођен ПДВ,
односно који не подлеже опорезивању, наводи одредбу Закона према којој се
на тај део промета не обрачунава и не плаћа ПДВ.
Лицима која имају право на рефакцију ПДВ издаје се рачун, који не
садржи податак о ПИБ-у примаоца рачуна, осим ако се рачун издаје хуманитарној организацији.
Рачуном се сматра и документ за обрачун ПДВ надокнаде (признаница), који обвезник издаје пољопривреднику. Признаница садржи нарочито
следеће податке:
(1) назив, адресу и ПИБ обвезника - издаваоца признанице;
(2) место и датум издавања и редни број признанице;
(3) име, презиме и адресу и ПИБ пољопривредника;
(4) врсту и количину испоручених добара и врсту и обим услуга;
(5) датум промета добара и услуга;
(6) вредност примљених добара и услуга;
(7) износ ПДВ надокнаде обрачунате пољопривреднику.
У рачуну који издаје туристичка агенција, уместо свих података који су
прописани, наводи се податак о укупном износу туристичке услуге.
Код промета половних добара, уметничких дела, колекционарских добара и антиквитета, обвезник издаје рачун који, уместо свих података, садржи
податак о продајној цени добра у моменту промета добра.
У случају авансног плаћања, обвезник који прима авансну уплату издаје рачун који садржи следеће податке:
(1) назив, адресу и ПИБ обвезника - издаваоца рачуна;
(2) место и датум издавања и редни број рачуна;
(3) назив, адресу и ПИБ обвезника - примаоца рачуна;
(4) основ за авансно плаћање;
(5) износ авансне уплате;
(6) пореску стопу која се примењује;
(7) износ обрачунатог ПДВ;
(8) напомену о пореском ослобађању.
У коначном рачуну, у којем обвезник исказује укупан износ накнаде за
извршени промет добара и услуга, укупан износ накнаде умањује се за износ
авансних уплата, а износ ПДВ кој и је обрачунат на укупан износ накнаде
умањује се за износ ПДВ који је обрачунат на износе авансних уплата.
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Обвезник ПДВ који, на основу закључених уговора, сукцесивно врши
испоруку добара или услуга, може да изда један рачун за више појединачних
испорука добара или услуга једном лицу, под условим да у својој евиденцији
обезбеди податке од значаја за обрачунавање и плаћање ПДВ (датум промета
добара или услуга, врста и количина испоручених добара или врста и обим
услуга, износ основице, пореска стопа која се примењује, износ ПДВ и
напомена о пореском ослобађању).

1.2.6. Утврђивање и наплата пореза на употребу, држање и
ношење добара
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:
(1) код „постпејд“ корисника - преко фактуре (рачуна) за извршене
услуге мобилне телефоније у том месецу;
(2) код „припејд“ корисника - путем 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 унутрашње 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 (порез на регистровано оружје), надлежном пореском органу.
Одредба овог закона, која се односи на порез на употребу моторних
возила, примењује се за плаћање пореза од наредног месеца од дана ступања
на снагу овог закона, с тим што обавеза плаћања пореза на употребу мобилног телефона престаје извршавањем обавеза по том основу насталих до 31.
децембра 2004. године.
Одредбе овог закона које се односе на 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.
Као и код других пореских закона и код Закона о порезима на употребу,
држање и ношење добара, Законом о пореском поступку и пореској администрацији уређени су плаћање пореза, камата, принудна наплата и др.
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 утврђени:
(1) облици редовне наплате пореза;
(2) дан доспећа пореза;
(3) извршење пореског налога;
(4) редослед измиривања;
(5) опомена за плаћање пореза;
(6) установљавање залоге пре принудне наплате пореза;
(7) одлагање пореског дуга;
(8) обезбеђење наплате пореског дуга.
Четврто поглавље Закона („Принудна наплата пореза“) подељено је на
три дела:
(1) опште о принудној наплати пореза;
(2) залога;
(3) уновчавање.
Камата се плаћа на износ мање или више плаћеног пореза и споредних
давања. Камата се плаћа по стопи једнакој годишњој есконтној стопи централне емисионе банке увећаној за 15 процентних поена, применом комфорне
стопе.
Уколико је плаћање пореског дуга одложено, камата се обрачунава и
док траје одлагање, односно обустава плаћања пореза. И овде се камата
обрачунава и плаћа као код мање или више плаћеног пореза.
Застарелост је облик престанка дуга. Постоји више начина на које у
одређеним тренуцима може наступити застарелост.
Поред застарелости, постоји и институт отписа пореског дуга. Одлуку о
отпису дуга, може донети Влада на предлог министра, уколико се ради о
пореском обвезнику који се продаје у поступку приватизације, односно који
се налази у поступку реструктурирања. И Пореска управа може отписати дуг
по основу пореза и споредних пореских давања, кад се испуне услови из
Закона (ако оставилац нема наследника и ако имовина није довољна за
измирење пореског дуга).

1.2.7. Утврђивање и наплата пореза на премије неживотних
осигурања
Обавеза обрачунавања пореза на премије неживотних осигурања настаје у тренутку закључивања уговора о осигурању. Порески обвезник плаћа
порез на премије осигурања до 10. у месецу за уговоре о осигурању закључене у претходном месецу.
Порески обвезник је дужан да, на основу закључених уговора о неживотном осигурању, а ради правилног обрачунавања и плаћања пореза на пре-
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мије осигурања, води евиденцију која обезбеђује вршење контроле обрачуна
и плаћања пореза на премије осигурања.
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).

2. КОНТРОЛА УТВРЂИВАЊА И ПЛАЋАЊА ПОРЕЗА
Пореску контролу, утврђивање 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 организациона 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
(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 поступку и пореској администрацији,
пореска контрола подразумева поступак провере и утврђивања 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 утврђено у току
контроле.
Сходно одредбама Закона постоје три основна облика пореске контроле:
(1) канцеларијска контрола;
(2) теренска контрола;
(3) радње са циљем откривања пореских кривичних дела.

2.1. Канцеларијска контрола
Канцеларијска контрола обухвата 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
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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:
(1) донети решење којим пореском обвезнику налаже да плати разлику, односно утврдити износ пореза за повраћај, ако открије да постоји материјална грешка;
(2) 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;
(3) 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;
(4) 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.

2.2. Теренска контрола
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:
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(1) контролу обавља порески инспектор на основу налога за контролу;
(2) непосредно пред почетак контроле пореском обвезнику се доставља писмени налог за контролу (према члану 36. Закона о пореском поступку
и пореској администрацији);
(3) 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;
(4) порески инспектор је, пре почетка обављања теренске контроле,
дужан да пореском обвезнику покаже службену легитимацију;
(5) 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;
(6) 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;
(7) о извршеној контроли порески инспектор саставља записник и
доставља га пореском обвезнику (у року од три дана од дана завршетка контроле), а порески обвезник може на записник изјавити примедбе у року од
пет дана од дана пријема записника;
(8) 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 утврди 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 утврди 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.

2.3. Контрола утврђивања и плаћања пореске обавезе
Када се оконча пореска контрола (канцеларијска или теренска), порески
обвезник треба да поступи по решењу инспектора (ако је утврђено да
обвезник није правилно обрачунао и платио порез на додату вредност). Ако
порески обвезник поступи по решењу пореског инспектора, поступак пореске
контроле је завршен. Међутим, ако порески обвезник не поступи по решењу
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и у року који је остављен обвезнику, Пореска управа може предузети следеће
мере:
(1) привремено забранити обављање делатности пореском обвезнику
који није поступио по решењу пореског инспектора;
(2) привремено забранити обављање појединих послова;
(3) забранити располагање средствима на свим рачунима пореског
обвезника, осим измирења пореских обавеза;
(4) 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, утврде 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
порески инспектори и др. Пореска полиција, на основу обавештења која је
прикупила у преткривичном поступку, саставља пријаву коју са доказима
доставља државном тужиоцу, који је дужан да ову кривичну пријаву узме у
разматрање у року од три дана од дана пријема.

РЕЗИМЕ
1) Експертни системи су системи који користе врхунско знање уз помоћ електронског рачунара, а доприносе ефикаснијем управљању порезима и
рационалнијем решавању фискалних проблема у привреди у друштву. Експертни систем за пореску економију у основи подразумева промишљање високообразованих кадрова и научно-стручних теоретичара и практичара у
процесу решавања специфичних пореских проблема, почевши од утврђивања
па све до утаје пореза. У теорији су разрађене најважније основе експертних
система, које чине: експертно знање, лице - специјалист, пренос знања, закључивање, правила и способност тумачења предложених закључака.
2) Порески public relations представља модеран облик комуникације
пореске администрације са пореским обвезницима у окружењу, са циљем остварења жељеног утицаја на формирање јавног мњења које конверира пореској власти. Задатак пореских кадрова запослених у делатности public relations
је да се штите финансијски интереси државе, пословни интереси моћних
корпорација и појединачни интереси одређених пореских обвезника у критички расположеном окружењу, као и да се утиче на законодавна тела да
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коригују пореске законе и да креирају повољније фискалне регуле услова
привређивања. Порески стручњаци за public relations постали су изузетно
искрени у припремању одговора на критике, које долазе из окружења на рачун пореских органа јавне власти. Пред јавношћу они обично настоје да
оправдају пореску политику државе.
3) Активност интелиџенс управљања рашчлањује се на осам делова:
прикупљање информација и података, анализа, истраживања, прогнозирање,
посматрање, образовање, системи и комуникација. Менаџери су резервисани
према управљачком систему интелиџенса који се базира више на знању него
на искуству, они теже да заштите своје организационе тајне које успешно
користе за напад и одбрану, и које су неопходне за опстанак и развој фирме.
То је много лакше од познавања субдисциплина интелиџенса, као што су
операциона истраживања, маркетинг, финансијски менаџмент, рачуноводство, анализе инвестиција, статистика, информационе и компјутерске науке,
системи финансирања, стратешко планирање и public relations.
4) Глобализација јавне производње и интернационализације тржишта
јавних услуга промовишу „производњу“ фискалних менаџера, који су „наоружани“ општим и специјалистичким знањима из области јавних финансија,
јавног сектора, фискалног управљања, буџетског инжењеринга, пореског
консалтинга. Фискални менаџер се едукује за управљање непрофитним организацијама, јавним институцијама, буџетским и фондовским институцијама
у којима се материјални, кадровски, финансијски и информациони ресурси
трансформишу у јавна добра и јавне услуге. У том контексту, фискални
менаџмент, који обликује и продукује пореске и буџетске менаџере, постаје
универзална активност која инкорпорира експертско знање, културу рада,
пословну етику, порески морал, хуманистичко понашање и цивилизацијско
деловање. Порески менаџери, градећи порески морал, чувају људско достојанство пореских обвезника, негују принцип једнакости пред пореским законима, развијају принцип толеранције према утајивачима пореза до нивоа мирног решавања пореских спорова, поштују права и обавезе пореских платиша.
5) Прелаз из дужничке у предузетничку економију по дефиницији мора
бити фискално подржаван. Неадекватан порески систем је „тешка“ препрека
за развој бизниса и за интеграцију Србије у Европу. Разлике у висини
пореских терета и начину опорезивања сметња су за улагање приватног, домаћег и страног капитала, и за развој предузетничке економије, јер максимизација профита није циљ српске привреде. Превелика пореска оптерећења,
која су заснована на опорезивању потрошње, увоза и личних примања, у
Србији се компензују изразито ниским платама.
6) У концептуализацији фискалног менаџмента важно место припада
политици опорезивања прихода предузећа која се продајом приватизују, с
тим да се приходи од продаје приватном инвеститору не редуцирају за износ
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пореза. Пореским путем треба водити рачуна да цена предузећа не буде много нижа од садашње вредности очекиваних будућих профита након опорезивања, па и о аргументу „да ће се порез капитализовати“. У том контексту,
треба водити рачуна да нето имовина друштвеног сектора увелико не
надилази финансијски капацитет сектора становништва, јер прецењеност
стварне имовине фирме, представља баријеру приватизацији.
7) Утврђивање пореза као основ за наплату пореза је основни предуслов за испуњење свих релевантних захтева правних норми, да би се наплата
пореза извршила. Уколико нису поштоване правне норме код утврђивања
пореза, тада ни наплата пореза неће бити адекватна, тако да је могуће да
порески обвезник испуни целокупну пореску обавезу и да на крају остане
дужан, односно да је своју пореску обавезу преплатио. Отуда, мора постојати
потпуна координација између пореске администрације и пореског дужника
како не би дошло до неплаћања пореског дуга, односно да преплате пореске
обавезе.
8) У складу са Законом о пореском поступку и пореској администрацији, пореска контрола подразумева поступак провере и утврђивања
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 утврђено у
току контроле. Сходно одредбама Закона постоје три основна облика пореске
контроле: канцеларијска контрола; теренска контрола; радње са циљем откривања пореских кривичних дела.

ПИТАЊА
за: дискусију, припрему колоквијума, израду семинарских радова и
усмени испит
(1) Експертни системи за управљање порезима
(2) Фискални „Public Relations”
(3) Пословно и фискално комуницирање
(4) Управљачки фискални интелиџенс
(5) Порески менаџер
(6) Пословни и порески бонтон
(7) Пореска конкурентност и преструктуирање пореског система
(8) Пореска политика, приватизација и преструктуирање
(9) Карактерстике и значај пореског консалтинга
(10) Права пореских обвезника
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(11) Дужности пореских обвезника
(12) Порески саветници
(13) Порески третман „fringe benefits-а"
(14) Порески морал
(15) Утврђивање пореза унакрсном проценом пореске основице
(16) Порез на добит предузећа - утврђивање и наплата
(17) Утврђивање и наплата пореза на доходак грађана
(18) Утврђивање и наплата пореза на имовину
(19) Исказивање, евидентирање, наплата и рефакција акцизâ
(20) Утврђивање и наплата пореза на додату вредност
(21) Утврђивање и наплата пореза на употребу, држање и ношење добара
(22) Утврђивање и наплата пореза на премије неживотних осигурања
(23) Контрола утврђивања и плаћања пореза
(24) Канцеларијска контрола
(25) Теренска контрола
(26) Контрола утврђивања и плаћања пореске обавезе
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Глава четврта:
УТИЦАЈ ФИСКАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
НА ПРИВРЕДНИ РАСТ
1. ФИСКАЛНИ МОДЕЛИ ПРИВРЕДНОГ РАСТА
Модели раста,269 као чисте теоријске конструкције, ретко се користе
као основ за вођење економске политике. Међутим, то не значи да се свако
моделирање реалног економског живота не може применити у спровођењу
оперативне политике. Са ове тачке гледишта, логично се поставља питање веза и интеракција између теорије привредног раста, с једне стране, и фискалне
теорије, с друге стране; односно, поставља се питање улоге фискалне политике у реализацији дугорочног тренда економског раста. У овом аналитичком оквиру, под економским растом подразумева се раст укупног националног дохотка по глави становника; док се под фискалном политиком
подразумева планска оријентација фискалних прихода и димензионисање
јавних расхода у подстицању стопâ привредног раста и развоја.270
Модел је општи аналитички оквир који садржи скуп економских променљивих
чије кретање треба објаснити. Он се састоји од скупа једначина намењених
описивању структуре модела и на одређени начин повезује одређени број променљивих с неким другим бројем променљивих, тако да те једначине дају математички
облик скупу усвојених аналитичких претпоставки. У ствари, применом релевантних
математичких операција на те једначине настоји се извести скуп закључака који
логички следе из тих претпоставки. Опширније видети: Chiang C.Alpha, Osnovne
metode matematičke ekonomije, III izdanje, MATE, Zagreb, 1994., str. 7-10.
270
Фискална политика је планска пројекција јавних расхода и јавних прихода ради
усмеравања агрегатних величина у националној привреди: дохотка, акумулације,
инвестиција, цена, потрошње, итд., као и регулисање динамике и стабилности
привредних кретања. У оваквој дефиницији, јавни расходи и јавни приходи, као и
финансијски агрегати, постају значајни носиоци циљева и задатака развојне
економске политике. Међутим, у финансијској литератури срећемо велики број
дефлниција, као нпр.: (1) П. А. Самуелсон дефинише фискалну политику као „процес обликовања пореза и јавних расхода у намери: (а) да се ублажи јаз привредних
циклуса, (б) да се придонесе одржавању раста економија пуне запослености
ослобођене од инфлације или дефлације“ (Paul Samuelson, Economics, N. York,
1970.); (2) Јохансен дефинише фискалну политику као "плаћање што се врши
држави (порези, царине, продаја робе и услуге - порези у ширем смислу); плаћања
269
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Теоријска основа тестирања фискалне политике у макроекономским
моделима раста ослања се на савремене грађанске теорије привредног раста.
Кључни квантитативни модели раста су они који се најчешће узимају у поједностављеним формама, ради приказа основних контура јавних финансија у
теорији раста.
Поред тога, треба нагласити да је у испитивању и моделирању ефеката
пореских инструмената на штедњу и инвестиције релативно доста учињено,
док је веома мало учињено у домену уклапања фискалних компоненти у
макроекономске моделе раста, с обзиром да су се фискални параметри веома
често користили за реализацију краткорочних циљева економске политике,
стабиности цена, пуне запослености итд. Тако је за сагледавање краткорочних ефеката фискалних мера сасвим довољан Кејнсов статички макроекономски модел и математички модели неокејнсијанаца, али је зато за дугорочно
димензионисање фискалне политике у динамичким моделима раста недовољна спознаја квантитативне апаратуре: Higinsa, Aklia, Soloua, Pikoka, Šoua,
Brouna, Masgrejva, Alena, Amsa, Johansena, Aulda, Kulboa, Lekajona, Gijoma,
Stolerija i dr.271
Полазећи од класичног модела раста,272 Марксовог модела раста, Кејнсовог стагнационизма, Harod - Domarovog модела уравнотеженог раста и
неокласичног модела раста, можемо закључити да ни један од ових модела не
садрже фискалну компоненту. Наравно, то не мора нужно имплицирати закључак да се не могу уградити параметри фискалне политике у моделе
привредног раста.273 Уважавајући степен привредног развоја, диверсифишто их виши дражва (куповина робе и услуга, исплата донације и друштвених
потпора (трансферна плаћања) - Public Economics, Amsterdam, 1971. и (3) Когику
сматра да се фискалном политиком назива „манипулација државног сектора порезима и државним расходима како би се постигли жељени циљеви“ - An Introduction
to Macroeconomic Models, N. York, 1968.
271
A. Peacock - G. Show, The Economic Theory of Fiscal Policy, G. Allan and Unwin,
London 1971; R. Musgrave, Teorija javnih finansija, Beograd 1974; R. Solow, Theorie d
la croissance èconomiques, Paris 1972; R. G. D. Allen, Theorie macroeconomiques, Paris
1969; P. Coulbois. La politique conjoncuturelle, Paris, 1971; B. Higins, Economic
Developement, N. York, 1968; G. Ackley, Mak-roeconomic Theory, New York, 1967; J.
Lćcaillon, Analyse macroeconomique, Paris 1969; E. Ames, Introduction á la
macroeconomic, Paris 1970; M. Guillaumc, Modeles economiques, Paris, 1971; L.
Stoleru, L'équilibre et la croissance èconomiquc, Paris, 1973; L. Johansen, Public
economics, Amsterdam, 1971.
272
R. Solow, Growth Theory - An Exposition, Oxford University Press, Oxford, 1970.
strane 2, 3, 77 i 110.
273
Опширније видети нпр: M.K. Evans, macroeconomic Activity, New York 1969; H.S.
Dye, J.R. Moore, J.F. Holly, Economics, principles, problems, Perspectives, Boston 1963;
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кацију привредне структуре и институционалне оквире, у домену фискалне
политике потребно је имати у виду следеће: (1) како се понашају поједини
агрегати фискалне политике (фискално оптерећење, обим и структура јавних
расхода) приликом њиховог деловања на равномерни раст у условима пуне
запослености; (2) какве су могућности да се путем фискалних инструмената
утиче на динамику раста; (3) у ком правцу треба мењати фискалне параметре
ради усмеравања и подстицања одредених економских сегмената привређивања и (4) како се фискалним инструментима делује на висину стопе
привредног раста.274

ОКВИР 1: СУШТИНА МАТЕМАТИЧКЕ ЕКОНОМИЈЕ
Математичка економија је приступ економској анализи у ком се економисти при исказу проблема служе математичким симболима и ослањају на
познате математичке теореме, ради олакшања доказивања. Дакле, она није
посебна грана економије у смислу у ком су то јавне финансије или међународна економија, али предмет њене анализе могу бити микроекономска или
макроекономска теорија, јавне финансије, економика предузећа, и сл.
У најширем смислу, за математичку економију може се рећи да се сваки елементарни уџбеник економије данас служи примерима из математичке
економије, јер се за извођење теоријских резултата веома често употребљавају геометријске методе. Међутим, уобичајено је да се назив математичка
економија ограничи на описивање случајева у којима се употребљавају сложеније математичке технике од једноставне геометрије, као што су матрична
алгебра, диференцијални и интегрални рачун, диференцијалне једначине,
диференцне једначине, итд.
Пошто је математичка економија само један приступ економској анализи, она се не би смела разликовати, а и не разликује се, од нематематичког
приступа тој анализи ни у једном основном смеру. Сврха било које теоријске
анализе увек је, без обзира на приступ, да из задатог скупа претпоставки или
тврдњи, доказивањем изведе скуп закључака или теорема. Кључна разлика
између „математичке економије“ и „литерарне економије“ је у чињеници да
G.L. Bach, Economics An Introduction to Analysis and Policy, New York, 1968; R. W.
Houghton, Public Finace, Penguin Ed., 1973.
274
Деловање фискалне политике посредством директних и индиректних фискалитета
на стопу привредног раста огледа се преко увећавања обима и секторскц оријентације инвестиција, „пореског кредита“, убрзане амортизације, фискалних
рефакција, диференцијалног опорезивања, економских трансфера, преко финансирања културно-образовне и здравствено-социјалне инфраструктуре.
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се претпоставке и закључци у првој изражавају математичким симболима, а
не речима, и једначинама, а не реченицама. Осим тога, у њој се за доказивање, уместо на литерарну логику, економисети ослањају на мноштво математичких теорема. Ако су симболи и речи стварно еквиваленти (симболи обично дефинишу речима), постаје мање значајно чему се даје приоритет. Међутим, вероватно је тачно да је у дедуктивном доказивању употреба симбола
прикладнија и да они сигурно више доприносе краткоћи и тачности исказа.
У наведеном смислу, избор између литерарне и математичке логике је
мање важан. Међутим, математика има предност, јер аналитичаре приморава
да експлицитно изразе своје претпоставке у свакој фази доказивања. Ово стога, што се математичке теореме обично исказују у облику: „ако - онда“; а то
значи: да би се започео део теореме – „онда“ - (резултат); и теорема искористила, економисти се прво морају осигурати тако да део „ако“ (услов) заиста
одговора експлицитно усвојеним претпоставкама.
Но и поред прихватања наведених становишта, може остати делема:
зашто треба ићи даље од геометријских метода? Одговор је да геометријска
анализа, иако има предност очигледности, пати од озбиљног ограничења
димензионалности.
Наиме, у уобичајеној графичкој анализи крива индиференције, на пример, стандардна је претпоставка да су потрошачу доступна само два добра. Та
поједностављена претпоставка се не усваја добровољно, већ је наметнута
чињеницом да је цртање тродимензионалног графикона веома тешка, а
конструкција четвородимензионалног (или вишедимензионалног) графикона
физички немогућа. Тако закључујемо да би у општијим случајевима са 3, 4
или n добара, уместо дводимензионалном графикону, морали прибећи једначинама као флексибилнијем инструментаријуму. Само тај разлог је довољна
потврда за проучавање математичких метода и ван оквирâ геометрије.
Укратко, математички приступ има следеће предности: (1) „језик“ који
употребљава је сажетији и прецизнији; (2) постоји мноштво теорема које се
могу употребити; (3) захтев за експлицитним изношењем свих претпоставки као предуслова - у виду математичких теорема, штити анлитичаре од замки
ненамерног усвајања погрешних имплицитних претпоставки и (4) дозвољава
расправљање о општим случајевима са n варијабли.
И поред наведених предности, математички изведеној теорији веома
често се упућују приговори о њеној нереалности. Епитет „нереалан“ углавном се не може употребљавати за критику економске теорије, без обзира да
ли је приступ математички или није. Ово стога, што је теорија и иначе по
својој природи одвајање од стварности. Она је изум за издвајање само најважнијих чинилаца и односâ, тако да се суштина проблемâ може проучавати
директно, независно од многих компликација које у стварности постоје. Са
ове тачке гледишта, исказ: „теорији недостаје реализам“; само је опште по-
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зната истина и не може се прихватити као исправна критика теорије. Из
наведеног следи да је било који приступ теорији сасвим бесмислено називати
„нереалним“.
Дакле, математички приступ се може упоредити са „начином превоза“
који нас из скупа претпоставки (тачка поласка) може довести до скупа
закључака (одредиштâ) задовољавајућом брзином. Здрав разум би нам можда
сугерисао да се определимо за вожњу, а не за пешачење, ако је место удаљено
5 километара, осим у случају да имамо превише времена или нам вежбање
ногу није потребно. Исто тако, када теоретичар жели брже доћи до закључака, он закључује да је практичније управљати возилом математичких
техника која су примерена одређеној сврси. Наравно, ово захтева процес учења „вожње“. Али имајући у виду чињеницу да је тако стечена вештина усмерена дугогодишњем коришћењу, тражено време и уложени напор били би
корисно утрошени.275

1.1. Класичан и Марксов модел
У класичном моделу, проблеми неравнотеже између понуде и тражње,
као и проблеми диференције између остварених и потенцијалних output-а, не
постоје. Сходно овим схватањима сценарио је изгледао овако: „невидљива
рука“ и Say-ов закон тржишта аутоматски су регулисали ове механизме;
штедња и потрошња су детерминисане растом дохотка; инвесииције су се
аутоматски прилагођавале нивоу штедње; привредни механизам је функционисао без егзогених input-а, тј. без државне интервенције, с којом је чврсто
повезана фискална политика данашњег доба.
Другим речима, класична економска доктрина, залагала се за минимизирање дејства јавних финансија на токове репродукције. Пошто јавни
расходи немају репродуктивни карактер, а с обзиром да је држава посматрана
као искључиви потрошач добара, волумен државних трошкова био је
лимитиран и минимизиран. Из овакве филозофије изведен је модел неутралне
политике јавног финансирања. Јавни приходи су лоцирани у сфери секундарне расподеле. Порези су према овој доктрини посматрани као непроизводни
расходи продуктивног предузетника. Залажући се за пропорционалне непосредне фискалитете са ниским фискалним стопама и на посредне фискалитете, чија је финансијска издашност и преваљивост на потрошаче била
врлина, теоретичари либералног капитализма оформили су модел неутралне
фискалне политике на проширену репродукцију индивидуалног капитала и
Chiang A.C., Osnovne metode matematičke ekonomije, III izdanje, MATE, Zagreb,
1994., стр. 5-10.
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носиоце акумулације. На овим захтевима базирале су се „здраве јавне
финансије“ које су подразумевале: минимално фискално оптерећење трошкова и профита капиталиста, стриктну буџетску равнотежу у нерасписивање
јавног дуга.276
Свакако, оваква гледишта су резултат доктринарног економског учења
либералне епохе: (1) у систему привређивања, приватна иницијатива је
апсолутно супериорна тако да индивиудални капиталисти представљају основу економског прогреса и рационализаторе производних програма; (2) тржишне снаге и спонтани аутоматизми воде оптималном лоцирању производних фактора; (3) јавни трошкови потенцијално могу осиромашити нацију
и (4) улога државе је само у обезбеђењу три функције, и то: спољне и унутрашње безбедности, те судства; чиме се у основи неутралишу њене основне
економске функције у нормалним условима.
Марксов модел указује на све већу дискрепанцију између понуде и
тражње. По Марксовој теорији капиталистички развој може се описати
тригонометријским функцијама, тј. по цикличним осцилацијама. Кризу замењује фаза просперитета, полета и бума, да би се након извесног временског
периода привреда поново нашла на силазној путањи. По Марксовом схватању
крајњи исход ових противуречности немогућност опстанка капиталистичког
економског система.
Међутим, са оспоравањем тезе стабилног и уравнотеженог раста са аспекта историјског развоја производних снага не верификује се теза стагнационизма. Са тог становишта, марксистички економисти сматрају да је компензаторска функција фискалне политике превентива за ублажавање цикличних
флуктуација. Сходно томе, компензаторска фискална политика је средство за
краткорочну корекцију текуће привредне неравнотеже, која је уз координацију монетарних фактора, способна да анулира екстрерна привредна колебања.
Суштину привредног развоја капитализма, Маркс је посматрао у контексту класне борбе и супротности достигнутог нивоа развоја производних
снага и производних односа. Одбацујући теорију класичара, који су истицали
да техничко-технолошке иновације доводе до пораста продуктивности рада,
најамнина, профита и експлозију становништва, чији ће притисак временом
довести до опадања маргиналнц продуктивности рада и акумулације и до
изједначавања профита са фондом најамнина; Маркс је указао на кризне
трзавице и на немогућност стабилног раста. Пошто је указао на значај техничког прогреса за остваривањц есктра профита и на додајно улагање фискалног капитала, он истиче да тенденције повећања органског састава капитала уз фиксни ниво најамнина стварају услове тенденцијског пада профитне
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Перић А., Финансијска теорија и политика, Београд, 1974., стр. 30-31, 70-71, 79 и 441.

375

стопе и склоности инвестирању, што је сасвим супротно смањењу приноса од
рада у пољопривреди, како закључују класичари.
Истичући да је капиталиста мотивисан профитном стопом, а не профитном масом у процесу инвестирања, Маркс је указао на величину запослености радне снаге (а не на популацију) и на функционалну зависност сума
најамнина од нивоа запослености. Са падом стопе запослености и профитне
стопе, јављају се следеће последице: већа понуда радне снаге, смањење реалних најамнина, резервна армија незапослености, осиромашење раднићке класе, заоштрена класна борба, итд. Са овим тенденцијама долази до пада нивоа
потрошње, па сходно томе, и до пада нивоа глобалне тражње. Са падом
тражње пропорционално расте ниво понуде, који не обезбеђује реализацију
масе профита и не надокнађује уложени капитал.
Анализирајући услове капиталистичкц репродукције, Маркс је дефинисао законе који владају у капиталисличком систему: (1) бржи раст фонда акумулације од фонда личне потрошњe; (2) немогућност реализовања целокупне
производње II одељка; (3) раст органског састава капитала и пад профитне
стопе; (4) пораст концентрације и централизације капитала и (5) погоршање
класне борбе на антагонистичкој основи расподеле дохотка. Тиме је Маркс
антиципирао значај глобалне тражње у привредним циклусима, па према
томе, и државну интервенцију јавних субјеката преко институција јавних финансија, што ће касније Кејнс и његови следбеници открити и обрадити.277
Математичка интерпретација класичног и Марксовог модела може се
приказати на следећи начин.278
Klasičan model rasta
Q =f(L,Z,K,T)
T = T(I)
I = dK = I(R)
R = R(T,L)
L = L(W)
W = W(I)
Q=R+W
W = wL
Y = Y(L)
M = vpY

Marksov model rasta
Q =f(L,Z,K,T)
T = T(I)
I=I(R΄)
R' = R/K
W = W(L)
L = L (I/K)
C = C(W)
R = R(W/K,T,C)
Q=R+W
Q= C + I

Хорват Б., Економска анализа И, Производња и технолошки прогрес, Привредни
преглед, Београд, 1971.,стр.110-112.
278
Математичка интерпретација наведених модела базирана је на радовима Higginsa,
Jurkovića, Ackly-a i Solow-a.
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где поједини симболи имају следећа значења:
Q - обим производње; C – лична потрошња; L - ниво запослености
радне снаге; K - расположиви капитал; T - ниво техничког прогреса; I – инвестиције; R - маса профита; W - платни фонд; R' - профитна стопа; Z – расположиви природни ресурси; w - висина минималне наднице; Y - национални
доходак; M - новчана маса; y - обртај новца (реципрочна вредност прочесне
брзине оптицаја новца); R - цене.
ОКВИР 2: - КРИТИКА МАРКСОВОГ МОДЕЛА РАСТА
Марксов систем заснован је на радној вредности и кључ за његово оспоравање лежи у вишку вредности. Међутим, реални свет није састављен од
„вредности“, већ од стварних и опипљивих цена. У основи, Маркс је морао
доказати да свет долара одражава, бар приближно, апстрактни свет који је он
створио. Тако он, прелазећи из света вредности у свет цена, улази у велику
математичку збрку. Он заправо чини велику грешку, која у суштини није
непоправљива, тако да се пролазећи кроз једну још гору математичку збрку,
може постићи да Марксове једначине испадну валидне - тј. може се објаснити
повезаност између цена које се заиста постижу у животу и одговарајућих
вредности изражених у радном времену. Али критичари који су указивали на
грешку били су слабо заинтересовани да његову шему исправе, и њихов суд
да Маркс „није у праву“ узет је као дефинитиван. Кад је најзад нађено оправдање за једначине, нико на то није обратио нарочиту пажњу. Без обзира, на
своју математичку чистоћу, марксистичка компликованост је у најмању руку
незграпан и компликован оквир и непотребно напоран метод за разумевање
начина функционисања капитализма.
Но и поред чудне и нееластичне анализе, ова метода ипак није одбачена, односно њена вредност је и данас цењена. Уосталом, Маркс није разградио капитализам до његових најосновнијих елемената само зато да би
удовољио својој склоности за апстрактним резоновањем. Он је тако поступио
с убеђењем да ће у једноставности таквог теоријског света моћи јасно изложити механизам стварног света; јер је очекивао да ће сама чистоћа његовог
шематског света указати на тенденције скривене у стварном животу. То је и
учинио, јер и поред приличне незграпности, изгледа да је Марксов модел
капиталистичког света функционисао и открио један посебан начин живота.
С обзиром на његове основне претпоставке стање које је приказивао изменило се, и то на начин који је био предвидив, егзактан и неизбежан: профити
су падали, капиталисти су тражили нове машине, сваки полет завршавао се
суновратом, у свакој кризи већа предузећа „гутала су мала“. Али све се то
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одигравало у једном апстрактном свету: сад је Маркс применио своје резултате добијене на папиру на стварни свет око себе - стварни свет капитализма
мора такође одразити те тенденције.
Маркс је те тенденције назвао „законима кретања“ капиталистичког система - пут којим ће се капитализам кретати у будућности. I за дивно чудо:
његова предвиђања су се испунила; готово сва. Профити у привреди предузетништва заиста показују тенденцију опадања. Али, то није Марxово оригинално откриће, нити профити опадају из разлога које је он навео - ту је очигледно сувишна тврдња о експлоатацији садржана у теорији о вишку вредности.
Наиме, како су истицали Adam Smith, Rikardo или Mill - што може потврдити било који послован човек - притисак конкуренције и пораст надница
потврђују то исто тако добро. Уколико занемаримо чак и неосвојиве монополе, профити су уједно и врлина и Ахилова пета капитализма, будући да
ниједно предузеће не може трајно одржати своје цене много изнад својих
трошкова. У основи, постоји само један начин на који се могу овековечити
профити: предузеће - или читава привреда - мора расти. А раст подразумева и
друго предвиђање марксистичког модела: сталне захтеве за новим технолошким поступцима. Није случајност да индустријски капитализам датира од
индустријске револуције, јер - како је објаснио Маркс - технолошки напредак
није само пропратна појава капитализма него његов витални саставни дио.
Предузећа морају уводити иновације, осмишљавати и експериментисати ако
желе преживети; предузеће које остаје задовољно својим тренутним стањем
неће дуго остати у конкретном предузетничком свету.
Марксов модел је указао на још две тенденције које су такође дошле и
прошле. Не треба посебно доказивати постојање привредних циклуса или
настајање великих предузећа у XX веку. Кад се појавио „Das Kapital“, велика
предузећа била су више изузетак него правило, а мала предузећа још увек су
доминирала у привредним системима.Тај механизам није био сасвим тачан.
Маркс је сматрао да профити неће опадати само унутар привредног циклуса што се и остварује - него да ће имати и тренд опадања у току векова; а
изгледа да се то није догодило. Маркс није нашао за сходно да размотри
имају ли ти привредни делови с којима оперише и неке осећаје, вољу и свест
који се с временом могу и променити и који се стога неће понашати у складу
с неким непроменљивим и предвидивим законима као честице под микроскопом хемичара. Ипак, са свим својим недостацима марксистички модел
функционисања капитализма био је у неку руку пророчански.279

Šire o Marksovom modelu videti: Samuelson P.A., Ekonomska čitanka, Matica
Hrvatska, Štamparski zavod „Ognjen Prica”, 1975., str.562-594.
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1.2. Keynes-ов модел
Теоријску подлогу и практично значење фискални домен је добио тек
са појавом Keynes-ове „Опште теорије запослености, камате и новца“. Под
утицајем економске стварности тридесетих година XX века Keynes је истакао
да у капиталистичком економском систему не егзистирају снаге и механизми
који аутомаиски обезбеђују краткорочну и дугорочну равнотежу. Кеynes то
доказује деловањем фактора ригидности надница и спекулативне тражње за
новцем, који обарају маргиналну вредност капитала, с обзиром да инвестиције не могу да апсорбују укупну масу штедње. У том случају дефицитарна
тражња која осигурава пуну запосленост фактора, треба да се надомести порастом јавних расхода, као и стимулацијом склоности ка инвестирању, које
ће се мултипликаторски одразити у генерисању тражње. У Кеynes-овој анализи доминирају две претпоставке: (1) да је висина дохотка детерминисана
величином укупне тражње и (2) да величина штедње зависи од величине дохотка а не од висине каматних стопа.
Keynes је тврдио да нееластичност надница и каматних стопа у условима растућег волумена акумулације, неспорно води ка ситуацији капитала и до
дискрепанце између инвестиционих поруџбина (расхода) и склоности штедњи у стадијуму пуне запослености. Усклађивање штедног суфицита имплицира по Кеynes-у опадање дохотка и нивоа запослености.280 Геометријска интерпретација Кеynes-овог модела по Gardneru Akli-ју281 приказује кретање
маргиналне ефикасности капитала (MEC), кретање маргиналне ефикасности
инвестиција (MEI) и кретање нивоа дохотка и штедње при утврђеном нивоу
инвестиција.
Насупрот класичним малим и стабилним јавним расходима, Кеynes се
залагао за онај ниво који би надоместио недостатке у општој тражњи. Стога,
држава преко механизма јавних расхода може да стимулира личну потрошњу
роба и услуга, као нпр. социјалним трансферима. С друге стране, преко јавних расхода на име јавних инвестиција, држава треба да подстакне општи
ниво активности, запослености и глобалне тражње. А то су управо битна обележја филозофије државне интервенције. Јавне власти су, у том смислу, опорезивањем и финансирањем јавних потреба спроводиле активну политику
јавних финансија.
Кејнс у свом моделу користи следеће једначине: (1) Y = C + I; (2) Y = Y (L) ;
(3) dY/dL=W/p; (4) W = W0; (5) S = S(Y);(6) I = I (r); (7) S = I;(8)M = vPY -Mt где су:
Y - реални доходак; S - величина штедње; v- коефицијент обртаја новца; L – величина радне снаге; g - каматна стопа; W - платни фонд; I – инвестиције; w - висина
номиналне најамнине; p - ниво цена; M - новчана маса.
281
Ackley G., Macroeconomic Theory, Collier - Mc Milan, New York, 1968. st. 509.
280
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Држава је, према томе, требало да компензира негативне варијације у
приватној и личној потрошњи, односно тражњи посредством расходног дела
јавних финаннсија. Политику пуне запослености, стога, требало је заснивати
на стимулирању приватних и јавних инвестиција, и на подизању склоности
потрошњи.282
Са новом економском политиком у оквиру New Deal-а, отворили су се
нови путеви јавних финансија: (1) раст јавних расхода; (2) јавно задуживање;
(3) јавно инвестирање; (4) јавне потпоре; (5) дефицитарно финансирање;
(6) неуравнотежени буџет; (7) употреба нове емисије новца, као облика
јавних прихода, итд. Коначно, са Кејнес-овим доприносом фискалној политици, срушен је мит о неутралном буџету и отворен пут ревидирања принципа
годишњости буџета, принципа величине буџета, принципа покрића буџета,
принципа равнотеже буџета и активног укључивања буџетске политике у
инструментаријум економске политике.

1.3. A. Hansen-ов модел
Алвин Хансен је у својој анализи ставио већи нагласак на аутономне
инвестиције (у поређењу са Кеyнесом). Хансен све инвестиције дели на: (а)
индуциране (L), које зависе од кретања дохотка; (б) државне расходе инвестиционог карактера (Ig) и (в) аутономне инвестиције (Ia), које зависе од пораста становништва и од проширења тзв. географске границе. Кејнес-ов мултипликатор инвестиција у интцрпретацији Хансен-а добио је следећи облик:

I

1
dS dt

dY dY

I

i

 Ig  Ia 

где Т означава порезе.
Генерални закључак Хансен-а је да се услед релативног смањења аутономних инвестиција децелерација стопе раста може избећи путем повећања
Ig, односно применом компензаторске фискалне политике.283
Величину output-а Хансен је дефинисао на следећи начин:
Y = (A-A1) + (G' + B'- G)
где су:
A - износ укупних продаја предуземика; A1 - сума укупних интермедијерних продаја; A-A1 - износ куповина потрошача; G' + B' + G* - нето вредност капиталних добара; G - ефективна вредност опреме на крају производног периода; G* - G - потрошња капитала коју треба компензирати инвести282
283

Перић А., Финансијска теорија и политика, Београд, 1974., стр. 89.
Hansen A., Introduction á la pensée kevnèsienne, Paris, 1973. st. 30-41.
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цијама. У једначини (y): У+(A-A1)–(G-G*)+C+I; национални доходак се своди
на две компонентц: расходе (G), који се разликују за текућу јавну потрошњу
(јавне потребе и економски трансфери) и текуће јавне инвестиције, мада се то
експлицитно не наводи.
Из једначинâ Кеjнесовог статичког модела:
1) Y + C + I + G
2) C+((l-s)x((1-t))Y
3) dY 

1
dI  dG 
1  1  s 1  t 

следи да се не може на прикладан начин извући могућност разматрања
агрегатне тражње, као одговарајуће противтеже нивоу понуде, већ се мора
ићи даље, у правцу осигуравања равнотежног односа измеду понуде и тражње уз пуну заполсеност, и то тек онда када се инвестиције посматрају као
фактор увећавања капацитцта, тј. понуде. Но, и то није коначно. Потребно је,
такође, сагледати могућност да се фискалним инструментима делује на ниво
равнотежне стопе економског раста. Међутим, за све то кумулативно, модел
Кеyнес-овог стагнационизма не може дати пожељне и прикладне резултате.
Аналитичка процедура се стога мора окренути проблематици дугорочне
равнотеже, тј. Harod-Domar-овом, Кеyнесијанском и неокласичном моделу.

1.4. Harod-Domar-ов модел
Економски модел раста ових аутора састоји се у следећем: тражња за
радном снагом расте по гарантованој стопи, која је детерминисана интеракционим дејствима националног дохотка, инвестиција и производних фондова,
док се понуда повећава сходно темпу природног прираста становништва.
Цена радне снаге није детерининанта тражње, док се тражња пропорционално
креће са националним дохотком. То су уједно и недостаци Harod-Domar-овог
модела. Они су последица функције с фиксним коефицијентима производње,
која не дозвољава никакву супституцију између фактора.284
Равномерни раст по овим ауторима дефинише се као раст дохотка и запослености по истој константној стопи уз константну штедњу и инвестиција
у националном дохотку:285
s=n×v
Хорват Б., Економска анализа I, Производња и технолошки прогрес, Привредни
преглед, Београд, 1971., стр. 117-118.
285
Хорват Б., Економска политика стабилизације, Naprijed, „Ognjen Prica”, Zagreb,
1976., str. 102-104.
284
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где су:
s - стопа штедњe; n - стопа раста становнишива; v - капитални коефицијент (К/Y).
Остале величине у овом моделу раста с фиксним коефицијентима су
q=Q/l или y/l produktivnosti ili nacionalni dohodak po radniku: c=k/l - tehnička
opremljenost rada; l =L/Q koeficijent živog rada.
Посматрајући одвојено доприносе Харода и Домара долазимо до следећег:286
I. Харод је у својој квантитативној анализи пошао од тражње и од инвестиција које су одређене дохотком. Стопу раста дохотка Харод дефинишe
као: (1) g = n + p, где је p - продуктивност рада; (2) g ∙ v = s i (3) gv = Vrs где је
gv - гарантована стопа раста дохотка, Vrs - капитални коефицијент који
омогућује ову стопу i s - потребна стопа штедње за гарантовану стопу раста
дохотка.287
II. Домар је у својој анализи - супротно од Харода - пошао од понуде и
аутономних инвестиција (које одређују доходак). Тражњу и понуду дефинисао је као:
(1) Yd = l/s i (2) Ys = K/v
Равнотежа у том случају сводила се на познату једнакост: Yd=Y =l/s =K/v
Одређујући стопу раста инвестиција: g = s/v; Домар је на исти начин
одредио и стопу раста тражње:

dl
s
d
dY
s
 dl 
  Y d  l  dl 
d
Y
s
v
 s
У суштини, Домар дошао до истог резултата као и Харод: за стабилан и
уравнотежен раст дохотка довољно јц осигурати следећу једнакост:
g = s/ v ili g ∙ v = s.
Међутим, ради анализе фискале политике у Харод-Домаровом моделу,
потребно је прво утврдити улогу појединих фискалних параметара у
детерминисању тзв. равнотежне стопе раста, као и правце деловања фискалне
политике на усклађивање равнотеже и стварне стопе раста у динамичким
оквирима.
286

A. Peacack and G.K. Show, The Economics Theory of Fiseal Policy, G. Allen George
and Unwin, London, 1971. st 98—99.
287
Маџар Љ., Оптимизација у теорији производње и привредног раста, Савремена
администрација, Београд, 1976., стр. 204-224
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Утврђивањем деловања инвестиција на капацитете, укључујући и фискалну компоненту, Харод-Домар-ова једначина понуде добија следећи облик:288

Ync  OI n1  pGn1 
где су: Yn - повећање реалног дохотка услед повећаних капацитета; n индекс временске секвенце; p - проценат државно-јавних расхода инвестиционе природе; c - производња или доходак по јединици капитала, тј. реципрочна вредност капиталног коефицијента.
Враћајући се Кеjнесовој једначини понуде, која изражава структуру потрошње националног дохотка: Ycn  OI n1  pGn1  ; а под претпоставком
да су потрошња и јавни расходи део националног дохотка изводе следећи
закључци: Ctm  1  s   1  t Yt m односно: Gtm  gYt m може се дефинисати
пораст глобалне тражње, који је проузрокован растом инвестиција следећим
изразом: Ctm  1  s   1  t Yt m односно: Gtm  gYt m .
Међутим, ради безбеђења хармоничног раста, тј. равнотеже у условима
раста, нужно је да раст понуде следи раст тражње и обратно:

dYt c  dYt m  dYt r .
Односно: раст националног дохотка услед повећања капацитета ( dYt c )
једнак је расту дохотка изазваном растом јавних расхода ( dYt m ), али једнак је
и равнотежној стопи раста дохотка или тражње ( dYt r ), или другачије записано:

OI t 1  pGt 1  
Ако једначину dYt m 

дећу једнакост:

dYt m oI t 1
 m
Yt m1
Yt 1

dItm
s1  t   t  g

dI tm
поделимо са Yt m1 добијамо слеs1  t   t  g
dI tm
opGt 1 s1  t   t  g 


, уз замену израза у
Yt m1
Yt m1

левом делу горње једначине:

Јурковић П., Фискална политика у моделима раста, Економски преглед 1 ст. 5494., Београд.
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(1)
(2)

Gt 1
g ;
Yt m

Gt 1
 s1  t   t  g
Yt m

и

(3) уз константност величина s, g i t, претходна једначина се може свести на следећи облик:

Rtr 

dYt m dItm
 m   t  s1  t   g 1  P 
Yt m1
I t 1

где су: R - равнотежна стопа раста дохотка или тражње, која омогућава искоришћавање капацитета без инфлационих последица;289 Yt m - национални доходак; Ctm - лична потрошња; I tm - инвестициона тражцња; Gtm – јавна тражња; s - гранична склоност штедњи; t - пореска стопа; g - стопа јавних расхода; o
- однос капитал-рад; p - учешће јавних инвестиција у укупним јавним
расходима.

1.5. Peacock-Show-ов модел
Полазну основу овог модела290 чини следећи систем једначина:

Ynm  Cnm  I nm  Gnm
Cnm  bYnm 1  t y 
ty 

Tnm
Ynm

I nm  I nm1  I n m
Gnm  gYnm ,
где су: Ynm - национални доходак (структурални аспект); Cnm - приватна
тражња; I nm - инвестициона тражња; Gnm - јавна тражња; n - индекс времена;

U matematičkoj formalizaciji Harod-Domara, Pikoka, Šova i Masgrejva, postoji identitet
u jednačinama, simbolizaciji, kao i u sinhronizaciji komponenata; s tim što je donekle
promenjena notacija, tako se javlaju sledeći simboli: s = δ = a; y = p; Yr = Ym; Yc = Y;
ty = t; s = 1 –b; itd.
290
A. Peacack - G.K. Show, op. cit., str. 97-100.
289
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m - израз у монетарним јединицама; ty - стопа пореза на доходак; Tnm - укупна
фискална маса (јавни приходи); b - гранична склоност потрошњи (b = 1 - s); s
- склоност штедњи и g - стопа учешћа јавних расхода у Y.
Равнотежни ниво националног дохотка, ови аутори, одређују на бази
следеће једнакости:

Ynm 

I n m
1  b  bt y  g

док се ниво раста националног дохотка - као глобалног индикатора тражње изводи из пораста нивоа инвестиција, И то:

Ynm 

( I nm
.
1  b  bt y  g

Са значајним степеном сигурности може се закључити да је ова једначина идентична једначини из Харод-Домар-овог модела:

Ync  oI n 1  pGn 1  .
Из изнетог следи да је Ync  Ynm што имплицира закључак да се
модел Peacock-а и Show-а своди на модел Харод-Домар-а. У сврхе доказа овој
тврдњи следи приказ. Наиме:

( I nm
ако је Y  Y онда је и oI n1  pGn1  
.
1  b  bt y  g
c
n

m
n

Делећи ову једнакост са Yn-1 добијамо:

I n 1
Ynm1



pGn 1
Ynm1

( I nm 1  b  bt y  g 

Ynm1

при чему је:
m
n 1

Y

I nm1

1  b  bt y  g

.

Ако се изрази замене:

Gn1
I nm1

g
;
и
 b  bt y  g .
Ynm1
Ynm1
Свођењем претходне једнакости добијамо:
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( I nm
1  b  bt y  g
o1  b  bt y  g  pg  
I nm1
1  b  bt y  g





Свођењем добијамо: o 1  b  bt y  g  pg  I nm I nm1 а то не значи ништа друго већ да је: Ynr 

Ynm
 I nm I nm1  o1  b  bt y  g  pg ; односно:
Ynm1



.

Ynr  o 1  b1  t y   g 1  p

Пошто је склоност потрошњи: b=1-s, то се коначно решење ове једначине своди на израз: Ynr  o t y  s 1  t y  g 1  p , који показује свођење









Пикок-Шоуов-ог модела на Харод-Домар-ов модел уравнотежцног раста дохотка (јер је ty = t).
Као што се показало из оба модела добили смо детерминисану равнотежну стопу економског раста, тј. стабилан раст без инфлаторних тенденција.
Из таквог закључка следи следеће: раст нивоа монетарне тражње не зависи
само од инвестиционих околности него и од кретања параметара фискалне
политике. То значи да фискални инструменти могу снижавати и повећавати
ниво тражње и на тај начин изједначавати га са нивоом понуде.291
На основу Харод-Домаровог и Пикок-Шоувог модела општи закључак
би могао да се дефинише овако: равнотежна стопа привредног раста може да
расте уколико се повећава просечна пореска стопа (t), просечно учешће инвестиционих расхода у укупним јавним расходима (p) и смањује стопа државних
расхода (g). Деловањем на стопу раста тражње фискална компонента може
утицати на динамику раста, али под претпоставком да је тражња способна
(еластична) да се прилагоди нивоу понуде или да су инвестиције толико
флексибилне да потпуно апсорбују штедњу, јер ако су инвестиције аутономне,
тј. егзогени фактор, тада фискални инструменти не делују на динамику раста.
Супституцијом израза: I tm  b1  t Yt m1 у једначини агрегатне тражње:

Yt m  Ctm  I tm  Gtm у којој је: Ctm  1  s  1  t Yt m и Gtm  gYt m ; добијамо

следећу једначину:
m
Yt m  1  s  1  t Yt m  b1  t Yt 1
 gYt m .

291

Horvat B., Ekonomska politika stabilizacije,…, op. cit., str. 102-105.
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Ако леву и десну страну једначине поделимо са y-1, и ако од обе стране
једначине одбијемо 1 (јединицу) добијамо следеће:

Yt m 1  1  s   1  t   b1  t Yt m и
Yt m
b1  t 
1 
m
Yt 1
1  1  s   1  t   g .

А одавде следи:

Yt m  Yt m1 b1  t   t  s  st  g  b  bt  t  s  st  g


Yt m1
t  s  st  g
s1  t   t  g
односно: Yt s 

b  s   1  t g  t
s 1  t   t  g

Ова једначина означава ефективну тражњу, а не пораст тражње ради
задовљавања растуће понуде. Надаље деривирањем добијамо:

Yt  b  s   1 s  1  t   t  g   b  s   1  t   g  t   s  1

t
s1  t   t  g 2
Сређивањем и свођењем ове једначине добијамо:

Yt
b1  t 

t s1  t   t  g 2

што значи да се ефективна тражња може повећати смањењем пореске стопе
(t) i повећавањем стопе јавних расхода (g).292
На изнети начин фискална политика уважавајући инвестициона понашања, двоструко делује на успостављање привредне равнотеже (преко
регулисања понуде и тражње), али уз претпоставку пуног коришћења капацитета и пуне запослености. Међутим, при расту стопе незапослености у
привреди, модел Харод-Домара је неподесан за анализу и оцену утицаја
фискалних мера на спречавање незапослености радне снаге. Стога се показује
нужном анализа неокласичног модела раста који се базира на претпоставци
пуне запослености у националној привреди.293

292

Musgrave R.A., The Theory of Public Finance, New York 1959. st. 484-497.
Foley D., Shell K.and Sidrauski M., Optimal Fiscal-Monetary Policy and Economic
Growth, Journal of Political Economy, juli-avgust 1969; Andic S.and Peacock A., Fiscal
Surveys and Economic Development, Kyklos 4/66 i Hart A.G., Fiscal Policy in Latin
America, Journal of Political Economy, Vol. 78., juli—avgust 1970.

293

387

1.6. Musgrave-ов модел
Досадашња анализа узимала је у обзир деловање фискалне политике на
промене инвестиција, ниво дохотка, запослености и цена, што је са становишта Кеyнесијанске теорије одговарало краткорочној улози инвестиција и
штедње. Оваква, класична функција инвестиција, указивала је на могућност
обезбеђења повећања капацитета и оплодње раста дохотка у условима пуне
запослености. Наиме, доходак од повећања капацитета на одређеном нивоу
инвестиција Yn0  Yn01Yn0 po Musgrave-у - одређује се следећом једначином:



(Yn0  S I n1  yGn1



где је s пропорција дохотка од повећања капацитета према повећању основног капитала, док је коефицијент y део расхода G на име инвестиција за повећањe капацитета. Са аспекта тражње или расхода Musgrave294 изводи следеће
једначине:

Yn0  Cn  I n  Gn

Cn  1  a   1  t Yn0
Gn  gYn0

из којих извлачи закључну формулу: Yn 

(1  t   t  g
(I n
I

На овај начин потрошња је повезана са текућим кретањима дохотка, те
је у таквим условима промена дохотка (уравнотежени услови потребног
раста) изазвана порастом јавних расхода, а равна је промени дохотка детерминисаног порастом капацитета.295
Дакле, имамо: Yn0  (Ynr .
Упоређењем једначинâ које дефинишу Yn0 i Ynr добија се једначина
која је еквивалентна Харод-Домар-овој, и то:

I n1  YgYnr1
(I

 S 1  t   t  g 

Уз претпоставке о константним вредностима величина a, g, t; Мусгрејв
је закључио и квантитативно изказао на следећи начин:

294
295

R. Musgrave, Теорија јавних финансија, Научна књига, Београд, 1974., стр. 397.
У овој једначини (In представља потребно повећање дохотка.
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Rr 

I nr
Ynr

 S t " ("1  t   g 1  Y 
I nr1 Ynr1

Где је Rr - потребна стопа за одржавање пуне запослености без инфлације, тј. потребна стопа раста при пуном коришћењу капацитета и стабилан
ниво цена. Из ове једначине следи да:296
(1) Rr се повећава ако се смањи g или повећава t или y.
(2) Rr се смањује због повећања g у обратном смеру - према y.
(3) Rr се не мења ако је y = I.
(4) Rr опада када g расте ако је y = I
(5) Rr се повећава ако се повећава t и y.
На изнети начин буџетски параметри улазе у склоп одређивања потребне стопе раста. Буџетске мере преко параметара фискалне политике: t, g
и y; утичу на утврђивање потребне стопе раста и усклађивањâ у равнотежним
условима. Уравнотежени раст одржава се помоћу фискалних усклађивања
префцренцијама у погледу жељене стопе привредног раста које улазе у састав
и избор стабилизационе политике.
Имајући у виду да су претходне претпоставке прилично нереалистичне,
јер се полази од аутоматског усклађивања инвестиција са потребном стопом
раста, Масгрејв у модел уравнотеженог раста уводи инвестиције - као функцију нивоа претходног дохотка:

Yne  Cn  I n  Gn



Cn  1  a   Yne  Tn



Gn  gY

e
n

Tn  tYne



I n  b Yne  I  Tn



при чему је:

Yne  1  a 1  t Yne  b1  t Yne  gYne .

На основу изнетог система једначинâ Мусграве изводи стопу раста
дохотка у облику следеће једначине:297

296

297

R. Musgrave, оп. цит., стр. 401.
Ова стопа расхода добија се решењем по

Yne
и одбијањем јединице са обе
Yn1e

стране једначине.
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Re 

Yne  Yne1 b  c   1  t   g  t

c1  t   t  g
Yne1

Међутим, да Re не би превазилазило Rr и тиме створило ситуацију
притиска потенцијалне инфлације потребно је смањити Re и/или повећати Rr.
Величина Re може се смањити редукцијом g и повећањем t, док се величина
Rr може повећати редукцијом g и повећањем t. Очигледно је да се потенцијална инфлациона пукотина може избећи приближавањем Re и Rr.
У даљој анализи, диференцирањем израза Re и Rr у односу на t и g, респективно, одређује се правац одговарајућих промена фискалних параметара:

R r
bg  1

0
t (1  t   t  g 2

R e
bg  1

0
g (1  t   t  g 2

Veličina Re оштрије реагује на промене t (ако је t >g), а слабије на промене g (ако је t < g). Исто тако величина Re оштрије реагује на промене t (ако
је y > a),и на промене g (ако је y < a). Уколико држава, у изнетом контексту,
покушава са повећањем нивоа стопе раста, онда би се усклађивање g и t, уз
константно y, односило на промену уравнотежене стопе раста.298

t s1  t   t  g 2  1  y   b1  t 

R sb1  c   1  t   1  y   1  g 
t s1  t   t  g 2  1  c   b1  t 

R sb1  a   1  t   1  y   1  g 
Повећање уравнотежене стопе имплицира повећање или смањење g и t,
у зависности од знака заједничког именитеља:
(1-)•(1-t)+(1-y)•g<1,
при чему је:
Rr= s[t + a(1-t) - g(l-y)]

Re 

b  c   1  t   g  t
1  t   t  g
Rr=Re

298

R. Musgrave, оп. цит., стр. 401-403.
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Из изнетог следи да фискална политика путем пореског рандмана и
блока буџетских расхода, квантитативно утиче на ниво стопе уравнотеженог
раста.

1.7. Неокласични модел
Полазне претпоставке неокласичног модела раста су:299 (1) дугорочна
равнотежа између понуде и тражње, те штедње и инвестиција; (2) варијабилан капитални коефицијент, који се под дејством техничког прогреса
прилагођава нивоу штедње и стопи раста радне снаге; (3) не постојање разлике између тзв. „природне“ и „гарантоване“ стопе раста; (4) могућност супституције између фактора производње, па према томе, и највећи распон
варијација коефицијената производње (капитални коефицијент и коефицијент
живог рада); (5) принцип маргиналне продуктивности фактора производње
основни је регулатор алокације привредних ресурса и (6) стопа раста оутпута (реални доходак) детерминисана је стопом раста становништва (запослености) и стопом раста продуктивности рада.300
Квантитативна интерпретација неокласичног модела по Пикоку и Шоу
састоји се у следећем:
s = S/y = I/Y
I = s = c = C/y
I = sY = dK/dn = K
Y = E(K,N)

Nn   N 0  en
K = sY = sE(K,N) = sE(K,
N/N=ψ
r =K/N, Ir=N/K

rr

N0  en

sE K , N 
r sE N
 r ; 

K
s K N

Множењем и дељењем израза sE(К/N) са фактором N добијамо:
Опширније о неокласичном моделу раста видети: A. Peacock and G.K. Show, The
Economic Theory od Fiscal Policy, London, 1971; B. Higgins, Economic Development,
New York, 1970; Dr Lj. Madžar, Optimizacija u teoriji proizvodnje i privrednog rasta,
Savremena administracija, Beograd, 1973.
300
A. Peacock and G.K. Show, The Economic Theory od Fiscal Policy, London, 1971.,
str.101-105.
299
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K N
sNE ,  , 
 N N  r ; r  r sNE r ,1  r
rr
K
K
Пошто је N/K = I/r, овај израз добија следећи облик: r = sE(r,1) - r где
су: K - сток капитала; N - радна снага;  - стопа раста становништва; r - однос
капитал/рад (коефицијент техничке опремљености рада); s - стопа штедње;
c – стопа потрошње.
Пошто се овде ради о производној функцији типа: Q = F(K, L), где је
Q = Y и L = N, то израз E(r,1) представља производњу по једном раднику,301
као функција техничке опремљености; док израз sE(r,1) представља штедњу
по једном раднику - као функција техничке опремљености. Дакле, промена
нивоа техничке опремљености рада (промена односа капитал/рад) је функција
пораста нивоа штедње по раднику, која је резултат раста дохотка (output-а) и
опадања нивоа техничке опремљености рада услед раста становништва.
Хомогена функција E (r,1), која мери per capita доходак у функцији опремљености рада (per capita капитал), приказана је на графу 2., на коме се
показује да је: (а) per capita капитал једнак Oa; (б) per capita доходак раван
AZ; (в) per capita потрошња ZT и (г) штедња АТ. У тачки Т склоност штедњи s идентична је стопи раста становништва ψ, што значи да односи у расподели
дохотка, уз константну стопу раста становништва, осигуравају равномерни
раст output-а.302
Пре увођења инструментата фискалне политике у анализу, треба имати
у виду да у равнотежној ситуацији однос између продуктивности рада (q) и
техничке опремљености (r), треба да буде једнак односу измеду стопе раста
радне снаге (ψ) и стопе акумујлације (с). Једнакост природне и гарантоване
стопе раста осигурава се условом r = r на дијаграму,303 где тачка p испуњава
услов из једначине ψп=сф(р). Са овог становишта, неокласични модел уравнотеженог раста, захваљујући почетној вредности техничке опремљености
рада у р и супституцији између производних фактора, због варирања производних коефицијената и могућности избора нивоа техничке опремљености
рада, указује на једнакост природне и гарантоване стопе.
Надаље у анализу уводимо фискалну политику.
Увођењем опорезивања дохотка мења функција штедње, тако да
једнакости: S = I = sY; постаје: S = I = sY (1 - ly) + tyY. Држава од фискалног

301

Produktivnost rada jednaka je: q = Q/L ili Y/N .
A. Peacock and G.K. Show, оп.цит., лоц. цит.
303
Allen, op. cit., str. 214—215 i Madžar, оп.цит., стр. 190.
302
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дохотка један део троши на име јавних инвестиција, а други део на раст капацитета. Због тога функција штедње добија нови облик:
S = I = sY(l-ty)+ptyY.
Где је p - фискални доходак за јавне инвестиције, односно ниво јавних
инвестиција у укупном обиму јавних расхода.
Дакле, тек са уношењем фискалних параметара у функцију штедње или
инвестиција, можемо вршити адекватну анализу фискалне политике у неокласичном моделу раста. При томе, треба нагласити да трошење фискалних
прихода на инвестиционе јавне расходе може бити потпуно или делимично и
да се при сваком нивоу националног дохотка инструментима фискалне политике може деловати на обим штедње и секторско усмеравање инвестиција
(као нпр. јавни расходи, економски трансфери, дискриминаторско опорезивање, фискалне бенефиције и олакшице, итд.304

Графикон 2: Деловање инструментима фискалне политике на обим
штедње и секторско усмеравање инвестиција
На графу израз E(r,1) представља производњу по раднику, као функцију техничке опремљености рада, док израз sE(r,1) представља штедњу по
раднику, као функцију техничке опремљености. На тај начин једначина
r = sE(r,1) – ψr може се интерпретирати на следећи начин: промена односа
капитал/рад - (r), тј. промена техничке опремљености рада; функција је пораста штедње по раднику која резултира из пораста дохотка и опадања техничке опремљености рада због раста становништва.305 У зависности од одно-

304
305

Peacock A.and G. K. Show, оп. цит ст. 105—107.
Jurković P., op. cit. st. 79—81.
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са између s i ψ добија се r < 0, док се дугорочна равнотежа постиже само у
моменту када је r = 0.
Хомогена функција E(r,1) мери доходак per capita у функцији опремљености рада прихода функција има следећи облик: капитала per capita. Сходно
теорији опадајућих приноса функција има следећи облик:

d 2 E r ,1
dE r ,1
 0,
 0 односно
d 2r
dr
На графу 2. видљиво је да при капиталу per capita (OA) доходак per
capita износи AZ, при чему је потрошња по раднику ZT, а штедња по раднику
AT. Ако фискалне мере делују на стопу штедње догодиће се да се кривуља Se
помера вертикално према положају кривуље S'c при чему се тачка равнотеже
помера од Т према X, али у правцу где је ψ = . U тачки Т склоност штедњи
изједначава се са стопом раста становништва. При капиталу per capita (OA)
односи у расподели дохотка осигуравају равномерни раст реалног output-а
(доходак). Равнотежа у тачки X у условима већег per capita дохотка и повећане стопе штедње306 и даље је детерминисана стопом раста становништва.307
Стопа раста наставиће своју тенденцију са растом per capita дохотка и
техничке опремљености рада. Из ових заључака следи да фискална политика,
иако стимулативно делује (преко „пореског кредита“ и „vacances fiseales“) на
штедњу, нема одлучујућег утицаја на дугорочну стопу раста. Међутим,
фискална политика деловаће на ниво потрошње.
Максимизирање потрошње по раднику, уз ограничење sE (r, 1) - ψr = 0,
има облик следеће функције: Cc = Sc = E(r, 1).308 У овом случају, максимизирање per capita потрошње је релативније од максимизирања стопе раста
output-а. Ово стога, што раст дохотка има своје економско оправдање само
ако води расту потрошње по раднику.309
Друга функцију Пикок-Шоуа, репрезентује следећу ситуацију:
На графу је видљиво да се равнотежа остварује у тачки Т при постојећој
штедњи, али то није ни стопа штедње нити ниво per capita доходак, при коме
се постиже највећа per capita потрошња. Највећа per capita потрошња постиВиша стопа штедње не значи већу стопу раста већ већи капитални коефицијент.
Стопа раста становништва у ствари означава пораст радне снаге у „једниницама
ефикасности“, док „неутрални“ технички прогрес задовољава захтеве равномерног
раста.
308
Симболи иамју следећа значења: ty - стопа пореза на доходак; K/L = Yc - доходак
по глави: C/L = Cc - per capita потрошња; S/L = Sc - per capita штедња; K/L = Ko –
капитал по раднику.
309
Peacock-Show, оп.цит., стр.109.
306
307
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же се када функција штедње сече функцију пораста становништва и то у
тачки где је ова функција најудаљенија од функције производње; што кореспондира тачки на кривуљи производње кроз коју је провучена тангента те
кривуље и нивоу per capita дохотка, где је E΄(r, 1) = E' (ψ).310 При овим условима задатак фискалне политике, с обзиром на расположиве оперативне
инструменте, је смањивање стопе штедње или смањење органског састава
капитала. Међутим, с обзиром да се неокласични модел базира на варијацијама капиталних коефицијената, а да би се привреда прилагодила сваком нивоу склоности штедњи, Solow препоручује комибинацију рестриктивне фискалне и експанзивне монетарне политике. Али, уколико каматне стопе постану ригидне услед спекулативних мотивација у тражњи за новцем, монетарна полиитка за тај Кејнесов феномен је немоћна. У том случају препоручују се фискални инструменти, јер пуна запосленост и адаптирање капиталних коефицијената, у условима растуће склоности штедњи при ригидним
каматним стопама, неће се остварити без фискалне политике која ће стимулисати виши ниво органског састава капитала.311
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Графикон 3: Друга функцију Пикок-Шоw-а о односу стопе штедње и
нивоа per capita дохотка

Уз ограничење које гласи: E" (r,1) - E" (ψ) < 0.
A. Peacock - G.K. Shaw, оп. цит, стране 96-112.

310
311

395

Дакле, фискална политика постаје делотворнија у оквиру неокласичног
модела, наравно, под претпоставком да је у модел уграђен технички прогрес
и искључена условљеност равнотежне стопе раста дохотка од стране стопе
раста становништва. У том контексту, фискална политика по својој конструкцији може знатно деловати на развој и динамику научног и техничког прогреса, нарочито при условима наглашеније медузависности између техничког
прогреса и инвестиција (потенцијално далеко већи утицај).312
На дијагаму Пикока и Шоуа презентирана је медузависност инвестиција и техничког прогреса и њихов утицај на стопу раста.313
Уз претпоставку да се мерама фискалне политике функција штедње помиче нагоре, иако раст инвестиција не доводи до техничког прогреса, равнотежа треба да се успостави на нивоу тачке X. Но, „производња” техничког
прогреса од стране штедње, односно инвестиција, подразумева вертикално
померање функције дохотка. Уз константну склоност потрошњи померање
функције дохотка помера изнова функцију штедње, и то непрекидно. Дакле,
интеракција између инвестиција и техничког прогреса омогућује да се стопа
раста дохотка стално креће изнад стопе раста становништва, што доказује да
уз претпоставке неокласичног модела постоје многобројне могућности за деловање фискалне политике на висину и стабилност дугорочне стопе економског раста.46
Утицај фискалне политике на могућности остваривања привредног
раста може бити и већи, посебно у условима када се овај раст одвија при
стањима незапослености радне маге, недостатка акумулације и непожељне
инфлационе коњунктуре. Нажалост, приказаним моделима ово се није могло
приказати. Виште је него очигледно да данашњи услови развоја привреде
Србије коинцидирају са овом ситуацијом, а при таквим стањима првенствени
задатак фискалне политике је постепено елиминисање незапослености путем
Изостављањем техничког прогреса у неокласичном моделу добијамо следећи
облик производне функције: Q=F (K,L), tj. Cobb-Douglas-ову функцију. Стопа раста
националног дохотка на основу функције Cobb-Douglas-овог типа рачуна се по

312

следећем:

dQ 1 dF dK 1 dL dl 1 dF 1
 

 
  

dt Q dK dt Q dl dt Q dt Q

Код овог модела могуће је, такође, пројектовати и анализирати импликације фискалне политике. Наиме, дејство фискалне политике преко ове производне функције
можемо посматрати преко ефеката фискалне политике на производне факторе, на
њихову алокацију и мобилност. Хорват Б., Економска анализа I, Производња и
технолошки прогрес, Привредни преглед, Београд, 1971., стр. 65-71.
313
Општа формула по Peacock-u i Show-u (strana 109) сада гласи: Y = E(g,1) -sE(r,1) +
λ [sE(r,1) - ψr], где је λ Lagrange-ov мултипликатор. Ова једначина може се решити
по r, s i λ.
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стимулисања штедње (акумулације) и на тој основи инвестиција без инфлације. Истовремено, задатак би се могао усмерити у правцу смањивања потрошње (личне у првом реду), као и у правцу смањења фискалних терета, ради повећања степена ликвидности привредних субјеката.

2. КВАНТИТАТИВНА АНАЛИЗА БУЏЕТСКЕ И ПОРЕСКЕ
ПОЛИТИКЕ У МОДЕЛИМА ПРИВРЕДНОГ РАСТА
2.1. Musgrave-ов модел фискалне динамике и раста
У претходним квантитативним моделима обрађени су ефекти промена
инвестиција на ниво арегатне тражње и сходно томе на ниво: дохотка, запослености и цена. У суштини, обрађена је краткорочна Кејнесијанска улога
инвестиција зависно од нивоа шредује. Сада прелазимо на анализу утицаја
инвестиција на повећање капацитета и промовисање раста дохотка у условима пуне запослености. Дакле, фискалном политиком треба обезбедити растући ниво националног дохотка, који је подстакнут растућим капацитетима
на бази инвестиција уз стабилан ниво цена. Пошто су у првом приступу
инвстиције функција очекиваног профита и каматне стопе, то је и обрада
компензационих финансија са аспекта инвестиција започета разматрањем инвестиција као компоненте агрегатних расхода и односа инвестиција према
капацитету и расту.
У другом приступу (буџетска политика и раст, и фискална политика и
раст) инвестиције су функција расположивог дохотка, који се повећава на
бази повећања капацитета на одређеном нивоу инвестиција, и износи:
Ync  Ync  Ync1 и утврђује се следећом једначином: Ync  s I n1  Gn1 ,
где су: s - однос дохотка од повећаних капацитета према повећању основног
капитала;314  - deo državnih rashoda G, koji odlaze na investicije za povećanje
kapaciteta.
У том контексту, Musgrave је дефинисао следећи модел тражње или
расхода:315





Ova pretpostavka slična je pretpostavkama Smitha, Garleya i Browna (Warren L. Smith,
Monetary-Fiscal Po1icy and Economic Gгowth, Quarterly journal of Eonomics, br. 1. od
1975., str. 36-55; J.G. Gurley, Fiscal Policy in a Growing Economy, Journal of Political
Econmy, br. 6 od l953., str. 523-535. E. Cary Brown, Fiscal Policy in a Growing,
Economy, A Further Word, Journal of Political: Economiy, br. 2od 1956., str. 170-172.
315
R. Musgrave, Teorija javnih finansija, Naučna knjiga, Beograd, l973.god.,str. 397-403.
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Yne  C n  I n  Gn

C n  1     1  t   Yne



I n  b Yne1  Tn1



Gn  gYne
Tn  tYne
из којег се деривирањем изводи раст националног дохотка:
1
Yne 
 I n
 1  t   t  g
Произлази да је потрошња повезана са текућим дохотком, док Ync
зависи од нивоа укупних инвестиција при фиксном нивоу g и t. Из претходног система једначина презентираног модела следи:

Ync  Ync  Ynr
Односно, потребно повећање дохотка: Ync (жељена стопа раста) једнака је промени дохотка коју одређују расходи Ynr и промени дохотка коју
одређује капацитет Ync .
Претпоставка о константним просечним вредностима a, g, и t;
омогућује да се формулише потребна стопа раста или потребна стопа раста за
пуно коришћење средстава и стабилан ниво цена:

Rr 

I nr
Ynr

 st   1  t   g 1   
I nr1 Ynr1

На изнети начин буџетски параметри улазе у процес одређивања потребне стопе раста, имајући у виду да се преко промена t, g,  може утицати
на ову стопу, наравно, на различите начине.
Даљом анализом долазимо до закључка да из претходног система једначина следи:

R r
 s 1     0;
t

<0 za <1

R
 s1   
g
r

= 0 za =1
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R r
 sg  0;

што значи да се Rr повећава смањењем g i sa povećanjem t ili Υ. С друге стране, Rr се смањује, због g, у обрнутом односу према Υ. 316
Промена компоненте g не утиче на Rr под претпоставком да је Υ =1, пошто у тим условима, нема утицаја ни на тражњу ни на стварање капацитета.
Међутим, ако g расте и ако је Υ =1, ниво Rr опада, при чему се средства
трансформишу у корист јавних употреба, а на терет приватних инвестиција.
Супротно томе, повећање t, као и повећање α, подиже ниво Rr, јер држава повећава капацитете, а тиме и доходак.
У ситуацији када је t = g; - уравнотежени буџет - једначина

Rr 

I nr
Ynr

 st   1  t   g 1   
I nr1 Ynr1

редукује се и своди на следећу једнакост:

Rr 

I nr
Ynr

 s     g 
I nr1 Ynr1

одакле следи:

R r
 C     , > 0 za α < Υ; = 0 za Υ = α; < 0 za α > Υ.
g
Према томе, ако је Υ > α онда Rr расте, будући да расте и g. Ali, ako je
Υ = α; тада Rr остаје непромењена. Међутим, ако је јасно је да Υ < α онда
Rr смањује своју вредност.
Уколико прихватимо претпоставку о уравнотеженом расту, са инвестицијама које су функција нивоа прошлог дохотка, тада важи следећи систем
расхода:

Употребљени симболи означавају: I - инвестиције, G - јавни расходи, C - лична
потрошња, b - гранична склоност потрошњи, t - пореска стопа, g - учешће G и Y, T укупни порези, Y - национални доходак.

316
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Ync  Cn  I n  Gn



Cn  1     Ync  Tn



Tn  tYnc
Gn  gYnc



I n  b Ync1  Tn1



Очигледно је да овај систем једначина расхода уз инвестициону функцију кореспондира систему једначина расхода уз доходак инвестиционе
функције.
Сада можемо извести закључак да глобални расходи у n-tom периоду
износе:

Ync  1    1  t  Ync  b1  t  Ync1  gYnc
а то у суштини дефинише национални доходак са аспекта тражње, односно
расхода. Надаље, одбијањем јединице са обе стране једначине и решавањем
односа Ync  Ync1 , Musgrave изводи стопу раста дохотка, односно расхода који
одређују стопу тражње:

Re 

Ync  Ync1 b  a   1  t   g  t

1  t   t  g
Ync1

Упоређењем величина: Re и Rr; уочавамо да постоји могућност да
услед притиска потенцијалне инфлације вредност Re превазиђе вредност Rr.
То практично значи да се спречавање квантитативног одступања ових стопа
може постићи променом фискалних параметара или смањењем Re и/или
повећањем Rr. Вредност Re може се смањити редукцијом g и повећањем t.
Сходно наведеном, уравнотежени раст се може одржати одговарајућим
фискалним усклађивањем, и то: померањем t на горе и померањем g на доле;
ради избегавања потенцијалне инфлаторне пукотине.
Надаље, диференцирањем Re i Rr у односу на фискалне параметре tиg
следи:

R e
bg  1
 0;
t  1  t   t  g 2

R e
b g  t 
 0.
g  1  t   t  g 2

Из система ових једначина, при t>g, величина Re оштрије реагује на мале
промене t, а слабије на малу промену g за t< g. С друге стране, при α<Υ i t<g,
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повећањем t може се успостави равнотежа у непосредној близини инфлационе
пукотине и више стопе уравнотеженог раста него што је то случај при смањењу
g. Наиме, у том случају треба подићи Rr, а не смањивати Re. Обрнута је ситуација
при при α>Υ и t>g. Musgrave истиче да инфлациону пукотину треба затворити
смањењем g. Међутим, да би утицај фискалне политике на стопу раста био јачи,
нужно је прећи на усклађивање структуре пореза, тј, на усклађивање у облику
преваљивања оптерећења између дохотка намењеног инвестицијама и дохотка
усмереног ка потрошњи, како би се различити извори дохотка подвргли различитим фискалним стопама. У том смислу, Musgrave је предложио други, прилично компликованији систем једначина: Ако држава настоји да повећа стопе
раста дохотка фискалним параметрима, онда се усклађивања g и t, уз константно Υ, односе на промену уравнотежене стопе раста output-а:317

t
s 1  t   t  g   1  Y   b1  t 

r
R
sb1     1  t   1  Y   1  g 
2

g
s 1  t   t  g   1     b1  g 

r
R
sb1     1  t   1  Y   1  g 
2

где поједини симболи имају следећа значења: s - пропорција дохотка од повећања капацитета према повећању основног капитала, Rr уравнотежена стопа
раста output-a.
На изнети начин, Musgrave је квантификовао фискалне ефекте који обезбеђују повећање капацитета и потребни раст дохотка у условима пуне запослености, односно избор стратегије између алтернативних усклађивања која представљају могуће утицаје фискалних инструмената на макроекономски раст.

2.2. Johansen-ов модел раста
Са аспекта макроекономске анализе Јохансен је квантификовао ефекте
фискалне политике преко инвестиција. Полазну основу његовог модела отворене економије чини систем од четири једначине: 318
R = Cp+ Ip+ G,
Cp = L - TL
L = gR
Ip = l (R-L-Tg) + k;

317
318

Musgrave, Теорија јавних расхода, Београд, 1973., стр. 397-403.
Johansen Leif, Public Economics, North-Holand, Amsterdam, 1971., стр. .27-75.
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где су: R - нето национални производ; Cp - приватна потрошња; Ip - приватне
инвестиције; G - јавни расходи; L – доходак од најамнина; TL – порез на најамнине; Tg - порез на пословни профит; g, l , k – коефицијенти.
Деривацијом наведеног система једначина Johansen изводи квантитативне зависности R, Cp, Ip i Kp.
Расположиви доходак има следећу форму:

R

1
 G  TL  hTB  k , при чему је Kp= gR-TL.
1  g  1  h 

Приватна потрошња дефинисана је у форми:

Cp  

gh  1  h
gh
g
 TL 
 TB 
 G  K 
1  g 1  h 
1  g 1  h 
1  g 1  h 

док је инвестициона потрошња дата у облику следеће једначине:

Ip 

h
h
k
 TL  TB  
G 
1 h
1 h
1 h

При чему су: (а) ΔTL = hΔTB; (б) ΔCp = hΔTB; (в) ΔIp = - hΔTB.
Ови ефекти фискалне политике преносе се путем каматне стопе на
остале макроекономске агрегате. Математичка интерпретација ових дејстава
манифестује се преко R, Cp, Ip и M-М0, а могу се приказати следећим системом од пет једначина, и то:

R  Cp  I p  G

 

C p  f R  T   f R *
I p  g r 

M  hR, r 



M  M0  G  F  I  H  H 0



где су: R - расположиви доходак; F - јавне набавке реалне имовине од приватног сектора; M-M0 - разлика у понуди новца на крају и на почетку разматраног периода; H – H0 - раст јавног дуга. Преко ових дејстава фискална политика утиче на обим потрошње: C = Cp + Co; на обим инвестиција: I= Ip + Io;
на обим штедње: S = Sp+ So ; па према томе, и на расположиви доходак
R*  R*p  R0*  T ; и на обим јавних расхода (G = Co +I0).319
319

Симболи имају следећа значења: Cp - приватна потрошња; Co - јавна потрошња;
Ip - приватне инвестиције; Io – јавне нето реалне инвестиције; Sp- приватна штедња;
So - јавна штедња; I - јавни расположиви доходак или нето порези =
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R0* .

На основу ових ефеката Јохансен извлачи и квантификује реперкусије
фискалне политике на штедњу и инвестиције:

S p  R *p  C p  R  T  C p ,
S 0  R0*  C0  T  C0 ,
S  S p  S 0  R  C p  C0  R  C ,
I p  S p  T  G   B  A,
I 0  S 0  G  T ,

I  I p  I 0  S p  T  G   B  A  S 0  G  T 

2.3. Auld-ов модел раста
Аулд је анализирао фискална дејства на привредни раст преко потрошње и инвестиција, те на тој основи разрадио општи фискални модел:320
C = C + b (Y-T)
I = I + eY
G=Gi+Gc

 b 
Gc  v
Y  T 
Gi=s x I
T = T + tY.
Из наведеног система једначина изводе се следеће величине: Y и ∂Y/∂I.
Дефинитивна решења система једначинâ Аулд-овог макроекономског
модела, који укључује фискалну компоненту су:

Y





1
 C  I 1  s   G  bT 1  v 
1  b1  t   1  v   e1  s 

Y
1 s

I 1  b1  t   1  v   e1  s  ; при чему су: Gc+Gi=G и Gi=sхI

320

Auld D.A.L., Multiplier Analysis and the Complementarity of Government Expenditures, Finanzarhiv, Band 32., Hoft 3., 1974., стр. 404-468.

403

На тај начин Аулд је квантитативно дефинисао национални доходак у
целини и његов однос са инвестицијама (у растућој пропорцији), што му је
омогућило да квантификује односе у динамичкој релацији између ∂Y i ∂G;
као и између ∂Y и ∂Т а сходно томе и дâ одговор на питање: „колико је квантитативно учешће јавних расхода и јавних прихода у детерминисању стопе
раста националног дохотка - као основног индикатора привредног раста“:

Y
1

G 1  b1  t   1  v   e1  s 
Y
 b1  v 

; za T  T  tY
T 1  b1  t   1  v   e1  s 
односно који је јавно-финансијски агрегат значајнији у прирасту националног
дохотка, а тиме и афирмацији стопе економског раста.321

3. KВАНТИТАТИВНИ МОДЕЛИ ФИНАНСИРАЊА
БУЏЕТСКОГ ДЕФИЦИТА
Теоријске реконструкције алиментирања буџетског дефицита избациле
су на површину моделе фискалног, парафискалног, зајмовног, кредитног и
монетарног финансирања дефицитарне јавне потрошње, који се у последњој
деценији практично операционализују, додуше у комбинованој форми. Квантитативни модели Gehrels-a, Stoleru-a, Musgrave-a, Kogiku-a и Ames-a у мањој
или већој мери осветљавају данашње модалитете кофинансирања буџетског
дефицита јавне потрошње.
Модел Gehrels-a претставља покушај интеграције теорије јавних дугова
у анализу услова еволуције рациа: јавни дуг - глобални аутпут; у функцији
обезбеђивања пуне запослености. Анализа се заснива на кејнезијанској теорији мултипликатора, који је повезан са функцијом потрошње, и на ефектима
јавног дуга на глобалну тражњу. Јавно задуживање повезано са буџетским
дефицитом уводи партикуларне ефекте и дистанцира ефекат мултипликатора
Симболи имају следећа значења: C - укупна лична потрошња, C - аутономна
потрошња, Y - национални доходак, Т - порески доходак, I – обим формираног
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фиксног капитала, G - укупна државна потрошња, G - аутономна буџетека
потрошња, Gc - комплементарна државна потрошња, Gi - комплементарна државна
потрошња за инвестиције, b - маргинална склоност потрошњи, v - релативни коефицијент Gc од C, S - релативни коефицијент Gi од I, е - маргинална склоност
инвестирању, t - пропорционална пореска стопа.
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на реални доходак и на вредност активе. Јавни дуг D је фактор раста преко
ефеката на тражњу:322

R
bR

D Rz 1  a   b
где су: a – маргинална склоност тражњи, b – константа, R – национални доходак, D – дуг.
Модел Stoleru-a осигурава формализацију релација између буџетског
дефицита (емисија екстерног новца или јавни дуг) и размака између жељене и
природне стопе раста (Harrord). Ако је расположиви доходак Y (1 – g) + D и
штедња S – s [(Y(1 - g) + D], жељена стопа раста инвестираног капитала
односно штедње алоциране инвестицијама и обвезницама јавног дуга квантативно гласи:

I SD
D D
Y

 s  1  g    
K
K
K K
K
што ће изједначити природну стопу раста ако се буџетски дефицит покрије
ресурсима јавног дуга:

D D
Y
n  s  1  g    
K K
K

D
K  s1  g  


 n
Y 1  s  K
.

Према томе, рацио јавни дуг – глобални аутпут једнак је умношку

K
и размаку између жељене (планиране) и природне (спонтане) стопе
1 s
раста.323
Model Musgrave-a имплицира корелативну емисију јавног дуга и буџетског дефицита за подржавање уравнотеженог раста. Ако је g > t, стопа
раста опада у наредном периоду уколико доходак расте по споријој стопи у
односу на пораст потраживања, будући да вишак имплицира растућу сразмеру потраживања и дохотка и, у крајњој консеквенци, повећану склоност
Brochier H., P. Llau, ch-A. Mishalet, Economie finansière, P.U.F. Pariz, 1975, стр. 260161.
323
Употребљени симболи означавају: y – аутпут, s – штедњу, D – јавни дуг
(дефицит), I – инвестиције, K – сток капитала, R – капитални коефицијент, g – део
аутпута за јавне расходе, s – маргиналну склоност штедњи, n – природну стопу
раста (L. Stoleru, оп. цит. стр. 506-509).
322
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потрошњи. Стопа раста се повећава асиметрично по константној стопи
уколико стопа дефицита имплицира идентичну стопу раста дохотка и стоцк
потраживања. Промене g и t имају снажнији ефекат на потребну стопу раста
за респектовање ефеката потраживања. Повећање t смањује потрошњу и сразмеру потраживања и дохотка у будућем периоду, уз редуцирање склоности
потрошњи расположивог дохотка. Исти је ефекат и са смањивањем g:
Yrn = Cn + In + Gn
Gn = (1-α) (1-t) Yn + w (On + An)
Gn = gYrn
An =

1 r
Yn
s

0n = 0 +(g - t) ·

n 1

Y

r

n

N 0

Y rn = Y n – 1 + s · In – 1
где су: 0 - почетни сток државних облигација, 0n – сток у периоду n, A – сток
капитала, α – гранична склоност потрошњи, t – пореска стопа, g – стопа
јавних расхода.324
У мешовитом систему финансирања дефицита државне облигације
укључују новац и дуг. Варирањем сразмере новац – дуг уводи се политика
ликвидности. Ефекти потрошње за обе сврхе потраживања су исти, а промене
у комбинацији потраживања немају ефекте на потребну стопу раста:
Ye = Cn + In + Gn
Cn = (1 – α) (1 – t) · Y en + w (0n + An)
Gn = gY e
An =

1 e
Yn
j
N  n 1

0n = 0 + (g + t) ·

Y

re
n

N 0

Dn = d0n
Mn = 0n - Dn
In = b (1 - t)(Yn – 1 + uM - qDn)
одакле је уравнотежена стопа раста:
324

Musgrave R., оп.цит.стр. 451-452.
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N n1

Yne 

b1  b 
Yne  1 
1  g  1  t   w / j

w  u1  d   qd 0  g  t   Yn e
1  g   1  t   w / j

N 0

где су: D – државни дуг, M – новац, d – део укупних облигација у облику дуга.
Коначно, монетарно финансирање буџетског дефицита доводи до
повећања стопе раста:325
Y = G (Y - G) + I [L (M односно

1
Y] + G
v

dM Ma1  c  y  G  1


dY
I i 
v

где су: Ma – новчани капитал у портфолију инвестиција, Mt – новац за текуће
финансирање, v – брзина оптицаја новца за текуће трансакције, L – понуда
новца.
Ефикасност монетарне политике на повећање Y је већа уколико је
већи ефекат мултипликатора одређеног повећања инвестиција, уколико је дијаграм склоности ликвидности мање еластичан, уколико је дијаграм инвестиција еластичнији и уколико је мање преливања новчане активе у новац за
текуће трансакције.
По Столеру, понашање јавног сектора показује да се укупна јавна
потрошња К (набавка робе и услуга, економски и социјални трансфери и
јавне инвестиције) може кретати у разним оквирима: 1) уколико се креће у
оквиру фискалних прихода Т онда је К = Т; 2) уколико се креће у оквиру
фискалних прихода Т и средстава по основу трезорских бонова и обвезница
јавних зајмова Pa онда је К = Т + Pa; 3) уколико се креће у оквиру фискалних
прихода, трезорских бонова, обвезница јавних зајмова у кратком року и
јавних зајмова на дуги рок La, онда је К = Т + Pa + La; 4) уколико се креће у
оквиру Т + Pa + La и монетарних ресурса емисионог института Qа, онда је К
= Т + Pa + La + Qа.
Тиме је, у основи, квантитативно објашњено фискално (пореско),
зајмовно, трезорско и монетарно финансирање буџетског дефицита.
Когикуовим моделом326 се објашњава однос између јавног дуга и националног дохотка у механизму дефицитираног финансирања јавне тражње.
Полазећи од националног дохотка Yт, који расте по константној стопи g у
Musgrave R., оп. цит., стр. 443-444.
Kogiku K. C., Interduction aux modèles macroéconomiques, Ed. Sirey, 1971, стр. 171173.

325
326
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односу на иницијални ниво Yо, и позајмљене фракције дохотка α, која се
додаје иницијалном јавном дугу Dо, укупни јавни дуг Dt у периоду t износиће:


D(t) = D(0) +  αY (t) d,
0

при чему је Y(t) =
На основу ових једначина. интегрални јавни дуг за
финансирање буџетског дефицита квантификује се на следећи начин:
Y(0)gt.

D(t) = D(0) =

Y  0   e' gt 1
g

Новоуспостављени однос између јавног дуга и националног дохотка
сада гласи:



D t 
D t 
1 e' gt


Y  t  Y  o e gt
g
при чему је lim (t   )



Dt  
 (уколико je t   ).
Y t  g

Међутим, са увођењем камате на јавни дуг r модификује се однос
између јавног дуга и националног дохотка, будући да се опорезовани доходак
Y(t) увећава за камату на јавни дуг rD(t). Због тога релација јавни дуг –
национални доходак сада гласи:

rD t 
r

,
Y t   rD t  Y t  / Dt   r

додуше уз одређене лимите, који се рефлектују акцеларацијом стопе фискалног оптерећења и опадањем функције g. Полазећи од следећег система једначина,
I = So + s ( Y - T) + bi
I = I o – ki
I+G=S+T
(где су: S – штедња, s – маргинална склоност штедњи, T – фискалитети, I –
инвестиције, G – јавни расходи, i – каматна стопа, b i k – коефицијенти који
респективно објашњавају утицај каматне стопе на штедњу и инвестиције, So i
Io – константе, Y – бруто национални производ пуне запослености) раст јавних расхода финансираних фискалним прелевманима ( G=T) у ситуацији
пуне запослености доводи до следећег резултата:

I / T = - ks / (b + k),
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при чему депресивни ефекат таксације на инвестиције варира директно са s и
инверзно са b и k. Ако штедња није еластична према каматној стопи (Кеjнесијански модел), тј. b = 0 онда је и

I
  s.
T
Међутим, уколико се пораст јавних расхода финансира јавним дугом
(G=L), онда је

I
 k / b  k .
L
У овом случају, смањење инвестиција зависи од нивоа b и k, јер склоност штедњи s не интервенише. Упоређивањем ових модела финансирања,
долазимо до закључка да је редукциони ефекат приликом финансирања
јавним дугом супериорнији за 1/s од истог ефекта приликом финансирања
фискалитетом.
Интервенција државе изазива многобројне и комплексне ефекте у
привреди. Edward Ames327 обраћа пажњу само на две функције: (1) држава
купује добра и услуге, (2) држава убира пореске приходе. Набавком робе и
услуга јавни сектор уводи у структуру националног дохотка јавне расходе G,
који се додају инвестицијама I и потрошњи C. Убирањем фискалног дохотка
T (деривираног или изведеног), држава може да региструје дефицит или
суфицит у буџету G-Т за G > Т. У том контексту, Амес поставља питање:
како држава може платити добра и услуге ако је Т < G, а одговор је монетарном креацијом или/и јавним зајмом.
Модел финансирања G, када се дода монетарна креација, гласи:
[G = M i Y = KG = (

1
) · G],


Под претпоставком да је s = Y, може се извести следећи идентитет:
S = G = М. Даље, уколико је t ≠ 0, онда се у игру може увести комбиновани систем финансирања дефицита јавним зајмовима и монетарним ресурсима. Искључиво финансирање буџетског дефицита монетарним ресурсима уводи у анализу неравнотежу између штедње S и инвестиција I. Уколико се пође од следећих једначина:

S =Y
Y = K' G = 1/(+αt)

327

Ames E., Introduction à la macroéconomic, P.U.F. Coll. SUP, Paris, 1970, стр. 71-169.
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Онда је:

S   /   t   G

Међутим, уколико је S<G онда је S<М, па монетарно финансирање буџетског дефицита није неутрално са становишта монетарне равнотеже.
Неутрално финансирање буџетског дефицита емпиријски се може
верификовати употребом јавног задуживања (са искључивањем пореског
финансирања). Уколико се, наиме, дискрепанција G - S покрива јавним
дугом, онда је
S - G = G [1 - /(+ t)],
Одакле следи:
S - G = G = [1 – t/ (+ t)] = K' t G.
Уколико је G – Т = h репрезентанта буџетског дефицита француског
типа l' impasse budgétaire,328 onda su G = h za T = 0, G = h za konstantno t i
T= - h za G= 0 reprezentante različitih efekata finansiranja budžetskog deficita.
У првом случају, за G =hх за Т = 0, добија се да је
Y1 = h/(1 - c) и C1 = sh /(1 - c).
По томе је, дакле, раст јавних расхода без варијација пореза329 идентичан расту инвестиција, при чему је вредност мултипликатора инверзна маргиналној склоности штедњи. У другом случају, G = h за константно t, добија
се ситуација у којој је Y2 = h/(1 - c) (1 – t), C2 = ch/(1 - c), G2 = H [1 + 1/(1
- c) (1 – t)] и Т2 = th/(1 - c) · (1 - t). У том контексту, ефекат на потрошњу је
исти као и у претходном случају. Ефекат мултипликатора на ниво економске
активности је већи, јер се може потрошити више него што износи h, самим
чином увођења додатних фискалних инпута. Најзад, у трећем случају, за
Тt=-h за G = 0, добија се да је Y3 = ch/ (1 - c) и Ц3 = ch/ (1 – c). У основи,
Stoleru Lionel, L'équilbre et la croissance économique, Dunod, Paris, 1973, стр. 158-173.
Наиме, доходним актом из 1964. године снижена је стопа пореза на доходак
физичких лица од 19% до 20% на 14% до 17% и пореза на доходак корпорација од
30% до 52% на 22% до 48%. Тиме је јавни доходак редуциран за 9,5 милијарди $
односно за 2 милијарде долара по основу фискалне детаксације. Истовремено, тиме
је сужен распон између потенцијалног и реалног националног дохотка од 5% на
почетку 1964. године на 2% на крају првог полугодишта 1965. године, и смањена
стопа незапослености од 5,7% на 4,5%. По процени Окун-а, биланс тзв. таx-цут је
допринео да се годишња стопа раста повећа за 2,7% (70% захваљујући порезу на
доходак физичких лица и 30% захваљујући порезу на доходак корпорација). У
основи, анализа показује да мини пореска реформа модификује утицај јавних
финансија на економију без мењања буџетских расхода - дефлациони ефекат, тако
да амерички буџет после 18 месеци постаје експанзиони буџет.
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креирање додатног l' impasse-а изазива раст производње уколико је већи пораст јавних расхода од смањења фискалних прихода, с обзиром на то да је у
ситуацији депресије ефикаснији нови пораст јавних расхода од смањења
фискалитета. Међутим, редукција фискалне масе, иако није била праћена редукцијом јавних расхода, у САД је 1964. године, на пример, продуковала повећање расположивог дохотка, редукцију незапослености и експанзију националног дохотка.
У том контексту ваља нагласити да је јавни дуг или друштвени зајам
фактор раста, а не балансирајући фактор јавне потрошње. Стога, са становишта развојне функције јавни зајам би требало да расте према програмираној пропорцији националног дохотка ради осигурања равнотеже између
акумулације и инвестиција. Наиме, ако се пође од расположивог дохотка Dr и
штедње Š:
Dr = ND (1 - drs) + Dz
Š = Š [ND (1 - drs) + Dz],
као и од чињенице да се штедња алоцира посредством инвестиционих пласмана куповином обвезница зајмова, стопа програмираног раста rp се може
определити квантитативно на следећи начин:
rp = I ∙ (Š - Dz) ∙Kd = Š/ND
rp = I/Kd = (Š - Dz)/Kd = š ∙ [(ND/Kd) ∙ (1 - drs) + Dz/Kd] – Dz/Kd,
где су: NS – национални доходак, drs – део националног дохотка на име друштвених зајмова, Kd – друштвени капитал, I – инвестиције и š – маргинална
склоност потрошњи. Дискрапанца између друштвених зајмова и националног
дохотка може се приказати у следећем облику:
Dz/ND = Kd/(1 - š) ∙{[ š (1 - drs) /Kd] - re},
Где је re – ефективна стопа раста.
Да би се добио одговор на питање: како фискална политика комбинована са монетарном политиком може бити употребљена у функцији економског раста, ваља најпре интегрисати монетарне и фискалне факторе у анализу
раста, укључујући и јавни сектор. У том контексту, влада употребљава порезе
Т и јавне расходе G. Када јавни расходи надмаше фискалне приходе, држава
покрива свој буџетски дефицит монетарном креацијом или зајмом код
монетарне институције: G – Т –М. Дефицитарно финансирање асимилирано
је алиментирањем квантитативне диференције између G и Т са монетарном
масом у циркулацији. Волумен буџетске дефицитарности компензује се растом понуде новца. Присуство јавног сектора који оперише са фискалним приходима и монетарним покрићем буџетског дефицита модификује расположиви доходак економских агрегата и макроекономску равнотежу. Расположиви
доходак сада је детерминисан економском активношћу, фискалним захватима
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и реалном вредношћу монетарног фактора. По одбитку пореза Т расположиви
доходак R је једнак:
R = pY – T – pY – (G - M),
где су p – ниво и Y – реални национални доходак. Уколико је h = G/pY
репрезентанта склоности јавној потрошњи, онда је расположиви доходак
једнак:
R = (1 - h) pY +M - p/p = M.
С друге стране, ако се укључи модификација реалне вредности новца,
која варира у универзном смислу од општег нивоа цена, расположиви доходак поприма следећи облик:
R = (1 – h) pY + M - p/p = M.
Дељењем номиналног расположивог дохотка са нивоом цена добија
се реални расположиви доходак:

R
 (1  h)Y  M / p  p / p  M / p  (1  h)Y  M / pM / M  p / p .
p
Под претпоставком да је (М/p) [М/М-p/p] = М/p израз варијације
реалне монетарне масе или реалног јавног дуга, реални расположиви доходак
тада износи:
R/p = (1 - h) Y +  (M/p).
У овом моделу, глобална тражња у реалном изразу се састоји од три
елемента: реалне приватне потрошње, реалне јавне потрошње и реалних инвестиција. Ако се уведе јавни сектор, онда се модификује садржај расположивог дохотка и приватне потрошње. Уколико постоји склоност штедњи,
приватна потрошња C је функција 1 – s реалног расположивог дохотка:
C = (1-s) · [(1 – h) Y +  (M/p)].
У тим условима, реализација равнотеже на нивоу пуне запослености
изискује да остатак реалног дохотка буде посвећен инвестицијама у капиталу
(I = К), будући да је реална јавна потрошња једнака hY. Равнотежа између
понуде и тражње се исписује сада на следећи начин:
Y = (1 – s) · [ (1 - h) Y +  (M/p) ] + hY + I ,
док се равнотежа између инвестиција и штедње изражава следећом једначином:
I = Y - { (1 – s) · [ (1 - h) Y +  (M/p) ] + hY},
односно после упрошћавања:
I = (1 - h) sY – ((1 – s) · (M/p)).
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Када је у питању равнотежа између понуде и тражње односно између
инвестиција и штедње, увођењем јавног сектора у анализу се модификују
традиционални услови макроекономске анализе: (1) ако влада уравнотежи
свој буџет (G = Т и М = 0), онда термин (1 - h)sY показује да је однос
штедње према националном дохотку инфериорнији од s; (2) ако буџет није
уравнотежен (G ≠ Т и М ≠ 0), онда јавни сектор ефектуира трансфер у корист приватног сектора, при чему је трансфер позитиван уколико се оствари
буџетски дефицит и обрнуто.

FP

Рецесија и суфицит

VR
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L

Рецесија и дефицит

P
D

R
u

N

Инфлација и
дефицит

B

R0

C

A

Инфлација и суфицит

M
Q

Vr
MP

Графикон 5: Деловање монетарне и фискалне политике на интерну и
екстерну равнотежу
Извор: Комазец С., Стратегија монетарне и фискалне политике,
„Економист“, бр. 4/75, Београд, стр. 543.
На графикону 5. линија Vr репрезентује линију екстерне равнотеже
(равнотеже платног биланса), док линија Ru репрезентује интерну равнотежу.
При томе укупни расходи националне привреде кореспондирају нивоу извоза
и домаће тражње. Са повећањем каматне стопе (од Ro на L) јавља се суфицит
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у платном билансу (тачка I), с обзиром на то да је повећана каматна стопа
утицала на повећање увоза капитала. За уравнотежење платног биланса је
потребно сада редуцирати суфицит. Могућне су промене, односно различите
алтернативне употребе монетарне и фискалне политике за остваривање интерне и екстерне равнотеже, зависно од презентираних модалитета на
графикону:
(1) инфлација и суфицит;
(2) инфлација и дефицит;
(3) рецесија и дефицит;
(4) рецесија и суфицит.
У том контексту, стратешка међузависност монетарне и фискалне политике долази до ефектуирања у политици алиментирања буџетског дефицита и
политици јавног дуга. Наиме, у политици покрића буџетског дефицита се
употребљавају одређени алтернативни методи:
(1) примарна емисија централне банке;
(2) новчана средства депонована код сектора пословних банака;
(3) новчана акумулација економских субјеката.
У основи, првим методом се увећава монетарна база, будући да се буџетски дефицит попуњава примарном емисијом. Другим методом убризгава
се додатна количина кредита у прометне токове репродукције, повећавајући
стопу ликвидности. Коначно, трећим методом се извлачи новчана акумулација из привреде са предестинацијом њеног утрошка. У том смислу је политика
управљања јавним дугом, уз фино дозирање политике буџетског суфицита
или дефицита, ефикасно средство антиинфлаторне или антидефлаторне, односно стабилизационе финансијске политике. При томе је битно водити рачуна о следећим односима: (а) да ли се повећава дугорочни дуг за отплату
иностраног дуга; (б) да ли се повећава дугорочни дуг за отплату краткорочног
дуга и (ц) да ли се краткорочни дуг отплаћује из текућег дохотка или из новог
дуга, или из примарне емисије и/или банкарских кредита.
На основу изнетог графикона, када су у привреди инфлација и висока
запосленост, треба водити политику суфицитарног буџета А; док у случају
инфлације и незапослености треба водити политику дефицитарног буџетског
финансирања уз остале корективне мере економске политике. У случају
рецесије, уз високу стопу запослености и дохотка C, треба водити политику
мањег буџетског суфицита кориговану монетарним мерама, а у случају јаче
рецесије и незапослености D треба водити политику дефицитарног буџетског
финансирања.
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РЕЗИМЕ
Модели раста, као чисте теоријске конструкције, ретко се користе као
основ за вођење економске политике. Теоријска основна тестирања фискалне
политике у макроекономским моделима раста ослања се на савремене
грађанске теорије привредног раста. Кључни квантитативни модели раста су
они који се најчешће узимају у поједностављеним формама, ради приказа
основних контура јавних финансија у теорији раста.
У испитивању и моделирању ефеката пореских инструмената на штедњу и инвестиције релативно је доста учињено, док је веома мало учињено у
домену уклапања фискалних компоненти у макроекономске моделе раста, с
обзиром да су се фискални параметри веома често користили за реализацију
краткорочних циљева економске политике, стабиности цена, пуне запослености итд. За сагледавање краткорочних ефеката фискалних мера сасвим је
довољан Кејнсов статички макроекономски модел и математички модели
неокејнесијанаца, али је зато за дугорочно димензионирање фискалне
политике у динамичким моделима раста недовољна квантитативна спознаја:
Higinsa, Aklia, Soloua, Pikoka, Šoua, Brouna, Masgrejva, Alena, Amsa, Johansena, Aulda, Kulboa, Lekajona, Gijoma, Stolerija и др. класична економска доктрина, залагала се за минимизирање дејства јавних финансија на токове репродукције. Пошто јавни расходи немају репродуктивни карактер, а с
обзиром да је држава посматрана као искључиви потрошач добара, волумен
државних трошкова био је лимитиран и минимизиран. Из овакве филозофије
изведен је модел неутралне политике јавног финансирања. Јавни приходи су
лоцирани у сфери секундарне расподеле. Порези су према овој доктрини
посматрани као непроизводни расходи продуктивног предузетника. Насупрот
класичним малим и стабилним јавним расходима, Keynes се залагао за онај
ниво који би надоместио недостатке у општој тражњи. Стога, држава преко
механизма јавних расхода може да стимулира личну потрошњу роба и услуга,
као нпр. социјалним трансферима. С друге стране, преко јавних расхода на
име јавних инвестиција, дражва треба да подстакне општи ниво активности,
запослености и глобалне тражње. А то су управо битна обележја филозофије
државне интервенције. Јавне власти су, у том смислу, опорезивањем и финансирањем јавних потреба спроводиле активну политику јавних финансија.
Hansen све инвестиције дели на: (a) индуциране (L), koje зависе од кретања дохотка; (b) државне расходе инвестиционог карактера (Ig) и (c) аутономне инвестиције (Ia), које зависе од пораста становништва и од проширења
тзв. географске границе.
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Генерални закључак Hansen-a је да се услед релативног смањења аутономних инвестиција децелерација стопе раста може избећи путем повећања
Ig, односно применом компензаторске фискалне политике.
Из Harod-Domar-овог модела следи да је раст националног дохотка услед повећања капацитета ( dYt c ) једнак расту дохотка изазваном растом јавних
расхода ( dYt m ), али једнак је и равнотежној стопи раста дохотка или тражње
( dYt r ). Но, то су уједно и недостаци Harod-Domar-овог модела, а они су последица функције с фиксним коефицијентима производње, која не дозвољава
никакву супституцију између фактора.
Резултат Pikok-Šou-вог модела је детерминисана равнотежна стопа
економског раста, тј. стабилан раст без инфлаторних тенденција. Из таквог
закључка следи да раст нивоа монетарне тражње не зависи само од инвестиционих околности него и од кретања параметара фискалне политике. То
значи да фискални инструменти могу снижавати и повећавати ниво тражње и
на тај начин изједнаћавати га са нивоом понуде.
На основу Harod-Domar-овог и Pikok-Šou-вог модела општи закључак
би могао да се дефинише овако: равнотежна стопа привредног раста може да
расте уколико се повећава просечна пореска стопа (t); просечно учешће инвестиционих расхода у укупним јавним расходима (p) и смањује стопа државних расхода (g). Деловањем на стопу раста тражње фискална компонента
може утицати на динамику раста, али под претпоставком да је тражња
способна (еластична) да се прилагоди нивоу понуде или да су инвестиције
толико флексибилне да потпуно апсорбују штедњу, јер ако су инвестиције аутономне, тј. егзогени фактор, тада фискални инструменти не делују на динамику раста.
Имајући у виду да су претпоставке претходних модела прилично нереалистичне, јер се полази од аутоматског усклађивања инвестиција са потребном стопом раста, Masgrejv у модел уравнотеженог раста уводи инвестиције - као функцију нивоа претходног дохотка. Из његовог модела следи да
фискална политика путем пореског рандмана и блока буџетских расхода,
квантитативно утиче на ниво стопе уравнотеженог раста.
Полазне претпоставке неокласичног модела раста су: (1) дугорочна равнотежа између понуде и тражње и штедње и инвестиција; (2) варијабилан
капитални коефицијент, који се под дејством техничког прогреса прилагођава
нивоу штедње и стопи раста радне снаге; (3) не постојање разлике између тзв.
„природне“ и „гарантоване“ стопе раста; (4) могућност супституције између
фактора производње, па према томе, и највећи распон варијација коефицијената производње (капитални коефицијент и коефицијент живог рада); (5) принцип маргиналне продуктивности фактора производње основни је регулатор
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алокације привредних ресурса и (6) стопа раста оутпут-а (реални доходак)
детерминисана је стопом раста становништва.
Дакле, фискална политика постаје делотворнија у оквиру неокласичног
модела, наравно, под претпоставком да је у модел уграђен технички прогрес
и искључена условљеност равнотежне стопе раста дохотка од стране стопе
раста становништва.
У наведеном контексту, фискална политика по својој конструкцији
може знатно деловати на развој и динамику научног и техничког прогреса,
нарочито при условима наглашеније медузависности између техничког
прогреса и инвестиција (потенцијално далеко већи утицај).
Теоријске реконструкције алиментирања буџетског дефицита избациле
су на површину моделе фискалног, парафискалног, зајмовног, кредитног и
монетарног финансирања дефицитарне јавне потрошње, који се у последњој
деценији практично операционализују, додуше у комбинованој форми. Квантитативни модели Gehrels-a, Stoleru-a, Musgrave-a, Kogiku-a и Ames-a у мањој
или већој мери осветљавају данашње модалитете кофинансирања буџетског
дефицита јавне потрошње.
Јавни дуг или друштвени зајам може се показати и као фактор раста, а
не балансирајући фактор јавне потрошње. Стога, са становишта развојне
функције јавни зајам би требало да расте према програмираној пропорцији
националног дохотка ради осигурања равнотеже између акумулације и инвестиција.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: буџетски дефицит, дефлација, државна интервенција, фискална политика, економска политика, инфлација, јавни дуг, јавни
сектор, капитални коефицијент, модели раста, новчана акумулација, примарна емисија, платни биланс, пореска стопа, рецесија, суфицит, стопа раста, технички прогрес.
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ПИТАЊА
(1) Које су полазне претпоставке неокласичног модела раста?
(2) Када се постиже равнотежна стопа привредног раста код HarodDomar-овог и Pikok-Šou-вог модела?
(3) Који су ефекати пореских инструмената на штедњу и инвестиције?
(4) Које су основне карактеристике неутралне политике јавног финансирања?
(5) Објасните Keynes-ову филозофију државне интервенције.
(6) Како Masgrejv-ев модел уравнотеженог раста третира фискалну
политику и њен утицај на ниво стопе уравнотеженог раста?
(7) Како јавни дуг утиче на економски раст?
(8) Зашто буџетски дефицит мора бити под контролом?
(9) Како фискална политика по својој конструкцији може деловати на
развој и динамику научног и техничког прогреса?
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