ПРЕДЛОГ

ЗАКОН
О ИЗМЕНИ ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ
ПРАВНИХ ЛИЦА
Члан 1.

У Закону о порезу на добит правних лица („Службени гласник РС“
бр. 25/01 , 80/02 - др. закон, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12,
47/13, 108/13, 68/14 - др. закон, 142/14), у члану 39. став 2. мења се и
гласи:
,,Стопа пореза на добит правних лица износи 10%.“
Члан 2.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
,,Службеном гласнику Републике Србије“.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
I.

УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА

Уставни основ за доношење Закона о измени Закона о порезу на
добит правних лица садржан је у члану 97. Устава Републике Србије,
према којем Република Србија, поред осталог, уређује и обезбеђује
порески систем, правни положај привредних субјеката, развој Републике
Србије, политику и мере за подстицање равномерног развоја појединих
делова Републике Србије, уључујући и развој недовољно развијених
подручја и друге односе од интереса за Републику Србију, у складу са
Уставом.
II.

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА

Према важећем закону, порески обвезник пореза на добит правних
лица је привредно друштво, односно предузеће, односно друго правно
лице које је основано ради обављања делатности у циљу стицања
добити.
Порески обвезник је и задруга која остварује приходе продајом
производа на тржишту или вршењем услуга уз накнаду.
Порески обвезник је и друго правно лице које није основано ради
остваривања добити, већ је у складу са законом основано ради
постизања других циљева утврђених у његовим општим актима, ако
остварује приходе продајом производа на тржишту или вршењем услуга,
односно недобитне организације.
Постојећим Законом о порезу на добит правних лица прописано је
да стопа пореза на добит правних лица износи 15%. Сматрамо да би
смањење ове стопе на 10% представљало растерећење реалног сектора
од високе стопе пореза на добит, а то би уједно био и додатни импулс за
привлачење страних инвестиција али и за већу привредну активност
домаћег реалног сектора.
III.

ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И
ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА

Чланом 1. мења се постојећа стопа пореза на добит правних лица
са 15% на 10% пореске основице.
Чланом 2. пропсије се ступање на снагу закона.
IV.

АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ПРОПИСА

Закон о измени Закона о порезу на добит правних лица створиће
услове да се, кроз смањење пореске стопе пореза на добит правних
лица на 10%, фискално растерети пре свега реални сектор, привредна
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друштва, предузећа, задруге и други учесници на тржишту, а додатно ће
мотивисати стране инвеститоре за улагања у нашу привреду уз
истовремено повећање привредне активност домаћег реалног сектора.
Ово ће имплицирати и смањење стопе незапослености, јер се показало
да ниже стопе пореза на добит правних лица стимулишу отварање и рад
нових привредних субјеката а тиме и запошљавање.
V.

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ЗАКОНА

За спровођење овог закона није потребно обезбедити финансијска
средства у буџету Републике Србије.
VI.

ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ВАЖЕЋЕГ ПРОПИСА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ
Члан 39.

Стопа пореза на добит правних лица је пропорционална и
једнообразна.
Стопа пореза на добит правних лица износи 15%.
СТОПА ПОРЕЗА НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА ИЗНОСИ 10%.“
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ИЗЈАВA О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

1. Орган државне
предлагач прописа

управе,

односно

други

овлашћени

Народни посланик Горан Богдановић.
2. Назив прописа (са преводом на енглески језик)
Предлог Закона о измени Закона о порезу на добит правних лица.
(Draft Law on amendments to Law on Corporate Profit Tax).
3. Усклађеност прописа са одредбама Споразума о
стабилизацији и придруживању између Европских заједница и
њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије са
друге стране („Службени гласник РС”, број 83/08) (у даљем тексту:
Споразум), односно са одредбама Прелазног споразума о трговини
и трговинским питањима између Европске заједнице, са једне
стране, и Републике Србије, са друге стране („Службени гласник
РС”, број 83/08) (у даљем тексту: Прелазни споразум)
а) Одредба Споразума и Прелазног споразума која се односе
на нормативну саржину прописа
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства
одредбама Споразума и Прелазног споразума

према

в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене
одредбе Споразума и Прелазног споразума
г)
Разлози
за
делимично
испуњавање,
односно
неиспуњавање обавеза које произлазе из наведене одредбе
Споразума и Прелазног споразума
д) Веза са Националним програмом за интеграцију Републике
Србије у Европску унију
4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније
а) Навођење примарних извора права ЕУ и усклађеност са
њима
/
б) Навођење секундарних извора права ЕУ и усклађеност са
њима
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Секундарни извори права Европске уније који постоје у овој
области нису релевантни са становишта материје коју обрађује овај
предлог закона.
в) Навођење осталих извора права ЕУ и усклађенст са њима
/
г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност
/
д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености
прописа са прописима Европске уније
5. Уколико не постоје одговарајући прописи Европске уније са
којима је потребно обезбедити усклађеност треба констатовати ту
чињеницу. У овом случају није потребно попуњавати Табелу
усклађености прописа.
Секундарни извори права Европске уније који постоје у овој
области нису релевантни са становишта материје коју обрађује овај
предлог закона, тако да се уз овај предлог закона се не доставља Табела
усклађености.
6. Да ли су претходно наведени извори права ЕУ преведени на
српски језик?
/
7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик ЕУ?
/
8. Учешће консултаната у изради прописа и њихово мишљење
о усклађености
/
Потпис руководиоца oрганa органа државне управе, односно
другог овлашћеног предлагача прописа, датум и печат

Београд, 31. август 2015. године

НАРОДНИ ПОСЛАНИК
Горан Богдановић

