ЗАКОН
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕСКОМ
ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ

Члан 1.
У Закону о пореском поступку и пореској администрацији („Службени
гласник РС”, бр. 80/02, 84/02-исправка, 23/03-исправка, 70/03, 55/04, 61/05,
85/05-др. закон, 62/06-др. закон, 61/07, 20/09, 72/09-др. закон, 53/10, 101/11,
2/12-исправка, 93/12 и 47/13), у члану 5. после става 1. додаје се нови став 2,
који гласи:
„Изузетно од става 1. овог члана, пореска обавеза по основу пореза на
имовину за календарске године које следе години у којој је настала пореска
обавеза, утврђује се на основу закона којим се уређују порези на имовину који
је на снази на дан 1. јануара календарске године за коју се пореска обавеза
утврђује, осим ако је, у складу с уставом и законом, за поједине одредбе закона
предвиђено да имају повратно дејство.”
Досадашњи став 2. постаје став 3.
Члан 2.
У члану 11. став 1. речи: „искључиво у поступку утврђивања основице
пореза који је прописан пореским законом чије је утврђивање, наплата и
контрола у надлежности Пореске управе,” замењују се речима: „у складу са
законом, контролише да ли је нето приход запослених у јавном сектору умањен
у складу са законом којим се уређује умањење нето прихода у јавном сектору,
подноси захтев за покретање прекршајног поступка уколико утврди да није
извршено умањење нето прихода, односно да није плаћена разлика за уплату
нето прихода,”.
Члан 3.
Члан 30а мења се и гласи:
„Члан 30а
Банка ће дозволити исплату зарада, накнада зарада, као и других
прихода физичких лица по основу којих постоји обавеза плаћања пореза по
одбитку само ако налог којим се банци налаже исплата тих прихода, као и
плаћање пореза по одбитку садржи позив на број одобрења за плаћање укупне
обавезе по том основу, који додељује Пореска управа, на начин из члана 41.
овог закона.
Изузетно од става 1. овог члана, банка као исплатилац прихода може
извршити исплату камате, укључујући и приписивање камате (у даљем тексту:
исплата камате) на штедне улоге својим депонентима без позива на број
одобрења из става 1. овог члана.”
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Члан 4.
Члан 41. мења се и гласи:
„Члан 41.
Пореска пријава за порезе који се плаћају по одбитку (у даљем тексту:
порез по одбитку) је извештај који порески обвезник, односно порески платац,
подноси Пореској управи (у даљем тексту: појединачна пореска пријава).
Појединачна пореска пријава садржи:
1) збирне податке о обрачунатом порезу по одбитку од стране једног
пореског плаца за све примаоце прихода;
2) појединачне податке о обрачунатом порезу по одбитку од стране
једног пореског плаца за сваког примаоца прихода.
Појединачна пореска пријава подноси се пре сваке исплате прихода на
који се обрачунава и плаћа порез по одбитку у складу са законом којим се
уређује порез на доходак грађана, као и пре сваког плаћања доприноса за
обавезно социјално осигурање када се ти доприноси плаћају без исплате
зараде, односно у другим случајевима када постоји обавеза обрачунавања и
плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање у складу са законом
којим се уређују доприноси за обавезно социјално осигурање.
Изузетно од става 3. овог члана, код исплате камате на штедне улоге
својим депонентима, банка је дужна да поднесе појединачну пореску пријаву,
обрачуна и плати порез по одбитку на дан исплате камате, а најкасније првог
наредног дана када ради платни промет, ако у моменту исплате камате платни
промет није радио.
Појединачна пореска пријава и измењена појединачнa порескa пријавa
подносе се искључиво у електронском облику.
Ако појединачна пореска пријава садржи недостатке у погледу
формалне исправности и математичке тачности, Пореска управа у
електронском облику обавештава подносиоца појединачне пореске пријаве о
тим недостацима.
Поновно достављање појединачне пореске пријаве са отклоњеним
недостацима из става 6. овог члана, не сматра се подношењем измењене
пореске пријаве.
Појединачна пореска пријава сматра се поднетом када Пореска управа
потврди формалну исправност и математичку тачност исказаних података,
додели број пријаве, број одобрења за плаћање укупног износа обавезе по том
основу и у електронском облику достави те информације подносиоцу
појединачне пореске пријаве.
Појединачну пореску пријаву по службеној дужности подноси Пореска
управа уместо пореског обвезника, односно пореског плаца, у случају када
порески обвезник, односно порески платац пропусти да је поднесе у року
прописаном законом којим се уређују доприноси за обавезно социјално
осигурање.
На захтев Пореске управе Централни регистар обавезног социјалног
осигурања (у даљем тексту: Централни регистар), у електронском облику
доставља пореској управи податке потребне за утврђивање обавезе и
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овог члана, у року од три дана од дана достављања захтева.
Порески платац из става 1. овог члана дужан је да лицу за које је платио
порез по одбитку изда потврду која садржи податке о плаћеном порезу по
одбитку најкасније до 31. јануара године која следи години у којој је плаћен
порез по одбитку.
Пореска управа је дужна да Централном регистру у електронском облику
доставља појединачне податке о обрачунатим, односно плаћеним доприносима
за обавезно социјално осигурање од стране једног пореског плаца за сваког
примаоца прихода, као и збирне податке по исплатиоцима, на месечном нивоу,
до краја текућег месеца за претходни месец за који је извршен обрачун,
односно исплата.
Акт за извршавање овог члана донеће министар.”
Члан 5.
У члану 41а додаје се став 2, који гласи:
„Ако се пореским законом промени опорезивање прихода порезом по
одбитку, до усклађивања са чланом 41. овог закона, начин утврђивања,
плаћање и подношење пореске пријаве за порез по одбитку ближе ће уредити
министар."
Члан 6.
У члану 159а став 4. речи: „организациона јединица Пореске управе
надлежна према месту седишта, односно пребивалишта, односно боравишта,
подносиоца захтева” замењују се речима: „Пореска управа”.
Члан 7.
Члан 168а мења се и гласи:
„Члан 168а
Организационим јединицама конституисаним на основу акта из члана
168. овог закона руководе запослени, које распоређује директор Пореске
управе, уз претходну сагласност министра.”
Члан 8.
У члану 179. став 11. мења се и гласи:
„Новчаном казном oд 100.000 до 1.000.000 динара казниће се за
прекршај банка која дозволи исплату зарада, накнада зарада, као и других
прихода физичких лица по основу којих се плаћа порез по одбитку, ако налог
којим се банци налаже исплата тих прихода, као и плаћање пореза по одбитку
не садржи позив на број одобрења за плаћање укупне обавезе по том основу
који је доделила Пореска управа на начин из члана 41. овог закона, осим
исплате камате на штедне улоге својим депонентима (члан 30а).”
Члан 9.
У члану 181. тачка 3а) мења се и гласи:
„3а) банци која дозволи исплату зарада, накнада зарада, као и других
прихода физичких лица по основу којих се плаћа порез по одбитку, ако налог
којим се банци налаже исплата тих прихода, као и плаћање пореза по одбитку
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који је доделила Пореска управа на начин из члана 41. овог закона, осим
исплате камате на штедне улоге својим депонентима (члан 30а);”.
Члан 10.
У складу са чланом 41. Закона о пореском поступку и пореској
администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02-исправка, 23/03исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-др. закон, 62/06-др. закон, 61/07, 20/09,
72/09-др. закон, 53/10, 101/11, 2/12-исправка и 93/12) подноси се:
1) збирна пореска пријава за порезе по одбитку плаћене закључно са 28.
фебруаром 2014. године, за које нису поднете прописане пореске пријаве;
2) појединачна пореска пријава за приходе исплаћене у 2013. години.
Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи члан 47. Закона о
изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији
(„Службени гласник РС”, број 47/13).
Члан 11.
Одредбе чл. 3, 4, 8. и 9. овог закона примењиваће се од 1. марта 2014.
године.
За сваку исплату прихода извршену у јануару, односно фебруару 2014.
године, порески обвезник, односно порески платац дужан је да Пореској управи
поднесе и појединачну пореску пријаву прописану овим законом, најкасније до
последњег дана у месецу у којем је исплата извршена.
У члану 48. став 1. Закона о изменама и допунама Закона о пореском
поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС”, број 47/13) речи:
„1. јануараˮ замењују се речима: „1. мартаˮ.
Члан 12.
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.

