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БЕОГРАД 

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине на седници одржаној 

28. маја 2001. године утврдила је АМАНДМАНЕ НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О 

ЈЕДНОКРАТНОМ ПОРЕЗУ НА ЕКСТРА ДОХОдАК И ЕКСТРА ИМОВИНУ 

СТЕЧЕНЕ ИСКОРИШFaАВАЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ, које вам у 

смислу члана 128. и 139. Пословника Народне скупштине Републике Србије 

("Службени гласник РС", бр. 18/91. - пречишћени текст) достављамо на 

разматрање и одлучивање. 

Поводом утврђених амандмана Скупштина Аутономне Покрајине 

Војводине одредила је за представнике ЧАНАК НЕНАДА, председника 

Скупштине АП Војводине и ФИЛИПОВ др ПРЕДРАГА, потпредседника 

Скупштине АП Војводине. 

влашћењу председника 

не АП Војводине, 
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АМАНДМАНИ НА 

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ЈЕДНОКРАТНОМ ПОРЕЗУ НА ЕКСТРА 

ДОХОДАК И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНЕ ИСКОРИШЋАВАЊЕМ 

ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ 

АМАН ДМАН 1 

у Предлогу Закона о једнократном порезу на екстра доходак и 

екстра имовину стечене искоришhавањем посебних погодности члан 1. 

мења се и гласи: 

11 Овим законом уводи се једнокрашни йорез на ексшра доходак и 

eKcz71pa имовину, сшечене искоришћавањем йосебних ЙО20дносши (у даљем 

шексшу: једнокрашни йорез), као ванредни йриход буџеша Рейублике и 

буџеша локалне самоуЙраве. 

Приход осшварен од найлаше једнокраШНО2 йореза йрийада: 

у висини од 50% буџешу Рейублике и 

- у висини од 50% буџешима локалне самоуйраве, а йрема седишшу, 

односно йребивалишшу йореСКО2 обвезника. 11 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Овим амандманом предлаже се, да се средства остварена по основу 

једнократног пореза, наплаhена од правних и физичких лица са седиштем, 

односно са пребивалиштем на територији општине, града, односно града 

Београда, као ванредни приход деле у висини од 50% између Републике и 

општина, града, односно града Београда. 

На оваЈ начин остварена средства од екстра дохотка и екстра 

имовине припала би, у складу са начелом правичности и буџетима локалне 

самоуправе, чиме би се оснажио њихов материјални положај. 



АМАН ДМАН 11 

у Предлогу Закона о једнократном порезу на екстра доходак и 

екстра имовину стечене искоришhавањем посебних погодности у члану 

21. став 2. мења се и гласи: 

"Изузешно код йравних лица у друшшвеној, односно .мешовиШОЈ 

својини са UреШежни.м учешhе.м друшшвеног каuишала, која нису у 

.могуhносШи да uорез uлаше у новцу, наuлаша се .може извршишии 

Йредајо.м Реuублици, оuшшини, граду, односно граду Београду 

одговарајућег удела у каUUluалу шаквих йравних лица, у с.мислу члана 1. 

овог закона. " 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Овим амандманом предлаже се да поред Републике и општина, 

град, односно град Београду, могу припадајуhи порез - СХОДно члану 1. 

Закона, наплатити и учешhем у капиталу правних лица која нису у 

могуhности да порез плате у новцу. 
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ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ПРЕДЛОГ А 

ЗАКОНА О ЈЕДНОКРАТНОМ ПОРЕЗУ НА ЕКСТРА ДОХОДАК И 

ЕКСТРА ИМОВИНУ, СТЕЧЕНЕ ИСКОРИШЋАВАЊЕМ ПОСЕБНИХ 

ПОГОДНОСТИ КОЈИМА СЕ ПРЕДЛАЖУ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

Члан 1. 

Овим законом уводи се Једнократни порез на екстра доходак и 

екстра имовину, стечене искоришhавањем посебних погодности (у даљем 

тексту: једнократни порез), као ванредни приход буџета Републике и 

буџеша локалне самоуЙраве. 

Приход осшварен од найлаше једнокрашног йореза йрийада: 

у висини од 50% буџешу Рейублике и 

- у висини од 50% буџешима локалне самоуйрав, а йрема седишшу, 

односно йребuвалuшшу йореског обвезника. 

Члан 21. 

Једнократни порез плаhа се у новцу. 

Изузетно код правних лица у друштвеној, односно меШОВИТОЈ 

својини са претежним учешhем друштвеног капитала, која нису у 

могуhности да порез плате у новцу, наплата се може извршитии предајом 

Републици, ойшшини, граду, односно граду Београду одговарајућег удела 

у капиталу таквих правних лица, у смислу члана 1. овог закона. 



ПРЕДЛОГ ЗАКОНА 

О ЈЕДНОКРАТНОМ ПОРЕЗУ 

НА ЕКСТРА ДОХОДАК И ЕКСТРА ИМОВИНУ, 

СТЕЧЕНЕ ИСКОРИШЋАВАЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ 

Основне одредбе 

Члан 1. 

Овим законом се уводи . једнокраnш порез на екстра доходак и екстра 

имовину, стечене искориmћaвaњeм посебних погодности (у даљем теКСТј: 

једнократни порез), као ванредни приход бупета Републике. 

Предмет опорезиваља 

Члан 2. 

Једнократним порезом опорезују се екстра доходак и екстра имовина, 

стечени у периоду од 1.1.1989. године до дана ступаља на снагу овог закона 
искоршnћавањем посебних ПОГОДНОСТИ, утврђених ОВИМ законом, на основу којих 

је једном физич:ком или правном тщу дата MoryhнoCT остваривања дохотка, 

односно стицаља имовине под условима који нису били доступни свим грађанима.. 

дОХОТКОМ се, у смислу овогзакона, сматра збир свих прихода, по одбитку 

ТРОIШ<Ова, на начин утврђен овим законом, остварен ОД стране физичког ИЈlИ 

правног лица. . 
ИмОВИНОМ се, у смислу овог закона, сматра укупност имовинских 

. (апсолутних и релативних) права физиЧЈ<ОГ или правног ЈШца, изражен а у новцу . 

Екстра дохотком, односно екстра ИМОВИНОМ се, у смислу овог закона, 
сматрају доходак, односно нмовнна, стечени у периоду из става 1. овог члана, 
искоришћавањем посебних погодности, утврђених овим законом. 

Трансакције вз којих настаје 
предмет опорезиваља 

Члан 3. 

Под искорнmhавањем посебних погодности из члана 2. овог закона сматра 
се нароЧЕТО: , 

1) кориmћење средстава примарне и сиве ,емисије новца . у финансијским 
трансакцијама; 



2) куповина девиза по 1Вавичном курсу Народне банке lУГОСЛaRије у 
ситуацији када је ТРЖИlllНИ курс био виши; 

1) ,wнюrпеп.е 7ТеRп~а пп nCHnRV йяэ.нСl1nГ ЩIаћања VRn'1B 1Сniи касниiе НИ1е - , --- .--------- .------ -- - - -. --J .~. !j .. : .. ":;;--.- .;: ,";"'-СС Ј -'0 О Ј Ј..Ј 

реализован, односно ПО основу фактурисаних, а неизвршсних услуга; 

4) увоз ' н дистрибуција акцизних ПN,~~9да без плаћања царииа, других 
увозних дажбина, акциза, других пореза на ПоТроlllЊУ и пор~:нt Hi:t 
промет; ' ; ;:~;' ',:', ',~) ' " 1[" :'"Ч>ii;:':~:' '. 

5) увоз и извоз ПIx.>.И~,ВОд~ ~a режимук{)}rпщгента : или> квоте, ОС1Ћс:фен .· 
' ;к8РlпriћеЊём П~~5iiitХ. :~ПQ,i~ДIIОСТТА за добиј~~~ КОffППiгента, ОДРаОСНО 

• • • •• • о " . 

квоте; 

6) корищћење средстава правног лида на која нису плаћеие прописане јавне 
дажбџне (корищ.1)~ње ,средстава неп~датог пазара, других средстава од 

:нanлahенйх потР~вања: која нису прmщзана КаОПРНХОД и др.); 
7) снабдеван;~' Робних ·· . ~зvрви И КУПО,вина из ро6них резерви. под 

" hpiШ~iСГО~tiМ условима (без ja.вЉ~ . .Ј.1щWi"ОiLpје-,. односно iieIIOC.p(~ДnOM 
по~дбом); . . . 

8) : раtIIOлаrmы{6у=ЏщЮtмсредствиМа, средствима оргадизација обавезног 
coцнj~oг QСиryр~. ,сРедствима јавнихфовдова и среДCiЋимајавних 

-преДузећ~' ;'~ ја.iшихУсталова суrrpoпю пропнсим~ односно ' утврђеној 
·· НаМени·' . ,, ' --. .' ~ .... .:' "". , '> . , ' , 

9) кориmћење cpeд~a, .)13,: TJ~~e 8), депоновaRИx по· к.a.'tid:aTB iшЖој од 
камате :која ' би' се у ~veir'у~У депоновања могла лоС'пiћи на ., }ЈЖИШ I у, за 

' Iiласiiан ' по виШ9Ј ' Ka.\lRrnoJ &foпи; . -". '. ; 
lO)BeНaмeIIcKo " кориmћење средстава додељених по' основу Дnевница 

солидарности, cpeдcтaв~ остварених ОД ' посебне таксе . на пословне 
трансакције, . допрrГdОС~ .' с.од:вдарности 'На , ПОСЈiовне ' транcaю:uiјс за 
отЮ!~,е послещша'з~~~у Колубарскомокругуи пругих'јавнИ'Х 
ПрXL"{ода са слич.нОм наменом; " , . 

11) :шоупотре6е у ;tр~ватизaЩiЈипредузећа од стране цирек-гора: tr 'чланова 
органа управл?ања; " 

1 ')') "~'Т1 .:-.м-n~ nl"ћрr n;-r ПnЈ_.,r.t1fТ'",;"hрг )' ArтUA('" и<>' V':'r'rr .......... rzJ·,," '" .",:> ... O".~ ;Iy 
.... -.. / , - ...... 'J.&~ ....... -... .. - ~."':"A ':"А V","" .t-"' ,.r..-...t~'"""ЈЈ ,1."'"" v~~'U_) ,""'L.I. ћ1"'~..c. .. . \о.Ј}.IХI. Ј .1." ........ ~ц. ;.-\ ;.\""'"' 

CТaII.a )'ТВрђене актом надлеж:ног органа, од · : стране . ;изабраног;

посТайЉеног ЮIИ именованог фУНКIIИоиерг, функционера ПОлнтИчке 
CT-'p~':'~, ДИу'е~1'9ра ИЈlli ' llлat:3. . Upl"a.HU ynpURJ"oaњa правног Лrlца у 

Државвој~ друшrneној или меmовИ'ТОј својини са претеЖlfИМ учешћем 
ДРУШЈЋеног капитала; 

13)кори~ење кредита 'За куцовину, односно ~a ' откуп стана ' већег ' : o.z:t · 
прнnадајУћеr· )' ,P.lWQ.cY ·Ha 1фитеријуме за доделу стана утврђене -i{;.-том
~a.z.ще)Ј(:н?r.: .. ~РГЩ.iа;од ётране изабранО!;, постављеног НЈШ "Нме'iЮВаног: 
q;ункциы1фа:, функционера riОЛИ11lЧJ(естран:кСј ' дирекroра . или члана ' 
органа управљања правног лица у државној, :друштвеној или.: меiIIовИfoј 

својиibl са претежним учешћем друшrnеног капитала: -' '. , ..., 
14) и~rn:нп+.~ · n~YlћP"H"~'ГUOUo' 1" f"N>""~"'.н:Лr' '0' ттис;"но 'r:'OC~""nH~" об;~кт~ " "'(1;'" - / '--~r----:-- у- .... .t'---д 1. ....................... Ао _ .. -....."'.'-'_ ... v .. , ,;..t.,A.J. _. " ... ' ,1.!VDnUJ ~\...1-, ~ЈU 

је yi<yriн'a поврiriина већаод прописане и дозвољене; . . .. 
15) корИIIiћ~ње I\.'}>е.zштa за набавку пословног простора, односно опреме, под 

условима повољнијим за ДУЖlIика од 1lJЖНШНИХ; 
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16) пословаље јавним срсдrnЩdа f{ЛИ · ёредстви~>~' :Z;Ущтвеннх. мепювiпнх, ·· 
односно државних ·пре~зећа., или :Љихово кортпћење, ,.од стране 

.фИЗНЧКОГ: ПJl]{ПРавног лица; . по основу трanсферисања ТИХ средстава у ' . 
· ... -~--,,'« .......... ~~P't\ ri?",""тri; :;:'Лr1r 'i'тun~. 

, ~n\J'"".1..}Jџ..uV'~I;.DV' ....... џ. ,t' ......... J.a .. .Ао..., .. - ......... _-, 

17)ЈСориmћење средстава депопованих од . стране грађаНа УПИРамидалnим . 
5as"1Кзма и шreJXRОDТЛ~а..'Ца !:8.0 !!озајм:в,~а; 

18) привилеговане ИСШIате замрзну~~_/ ~~таре девизне щтеД$~·· ·:И nпещье у 
nиpзМидалним банкама у извоСу ·већем од 10.000 · ДЕМ по шreДlIОМ 
упогу; 

19) кориmћење средстава НО основу Зајма за привредни развој Србије. 

Сивом емисијом у смислу става 1. ,тa;q:кa 1) овог закона смаtpаее.~·емитqвkњe . 
новца без nОF..lщћа" R.ан Народне .:~.~ке)у~гослаВије (ОД I'tЧУ4Мt': tt~РоhhЋх '·бdi'i~(h'·· .. 
pmyБЛИК8 ' l! ':ВYroномних покрај~~~ . . Служб,е·. дРушrвенОг · књпговодс~'Ва, о.щiОС~щ 
с...:wyжбе за M!mr{npCMeт, Трезорi федерације и др.). . '.,: . '. <:.с ... ..... . 

. -. . \ ~.~'. .' 

Р~презеНтаТ!!ВП1!М . ста~fiеНим, односно пословним ' 06jeктo~ :::e:~aтpa., C~ : . 
~KaT чија је тржиriша вредноёт већаод 500.000ДЕМ. .. . '. -.' ... . .... . 

поc-roјање поеwlшх погодносщ, 'односно њиХОво· ЙСкориШћ.а:в~ · yiВ~ђyj'ё " 
сеnpeма чињеничном Стаљу у моменту доГађаја · i<uјЙ :Ы; $fu~фi1:~ујt ,~ri: D:'66~qi?, :' .. 
пorодност. . ... . 1.· , . . <: .,',:,,: .~". .~' .. ; . . :'.':.'; .' .. :.-.:",: .. 

Податке о дневном ТРЖНl.Шiом А"УРСУ дсвизii ; -ОБЈЭ,fuъуј~: - H~poднa банка 
Југославије. 

.: ~. :,:.: .' . • ~ О, ~ ,О, 

о · . 

ПОРР.СКR, об8С;З~ИК 
'. ". • "ј .(' . •• ~' . ~ 

1 • .:: .,. , . . : ~ I • _ ~ '. 

.: ::' ~ ' ,' 

• ,., .' f' >. : .... :'. -

Члан 4; ' 

Обвезник јеДВОlCpаrnог пореза је физичко или правно mще :којеје у периоду 

и на начин из члана 2. OBor захона · остварило екща ДОХОЈџik или стекло екстра 
lВювину. 

Дрyrи порески ДУЖНИЦИ 

' \ . 

Члан 5. 
~ .. 

lеднокраТВ;ндорез, као солндар~нјемаЦ, ·дугује физfu8 '~правно лице на 
шје је порески обвезни.кбестеретНим правним послом .пренео cblkp~ . или права. из 
аоје имовин~, qeчене, оДносно YI\~haнe на Ha~H ИЗ . чцана 2:. ~B(?Г 'закона, у ... /. 
периоду од 1.1,198.9. године до дана утврђиваља пореС1:(е обавезе: ' - " ,. , :.; ' 

Уко,тnлrо е ДО .. • ------- .--_ ..... - ...... ~;...~ ... ~rt.~ "n~uu'Uч ..... _ . Ј ".. преноса . из СТЩШ 1. UJjUl "1..Ilana ;цџ~ .... ~:-.t'.':-;1!':i~;-:-."::-r ·---;-, ,,,,,, .·~, 

послом, којим j~ ,uитн!') .I:1ё1рУшёЕа јед:.нШ\:~т узаја. ... ffi!-!У: дав'i.'s:fa , !!i)ёа() ће се сматрати 
бестеpem.и:м . . ,.: ... - ., ;: .. . , 

Једнократни порез, као солидарнн јемац, дугује и директор, односно члан 
управJtОГ одбора правног лица из члана 4_ овог закона у државној, ДРУЊ'ТВеној или 
Ј«шовитој својини са претежним у-"iёшћсм ЛРУШIвеног ка..rnrrала . 
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Једнократни порез, као солидарни јемац, дугује и физичко или правно лице 

у чију су корист обављане оrюрезиве трансакције из члана 3. овот закона, а ~oje у 
односу на пореског обвезника има статус nовез:нюг ш!ца. . 

. П:vu~3аn:пм Л:nцём (;1;':, у смислу овог за..'I(она, сматра липе које је као такво 

oдpeђe~o у закону којим се уређује порез на доходак гра.ђш{а., односно порез на 
:. . ~ . ' 

";: Члан пороДице, односно домаЬинств~ 
као порески .1J.Y'I'НИК 

. .. . 
Члан 6. 

Обвезник једЯокраmог ' пореза је и члан пород;ще коме је лице које је, 
искористивши ' посебне по'годности из члана 2. ОВОГ закона, омогућило . да стекне 
приходе, односно, цм'ОВН:НУ под условима који нису fiИТО1 ДОСТУШП! GЕЯМ .rpэ..?э..'п~ма. 

ЈеДiI~краЧш Iюрез, као солидарни јемац, дугује фИЗИЧКО лиде' које је члан 
Домаћинcтk пореСког обвезннка. · . ' . . .' 

1Ђ.щi:v~:nм~.породи:це пореског обвезlШКа, у смисЛу овог закона, сматрају C~: 
1) деца, односно усвојеншrн и ЧЈ"1ШЮВИ љихових породица; 
2) ро.rnnwъи, односно усвојиоЦй~ " ;,,~ 

З) 'брalщ И сестре и чланови iњнх()В1±Х' пор()дВца; 
"4) . бра"tffiИ дру г; . . 

5) разведенн суnpужннк; 
6) сродници по тазбини до другог степена сродства, укључујући И сроднике 

по тазбинн преко разведеног супружника. 
Домаћлнством се, у смислу овог закона,сматра заједница живота, при:вређива..ња и 

трошења остварених прихода. 

Члан 7. 

За иравно п.!ше које ј е остварило екстра доходак, односно стекло CKcтra 
ИМОnШГ;, корпстећи {ј()(.:сОнс ПОГОДНОС1Ћ из чn:anа 3. овог Јакона, а преста.ilО је да 

постоји услед стеч~ја или Јшквидацнје, порески дужник за једнокраnrn порез је 
физичко .шш правно лице ~ оснивач правног лица које је преСТд..iЮ да постоји. 

АКо је против правног лица покренут стечајнв, односно .Јшквидацнони 
поступак аЈ· еднОкРатни ·по .... "" се не: м()жр '\: JJPfТГ\r-t'"ТX =.,"'"~~~; ..:.- ----:--- ... . . , .!-'"-.') . . - Ј -.,- - - - - • .- _-....-.. ... _ .... ~ ... .(.a. .11-> ""J.,"",,.a.J.a\.;~ ЏДnV\,.:t1U 

лнк.впдационе масе, порески дужник је физичко или IТp:.".B!!O _I!!!:!!~ ~ QC~Шn:lТ1 

правног mщакоје престаје Jl<;l постоји . 

Када је порес~ обвезник правно лице, љегов оснивач је супсиднјерни јемац. 
. . o.~·. . 
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Члан 8. 

Основиuу јеДНОА-ратног rюреза чинн : 
1) разлика између реалне вреД.Ш,)СТИ кредита добијеног из '" примарне, 

ОДНОСRО сиве емисије и реалве вреДНUПИ враћеног к:редн Hi; :: ' . 

2) за девизе купљене код Народ..11.е банхе Југославије, ОДНОСНО пословне 
банке - разлика између динарске, про'{Иввр(;Дности девиза обрачунате 

IlO 'IpЖИШНОМ 'курсу и динарскеПРО1Ћв~редности тих девиза обрачунате 
по званичнuм курсу на дан куповине; 

3) вредност нереализованог увоза по основу изврmеног аваНСIIОГ плаћања, 

4) вредност непла.ћен].1X јавнИх даЖбина у:кaшrraлисана по каматној стопи 
jeднaкojecKoНТfioj стопи' Народне банке Југославије, увећаној за 30% 
riри.\{еномконформнеметоДе; · . 

5) вредност увоза, односно извоза према царlЩСКИМ прописима; 
6) вредност наплаћеног, ' а непредатог пазара и других наплаће:нnл, а 

неопорезованих 'Средста.ва 'од купauа, по умањењутрошкова насТал.их за 
остварење nрихода; 

7) разлика између цене по којој СУ робне . резерве набавилеробу од 
06веЗIIИка и 1"ржИШне' цeH~ те робе, односно разл:ика између тр)Ь.Г'(.шrnе 
цене по којој би се роба из ро6нвх резерви моГЛа продати и цене по крјој 
је продата обвезнику; . 

8) нето ПРИХОД исказан У новцу , покретним спщрима ИЛИ НСlIОКРетностИма, 
који је OCiBapeH раСПОЛfuаљем буџетским средствк\{а, срел.ствима 
UР1 'а.Ј;JiЗШЏiја обaI1е3НОГ социј3..iШОГ OCJiI)rpaњa, ' СРСДСТВН1\!3 J a..вHP~-X 

фондова и сDсдсrnнма јавних предузећа и јавр'..их уста..чова супротно 
ПIХШИСЮ.1а, оДносно утврђеној H&v,:eHH; -

9) . разлика између КаЬ1<:1те по којој су средства из Тtlч~ке 8) пласира...'!:l н 

камате по којој су депонована; 

1 О) износ средстава увећан применом стопе затезве камате; 
11 ) номинална вредност приватизацијом стсчених акц.в:ја(удела), односно -

у случају отуђења - тржишна вреДНОСТ таквих а:кдија(удела); 

12) тржиIIiна вредност површине стана ' изнад припадајуће површинс из 
члана 3. став 1. тачка 12) овог закона; 

.13 ) тржишна вредност површинестана изнад припадајуће површинс из 
. . 'L1 i:Н'Ш 3 . став 1, Т3ЧЈСаl1) овог зш<она~ 

, .0( ' __ .~ ___ _ . __ _ ~ __ _ ____ .-. ..---
Ј ч) ! llЖИШ.l1а ti}JC.LЏ1UL t 

стамбеног, односно 

дозвољене 1I0Rрщине; 

вишка 

пословног обј екта 
псвршв:не . репрезсfггаТ111\НОТ' 

изнад . ПРШlисtlне , . ОДНОСНО 



" l' 
•• • 'о . ... . 

... ! .: \ : ј;' • 

' 15) износ кредита увећан применом стопе затезне камате и умаљен за износ 
, враћене главmще и шiаћене к'аМате; 

t 6) девизни' износ' tpаНсф~рисаних средста.ва, увећан за затезну камату 
једнакУ::LIВОR + 2% npименом конформне методе; .' 

• • '" 'о ~ 
.. ,] 7) девизни 'изно~' tредстава узетих на коришћење,' увећан за затезну камату 

једНаку LIBOR + 2% применом конформне Ометрде; , 

" ' , ; ' : 

1 R)~~тЩN'Т (.:";"'пrТ~'АQ 'J(niQ ('V I'\UП;:l ТТnРТТUРТ пri~ui:т;;'~n'iНЩI" urТТl1ЯТР' ' l - -.I-Г-~---'" -r-I"""\- "' -- "·_Ј- -Ј --- ----- --r-~---- ... -r------ ----- ------ ... - - , 

,Оо ' " о ' , 19)разлика нзмеђу' РeaJПIе вредности на зајам добијеНИх средстава н реалне 
вредности iраћеIШХ 'средстава; " ;, ., ..... 

Пореска основица исказује се у ДЕМ, а министар финансија и еКОНОМИЈе 
прописује 6лиже услове в начин исказиваља девизних износа у динарску 
пр<?твввредност и обраtна'. 

Реатюм вредн.ошћУ Кpe~ ;OДНOCHO на зајам добијених средстава из става 
1. овог члана сматра се вредност исказана у ДЕМ према тржишном курсу на дан 

".' . ~iЩ~ ,:је '. кредirt,ОДНОСНо зајам добијен, а реалнОМ вредношhу . враћепог кредИта, 
.. , ; , QДНОСНQ . зајМёi' вреiЏJdct- ' исказан:а у ДЕМ према тржиmном курсу на дан када је 
; ',:'., кРещrт; односно зајаМ' BpaћeH~' , . . '. 

о ,:" " ,, : . ' ' -ТрЖИIIIR)i BP~ДнOCT~OДнOCHO вредност увоза из . става 1: овог 'Lтxaнa утврђује 
, Нf:iдЛежнн порески орган: 

. ' 

• • й •• ~' 1';' .. . Споразумно утврђяцањепореске основице 

Члан 9. 

у CP(1)·a.цн.ja.r,:i<i .r..aдa је једа:н ПоЈрёСКЕ д};-"л-.tПiК OCт:Da.p.tiO i.iо;-(одэк. ОДНОСНО 
стекао имовннупод више разЈШЧИТИХ услова из члана 3. овог закона, као и у 
другим ситуацијама на које . указују захтеви економичности . ПОСТУПКа, Директор 

РСiТ'ј5ЛНЧКе у l1раве јавних прихода може, полазећВ:' од iФIПерв.ју!wfа ~a У '!:f$рђивање 
. пореске ,осноВ.ице из члана 8. оврг закона, ' а уз еаглаtност 'Владе; дату : 'на основу 
предлога :Комйсије Владе . Ј>еџуБЈЈИКе Србије, образоване ' одЛуКом 05-бр. 119-
539/2001, од 13.2':2001. године, закључити са пореским дужником споразум о 
висини утврђене пореске основине. 
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. чоресКе стопе 

Члан ЈО . 
. .\' 

Стопе једнократног поРеза су прогресивне и и:;щосе: 

• ДО '1 00.000 ДЕМ .' .. ".' . . '." . 30%.:. . .. 

I 
"д100,ООО ДЕМ.до ?Ор .ОООДЕМ30.000ДЕМ + 33% ~a иЗноСrIpeхоlОО.ООО ДЕМ 
СД ZOO,~O ДЕМ дС 400.000 ДЕМ . . ј . '63 . .000 ДЕМ+ 3f;% П~ Ю~()С ~1C0200.000 дЕМ 

". ' ' •. 1'-' o-,д..:...4-:-:0c=o~.OO70=-. ДЕ==М::--,' ,..:.д_o-:6,..".oo-=-.-=-000~ДE==M~ __ +-_·~1 3""5,....,.00=· "='О~ДЕ==-М~+--:з=~~уо-'-'Н;-а_Нз_Н,...ос..,..· :.,...npe~К_О....,4=00-=-.-:-00=-=О,...:' ДЕ==М:-=-' ---ј 
од ~OO.OOOДEMд0800.0OO ДЕМ . ' 21:ЦЮQ ДЕМ<.+: 420/0На ИЗНЬС~iCО'6QО~ООО ДЕМ 
ОД 800.000 ДE~д() 1.000.000:ДЕМ 297.000ДЕМ ~ '45%на',ЮIЮC ripeКQ ·SОО.ОООДЕМ 

.:/ . 'ОД 1.000.000 ДЕМ ДО 1200.000 ДЕМ 387.000 ДЕМ + 4.8%-Нз"износ 'i:Ipеко 1;000.000 дЕМ 
ОД 1200.000 ДЕМ ДО .1.4РО.ООО ДЕМ 483.000 ДEМ'Ђ. ;~~%Jla ИЗНОС 'npе:ко 1.200.000 ДЕМ 

. , ':- . од' 1;;400;000 ДЕМ до 1.600.000 ДЕМ 585.000 ДЕМ -+ 54.'Уо наюносi'фeЖО 1.400.000 ДЕМ 
~, ... 1 од 1.600.000 ДЕМ до 1.8'00.000 ДЕМ 693.000 ДЕМ + 57% на износ пре)(о 1.600.000 ДЕМ 

ОД 1.800;000 ДЕМ ДО 2 . .000.000 дЕМ 807.000 ДЕМ + 60% ва износ пре)(о 1.800.000 дЕ.М 
од 2.000.000 ДЕМ до 3.000.00.0 ДЕМ 927.00 ДЕМ + 63% на :ИЗНОС npekO 2.000.000 ДЕМ 
од 3.000.000 ДЕМ ДО 4.000.000 ДЕМ )557.000 .ЦЕМ ·+ 66% ю1 юtiос npeхо З.ООО.ОООЦЕМ 
ОД 4.ОО0.()0О. ДЕМ дО 5.000:000 ДЕМ 2.217..000 ДЕМ + 69% на иЗнОС' пре)(о 4.000.000 ДЕМ 

.. 'од 5~bOO: . QO ДЕМ ДО ·.6.000.000 ДЕМ " 2.907.000 ДЕМ + 12% на износ пре)(о 5.000.000 ДЕМ 
ОД 6.000.000 ДЕМ дО 7.000.000 ДЕМ · . 3.627.000 ДЕМ + 75% на ИЗНОС 'п~КО ·6 ~ООО.ООО ДЕМ -

, од 7.000.000 ДЕМ до 8.00{}.ООО ДЕМ 4.377.000 ДЕМ + 78% Hii .износ !!реКО 7.000,000 ДЕМ 
I-Од8.0ОО ,ООО ДЕМ до 9.000.000 ДЕМ · 5.157.000 ДЕМ + 81% на. нзнос npеко · 8.000.000 ДЕМ I 
I од 9.000.000 дЕМ до 10.000.000 дЕМ 5.9б7.000ДЕМ2:._~5~'Уо....н.а юноспреко 9 .ОО0 ,000.ЦЕМ ј 
[прёКоТо~Обо,ооо дЕМ ' -. ---'-'---+--,6,-.S,-I-=7-=.0..".OO.,.....,;,ДE""'M r 90% на износ ~):O 10.000.000 ДЕМ 1 

ИЗ-у'зетнu" u-. ii u- ':"e;i;oul::;:; ['-. ~-:;-a 1 "'~~r ~"',.Т'> УН> "'I'u,,"orzt1p и~ U'ТY~U'~ ~ ("I>,n 1. 
1"-'\ М.г ~- - -......... 1. .. VDVl "':IJJ~L1t.a..., Ј..I.Ц '-''''J..џAJa....~_ .... _ -. .. -.... .... - ........ '--

тач. 12) и 13) примељује се стопа од 90%. 

Подношење пореске I1pHjane 
. : . ,.', 

. . ' : \ .. ~ \ , .".~. :',. ' 

'. ' ;:" Члан , 11 . 
,tt~ , '~ '~,\: .. ~.~·.I· · ...... . . . 

. ~. \,;' ~ , ::,' 1-: 

.1'\ :.':<. , ПQрески обвезник, односно Qс:uивач правног лица и~' члана 7. ст. 1. н 2. овог 
. ,:з:~она .дужан;је,.л:а ур6ку од 30 дана од дана 'CТYllaњa на снагу овог закона ноднесе 
ПОП. СС'Ј\-У' ~lli"n'J: '>'!>" .. " •• ~e"-'O" ~ ~~O"'''O'' np,.. .. "'nl r r unу nаДЈЈ J!U1 м !1V~"'\..l\. ,'> '-' • " ..... Ј . 

Пореска пријава са.Држи нарочито: , 
1) личне податке о обвезнику, односно оснивачу; 
2) податке о предмету и вредности lIрсдмета опорезиваља; 

7 ' 



3) податке о другим околностима од значаја за утврђиваље nОСТОјшоо 

пореске обавезе :п BiiC:nriC осповнце. 

Садржину пореске пријаве ближе уређује MillГacтap финанСИја в економије. 

Лице које је у периоду из члана 2. овог закона остварило приходе, ОДlIОС!Ю 
стекло имовину на начин из члана 3. овог закона, а сматра да постоје околности 
које искључују настанак обавезе по основу jeЩior.."Parnor пореза, дужно је да 

поднесе пореску пријаву и да приложи ~оказе о околностима које искључују 

настанак пореске обавезе. 

Друrи начини OТnОЧRњања 
поступка утврђивања пореза 

ЧЛЯН 1? 

" . . ' I.iос'гУП~ :УтвРђивiЊa и нanлiпе јеДнократног пореза почИље в доСтављањем 
из~~щјаЈа)~оМисије ВшЩе·републнке СрЬије за испитиваље злоупотреба у области 
пр~р~д~);ф'иnанс'Ијског П9СЛОВања надлежном пореском органу . 

. -, ,~' Op{aНiI'~ УJfУТРашЊЦхпос.iIова, Царина идругв државни органи, кој.а . у 
оквиру~ ·· ~~ој~ " н8дле;юrOcrn,. ' дођу до сазнаља о чнњеннцама које указују на 
nOGТoja:.tь:e- !!редм~та ·:(јцогеј'Явања из члана 2. овог закона, .nYЖНН су да у року од 

. Оса.'.! ' AaН~OД ' , Д(ша=сазнања доставе . извештај о овим чињеннцама надлежн?м 
пореСI<ОМ органУ. .' . . . 

. <"/~п(х:туriак утврђиваља Ifнаплат~једnократвог пореза покреће послужбевој 
дУ.Ж;:ц6dtИ В:~;еЖ:ffн "поресКи орган, ' ако се у ПОСТfm<y контроле утврди постојаље 

.. пРедмета опоре~иВаља из члана 2. OBO~ закОllа. 

Њ:lДлеж::ни порески орган 'дон.оси рtшt:ње о по~.-ретању ПОСТ-јпка ј'1Ћрђнвања 
>1 ' натЈате пореза из ст. 1. и 2. овог члана у року ' од осам дана од добијаља 

'. . .. . . . . . 

изаСlmаЈ~ односно у року од or~\i: да...ча од да...чu Kal!a Је поре.сl!"...ll cpгг~ у пqступку 

контроле устаНовио испуњеност услова ИЗ става 3. 01ЮГ члана., при чему наЈlаже · 
правном, однос}{о фНЗИЧI<ОМ лицу да у року од 15 дана од Д;:!l'Ц1 достащьања решеља 
n6JlHece поресКу пријаву , - . -

Пореска о.па)С:шяц2. 

1'1 _ • ,., 

'-'!<U1 1.Ј . 

Порески обвезник, ЩЏ-ЮСНО други порески дужник из члана 11. ст.ав 1. овог 
1акона има право на умањење yrврђене пореске обавезе у висини од 35%, ако је у 
норсској пријави навело све потребне веродостојне lIодатке. . 

П'1a.RА Ut;I .,.Г\ћдrV'"'(l "rt'''')V'Тттт:rтт", 1'6" ro"'~D'} 1 A'Df"\r и"~ц~ t,pu~ ПГ\rw::::a<"1(Џ NVЖН ~ I.t t '-' L.I -. t~'-.·V""v.f'.Ј V.Ј.l ЦL'\..L.L.I.,LЈ.ЦЈ .r..a..J _ ... ~- ~. " ' .LJ_'" ....., ... ~- ..... _ .~ .... - .... -t-'--~ ...... ~ ,. ... Ј • • ••• ~. ~ . 

I\( )јн је остварио er:c~a доходак, односно екстра имовину трансакцијама из члана 3. 
СТЈВ ] . тач. 12) и 13) ОВО! ' Iзкона. 
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Доказявањ.е неs:юстојања пореске обавезе 

1'Т __ .... 1 А 
' .. наn ,1,. 

Ако на,цлежни 1l0}lG~l\.n ОрГаБ YTBpW. ПОСТ6ја.ч.-е пРе~n:Мета опоре~ИRања. 
пареск:и 06везннк, ОДНОСНО други пореСJqi l,\Y,~~'М-())Ј\ед~каЗ~ват~ : да Jt доходак 
остварио, односно имовину стекао под У~ЛОВ~а. J:iJja иачинl{оји ис"\Иьучују 
-H-a~ '~l~~·:::-:: ~,.; ... o"v<> ,-,.ћ<:\"р">р џ-;, QТf::lJ.lЯ 1 ОRОг.закОНа. _ .. ,. о" ..•.•.. ' .' ,', ,_. : " ,,-

""" ~1 ......... ... lJV..., ..... \"oot\."" vv~ ...... -' ..... .... -# _ .. ____ .. _ '. ~ ',... • .: .>', \ 

Поступак доказиваља из СТаВ:а" .'!. QBoi ' члаНа YKљy~j~ 'и '· докумс:џтовање 
извора прихода, остварених упериоЛу 'щ ЧЛaIi? 2:' овог зак6на, к8.0 ич:иње~-~ще да 
су н-а љ~x уредно плмени порези, Д~ПРhiоd~i ; - другијаВIfН" I!Рltх~јјЙ(ИОClалс 
прописане дажбине , ' , ..... . .~ :1" 

:: 

Члан 15 . 
. " :; .;; 

у поступку утврђивања П66~ојањапредмета опоре:щВа.ња ' I!з : 'члана 2, ов6г 
закона надлежЈТИ порески орган цени све релевантне чнњеНИllе и доказе: 

Постојаље предмета 'опорезиваља утврђује се ~ неза.висно од исказlФих ' 
појединих позиција раЧУНО:Ы1Дственя:х исказа пореског Обзtзникf!., односно ДР!ТРГ, 
пореског дужника; УКОJllП<О др}те ч:нњенице} односно докази указУЈУ · на нереау!Н()ст 

раЧУПОЈЗодственог исказа. . 
Надлежнн порески орган може, УКОЈШко порески обвезник: односно други 

пореСF..Е дужни1< не располаже oдroвapajyћoM документar.щјом, ангажовати 

организацију спеЦЕјалнзо~ану за вешraчење .у одређl;:нqj .- р6ЈЩСТИ . 

Члан 16. . .... 

", ' ,о;"~ 

'. f10Дar..ти до којих се дође у постутгку утврђив~ je4I'i9;-!<р'ПВО:Г пореЗ~ ;~: 1}~~У~ 
ве~ани за предмет опорезиваља . из члана 2. 9вот , ~~ОЏ~, о Нpt:-4с--~ављају - СЛ~3~~Аi~Ј.'. 
таЈНУ и не могу се саопштавати неовлашћ.еним ПИЩf~а , . ,,-.-: . '. 0 - _~. :. _ -- ,"с'-

~ • • I ~ • • .~"". • • '.. . ... _ ..... '.,~ •. 

:Ј·,','.: ": 

; .;', 

~;:.;: .. ~~~~ !!l)~l(nr n!'гапз 

Члан 17. 

Надлежним 110рескяы орга..чом у см-Н.слу овог закона сматра се подручнз 

једшпща Pen v
J 6лнчке УПnЙRС iавних прихода. • ~ ~ .J .. 



Ј ' 

Жалба 

Члан 18. 

IIротив решеља о утврђиваљу једнократог пореза може се уложити жалба 

Репу6личкој управи јавних прихода, у року од o~: дана од дана достављања 

. Ј1r~юстепеног решења. 

: Жал~а из става 1. овог члана не одлаже изврше1Ье1. . 7.: . 

ИзузетНо, против решења донетог на основу споразУМа из члана 9. овО1' 
о. закона жалба ndje допушгена. 

. .:" . ~ . : , . 
. Управни спор 

Члан 19: 
:.. . :! ~ 

Протu\:! одлуке другостепен --- .. -.---- 1 О -- 1 ~-... - ..... """.ТО vn;r.·t.I 
: о •• ~f.~ .. ' .'. о ' ' . ог орлuш И:$ ЧЈН1t:1а 10. \.1a.D 1. , ,.уп,,? ..,щ,vщ:'., "~J~'~ 

се жал6а одбија, допупrreн је управни спор пред ВРХОВН:ИМ судом Србије. 
у случају из члана 18. ставЈ. овог зак()науправнн спор није допуштен. 

ДосiJелост пореског дуга 

. ~ . ", ".' ~ 
.. ' ч.nан20. 

. . ' , 

П6petКИобвезн.ик, 'односно . други о :п6рески . /'IУЖН:ИХ дуЖан је да плати 
: ј еДIЮ l..;раТн и порез у року ОД 15 даНа од даНа Аостављања првостепеногрешења. 

Лице ' из става 1. овог члана има право да у року од осам дана од дана 
о достављаља првостепеног решеља тра.."Юi да о му : се одобри !:uiaћaњc утврђеног 
пореза ' на рате. с тим uпо ' број одобрсIШX рата не може ' БНТИ' већи од три, а 
110С ;1еД'ња мора бwrн упла..ђеНЕ Haj!<:a~EНje у року ОД тест месеци од дана доспелости 

поре1а . 

Решење. О nлаћању пореза на рате ДОНОСИ ' надлежни првостепени порески 
орган у року од осам дана од дана 'поДноniења ЗаХтева.. 

llpe дон,?шења решења 'из става 3. овог члана, надпежнв ' порески орган може 

](а затра..жи 'хипотеку, ручну 1алогу; јемство или 'Друго обезбеђеље пЛаћања. 

. , 

о ........... __ '" _ ..... _ ... .;-.,;..«11 . . 
.& ~...,--- --_ .. - .. -

Члан 21, 

lедно:краlliИ џорез IlJ~fu'1a се 'i новцу . 

. ~ . .' 

. . Изузетно, ' КОД праI!Ш!.Х Л1ПН). у JI~рушtвеној, односно мешовитој својинн Са 
претеЖJIИМ учешћем друштвеног капитала, која нису у могућносru да порез плате у 

llОВЦ;' , aarvтa-гa (је . МQЩС пзвршити nyeда10М Реll'jБJlИДИ одro\Sарај~ћеr удеnа у 

кrrnиталу таквих правНИХЈПща. 

!', 

10 



Ј 

1 

.... ( ., 

Каыата 

Члан 22. 

За доспели, а неплаћени једноI<p8ТНВ порез порески ДУЖПик плаћа камату по 

<-"Топи прописаној законом којим Се уређуј'е затезна KaМard. 
у случају из члана 20. став 3. овог закона, поресЮ! дужник плаћа 50% 

камате из става 1. овог 1Ј...'1ана . . 

. Принудна наплата 

• ' о . 

Члан 23. ' 

rт _____ .. _~ ------- = ...... ___ ... __ ~-"'.,.. YТ"'~~ rT'~h~nnu rp Ц~ nr.П()ЯV ~x()ттттe 
,11f'.I111Јд11u . nа,шнно. Ј~,цо.V~r.'и~л.v~ . .uvY""'''' ~~'Y~~~"""" . __ ___ _ ~ __ __ ~ '- ." ." 

ПР;IЩ;ене одредаба iакоиа којим се уређује порез на доходак гPaђaн~ односно порез 
.на добит npeдузећа, УКОJIИl(О овим 3aI<OHOM iије друкчије уређено; 

Члан: 24. 

Једнократни порез принудно се наплаћује iIPe свих дрyrиx потражива.ња која 
постоје према пореском дужнику, ~ обзира на OC.I:lOB .H ;в.реме .. њ.нховог настанка, 
укључујући и потраживања :која имају ПрвеНСТВО~ЩIлаТеПрема одр~дбама друrnx 
закона. 

Принудна иarwата из става 1. овог 'тана одвија се по следећем редоследу: 
1) тpomкOBH при.нудне наплате ; 
2) но.вqаиа казна за преК"Ршај из OBUi' 'јакона; 

3) главни порески дут. 

Застарелост 

Члан 25. 

Ощя::;х6ё: u Јi1стареЛОСГii пз З;;.кvпи v v6m~г~юр.!~м ОД!!О<:!-!М8. ~ I r()г~ских 
закона не примељују се у поступку угврђивања и наплате једнокра-nюг пореза. 

11 



оо 

'<:, ".:-. ; : 

ч.)1аН 26. 

Новчаном казном од 50.000 до 200.000 динара казlп.tћ:е се за прекршаЈ
Щ):.LIЧ Н) rmпе ако не IIод:несе пореску пријаву (чл. 11. и 12). 

Новчаном казном од ' 25.000 ' ДО 1 (ЈО .ООО дннар<i кdЗн:nћс ~ З~ !!ре!<:рmај 
физичко mще ако не поднесе пореску пријаву (чл. 11. и 12). 

Новчаном казном од двоструког до десетоструког износа дугованог пореза 
кa::sн.иЬ.t: t:t: Ја нрек--ршај порески 06~зн"Ик или други 1l0рески ;~уЖНШ( кuји 

· ' I!рскршајном . pa.z!Н?()M из СТ. ( И 2.0воr члана, шm . уноmењем У пореску пријаву 
Не1'rtЧffiIX полa:raiа, из{јегне плаћаЊе п6реза. ' .' . 

, .. . . 

За радЉе из cт : · l. и 3. овог члана одroВОРНQлицt: у' lЈ!lаБпОМ mrJy. к!iчп"ће се 
за прекршај RОВЧаном казном од 25 .000 до 100.000 динара. 

' Прелазве и завршsе одредбе 

Члан 27. 

,"О Овај ~OH ступа на снаГу наре;:џ{ог дана од дана О{5јављивања у "Службеном 
.. глi.tСНИi\)' Рсдуqшще Србије" . 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

1. УСТАВНИ ОСНОВ . . ; " 

ОСНОВ за доношење Закона о једнократном порезу . на . екстРа ' доходак н 
eI<cma имовину, стечене :Ис:корmitћавањем щ>себ:џuх поro.дно~ налази се у члану 
52. Устава Републи:ке СР6ије, којн про}(ла.~ује да j~>;~BaКo о. : . д5'~~aн JlZ! .!1лйћ(! 
порезе н друге дажбине утврђене ЗaI<ОНОМ«, у члану .69: ~ ё-Ј:ав У. УСтава ' Републике 
Србије, који ПРОЮ13мује да се )}обавеза nлahаља пореза 'н лРугнхдажбнна утврђује 
... према економској ~:ш:.:ш c6E~тrкa« и у члану 72. став 1. тачка 4. Устава 
Републике Србије, који прокламује да Републиха уређује фШIанснјс:ки систем . 

п. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЉЕ ЗАКОНА 
:;>:;;";' ј 

Ј \01.,' 

" Владавина Слободана Мн.лоmевнћа оставишiје најreже·.послсдице на развој 

српског друштва у последљој деценији .-ХХ века. Дошль је, .до праве девастације 

наЦliОНаЈше економије: 'IIреполЬвљаВања друштвеног производа, љеног 
хнперинфлационог разараља (н;в:флацнја 1993/94. roднне била је друга по величини 
у целокупној привредној историји), готово непојмљнве експанзије сиве економије, 
осиромашења најmиpих слојева становнншгва, :крнми.нализадије државе без 

преседана.. С ' друге стране, у том периоду узак круг ПРИПаднР . .l(а владајуће 

номеRКЛатуре оствариваQ је енормне приходе и стекао огромну имовину, И · то како 

вршењем одређених l\.-РИВИЧ:ЦИХ дела, тако и искори.ш1".:авшъем посебltих 

ПОГОДНОСТИ,које су им, и:мајућн у ВИДУ положај па којем су се налюили , стајале на 

располагању, док осталима - ОГРОМiюј већини грађана - нису. 

К"}1а је реч о R,.'Ч:ОВИн.и стечевој извршењем КРИ.Rичног дела, 'iЛзн R4 . 
КРИВi.i'iВог закона СР Југославије прописује да "'нико Не можеЗО;ЦРЖilТЋ F.ыовипску 

корист прибављену iI.-РИВЛЧНИЫ делом". Таква корист одузима се судском одлуком 

којом је утврђено нзвршење. КРИЈ3ич.ног де.ла и ОИЗ ннје прел;мет регулисаља ОВОГ 

закона. 

Када је, . међуТ'дМ, реч о приходима, ' bдIioC1Io· о и:мовшш стеченим 
искориmћnвањем посебних погодности, а да ПрИ ' том није утврђено постојю:ье 

.... ~;~~;;T:.::~~: ~~_'!~ r: n:уппм правом се nocraвJЫl захтев · да mща која> су , док је 
{."!(О!!l)мија пропадала. а грађани сиррмашшrи, на такав начин остваривала ИЧ.ј~1ЛС 

приходе и стицала велико богатство (на које, по правИЈ IУ, i i ni:)' п.п:з..ђз..'!~ 
oдroвapajyћe редовне даж6ине), буду доведена у ситуацију да - сразмерно таквој 

СВОЈОЈ i;KOHOMCKOj снази - дају допринос привредном опоравку земље . 

Коначан суд о ефеКТш.iаМКil0шевzћеве E. ... Iacrн тек ће дати правосудни 

органи и историја., али грађани Србије с riуним ·правом 'за.хтезају да се што про;:: 

исправи изузетно неправИ'Що стcuы,:УРасподели ' дохотка .и Имови.не, и то кроз 
. . увођеље јеДНОЈСратног ПQ~а .на е)(с:градо~од~ и ·· екстра ' имовину , стечсIН: 
искоришћавањем посебних погодносТи. ' Поменути ' порез' . имао ' би карактер 



--~--..:.::..:::;::---

Rанреmюг реалног пореза на имовину: ванредног - јер би се у структури прихода 

бу" џ"ста Do.v .. h:rYOV" "";"I>un r~u{) V ')()()1 ГО.Л.ИНИ, ·а . приходи би', евенТ),,,,,,,,,ио, 
.1 "'IJJVJAZ''''''' """"J~"""- -~~'- .1 -- - .. - ", .. _ ' .&.JJSl 

ПРИllща.ЈIИ иу 2()()2. години (тј. ДО,о.кончања ПОСТУI!1НtН<1lUi(iте)~' P~ёi,/lii6J - j~p 5~~ се, 
: С об1ИРОМ на 01I1ТрIШ:У пореске i1рогресије (од 30% до 90%), по правилу l1лаћао из 
са.че супстанце имовине, а не из те~ућ.и)( ; HPI1)((Jдa., као · шта је то сЛ)r~Iaј код 

номпналних '(редовних) пореза на имовину. 

Ratio legis јеДВ()ЈфаТНог поре;щ, на екстра доходак'. · И екстра имовину лежи, 
дакле, '! 1<ОО1атшъу .поС~Нt ~~ОiЮ!d;ке,.рв.?Г~, c:rе,чеве' ШЖОРFm'ћаВ.аff;ёМ " посебних 
rюгощюсти , ~oд ~ cтpaнe ' ПРИi'ЙЏЏПi.~ар~ије .. . 1I0менклатуrе, \~iа . не ' у >tе,нера.п.ном 
!Ш .. 1II'ТJ1:IСЙЊУ бога:fdik. Штавиmе'~ 1реб~: .nодвући да је Влада" 'q]jpCTO опредељена за 

·ТРЖ!ШШУ . привреду) ба.зираНу на приватној својини, ;ИЗ, чега ПРОИЗЛ~1И љено 
.. . ' веровањеда се ЛЕГитимно стечена својина мора ШТИЈПТИ, 'а да редовно опорезивање 

треба да буде стимулативно у погледу спремности да се зарађ'ујеи , штеди. Зато се 
. под обух.ват " овог ванреДНОГ НОРё3а на еК"l t'Q доходак и екстра имовину став.ЈЈ..ају 
само лица ' која ёу, в.скорmnћ.a.вшьeм посебних, само њима доступних, погодности 
()стваrилњ похо~' О.zriюсноСтекли имовину, а никако не ОlШ I1'ађани или правна 
щща · који су етекл:и и:м(јrАiIfy леI11""ТИЈ\{НИМ у-чешћем у тржишној утак..ЦИЦИ И.ПИ 
коряшhењем свимg :;t{О'СТУПНИх заКонских могуruЮ(.,lИ (нпр, да врло повољно oTкyne 
станарско право на пришџ~ајућем ста.ну) 

ЈП. С АДРЖИНА ЗАКОfIA 

Осиопне одредбе (члан 1) 

у основним одредбама прописује се увођење једнократног пореза на екстра 

доходак и екстра имовину, стечене искоришћавањсм посебriях Iiогодносrn, као 
ванреДНОГ прихода буџe-:ra Републике. 

. ~ '. 

Предмет: опореЗив'ања (Ч!lзн 2). 

За пЈ){~дмет 6iIOрезl{В~ узе-rи су екстра доходак и екстра имовина., стечени 
у периоду од ' 1.1.1989. године до дана ступаља на снагу овог закона 
искоришћавањсм посе6ННХ .I10ГОЩЮСТИ, које се утврђују у члану Ј. ОiЮГ закон.а, а на 

основу ,којИх је једном фюичком или правном тщудата моГућност остваривања 
ДОХО11<а., ОДНОСliо стиЦаља ИМОВИlIС под условима ' који нису били ДUСlуrпrи свим 
грађанима:' 

Пё'!!!~ j~ :~~~~ ~~~I)~~?":I , nit " /,:1<:стга'имовина дефинисана овим :шконом, 
скуп имовинских права He~oг лнца, изражен у новцу. 'Ij: резултат акумулације 
дохода.Ха И1 ' претходннх nериода, било који пореЗ ' наимопину »у статици«, па и 
овај-ванредн.и, једнократни порез, за свој објекат има ОД ра.није " стечена имовинска 
(апСОЈТУ'Г"dа н РСЈш.riНнiа) права. ory да се, !<а,.ца је': у 'аiп:пьу( {roреско захвата.ље 
имовинске компоненте, уопште не отвара I1роблем pt;Lр(жаiн~нqсти : у са.."'!ој је 
приРоди поrеза Iia имовину да погађа оно што јераније':;: ctt~еiiо. и..~овином се 
сматра укупност имовинских (Эnсолутнихи релатиВlПrx.)" i:фава физичког или 
правног лица, изражена у новцу, установљена на начи!I утврf)ёи овим законом . 

, ":; . -). 

!), ,' ;-



Њ~HO се постојаље цени према моменТу доГ'ађаја који се I\.ЋаЈlификује као посебна 
nnrn:rrufV"Т vnlv јр ти~иtт\{" итru ПТ\~R'R" · "ППР 'Ј.Н~Ј(ClnИc:rнпn 

. ! .... ~ .• -~ ... -_ .. ...... _.ЈЈ · Ј- ~-_ ..... _ .. - ........ _ • ... у---- ------" -"'~---. r"""' - ---- _: 

Када је. Meђyrn:м, у mrraњy ОПОре3Щ!зње екстра дохотка дефННИСШЮI · UlHi.!r!. 

. законоЬоЈ ("Уј. збupасвих прихода,. по одбliТI<У ТРОЩКОЩl,. утврђених овим законом), 
. постоји O,IIIIl11i интерес да одредбе·' о (щорезив<џьу еЮ.;· lрН." дuхuлсEt Сlс:::чt.ног у 
периодУ нзц~ђу', 1:1 . .1989. гo.zџriie и ·дана . ступаЉа · . Ha!~ : \CHaгy овог закона 
ИСКОР1щiћаВањем ' ;IlOсе6н:их riOrojщoc~ им'ајУ . п!)вратно : дејство . Дохотком се 

• • • о"' '. оо 

..... '" .. --"", .... t::. __ ..... --.,.. п-"-................ П,..." ,...h'r,.........,~' ~роТ1"'П.f'Г\'О~ r.:r~ U".:11П" .JO ~ .~17"r."Dr..1;P'11 ·f\.'DU'l.A t')!:t1t'''UnU .. \,..маЈ.уа ..)vny \,оDnЛ уплuда., Ј u v,цv,пlАЈ.&. J...,L.I.Avич, .&J,~ . ... "џ . .A.L~ j .!A.AJY"'J-.&. V&J.u..t.,. _...ц., ............ _ , ... , 

остварен од стране физичког нЛИ:правног лица, и то .у моменту ;ДОГађаја који се 
кв.алифщсује као посебна П6ГОщiост коју је фнзичкq или правно Лице искористило . 

. ," . ' . . ... 
~ '. " . ; :.:-

Траџсакцвје.вз којих настаје предМетоП~РезиВаЈ.Ъа {9.1iali 3) ' .. . 
• • : оо • • ~ .' • • 

". :' 

у UHUM 'i.ШU:iУ Hёlisёдe11e су';у ЛИСТn . крја h':':'Јјt .. за;,nорсна; :.цајЧсшћ.и: случ:ајеви 
тpaнcaкnнja из којих настаје предмет опорезш~аiа -~кстрci доходак; односно екстра 
имовина, стечене искориmћавањем посебних ПОгодности. На .тој 'лнстИ се налазе: 
. 1) . коришћење ~cpeдcтaвa примарне .Н ·CIЦ>e. Смиснје.:н·Овца .'У финансијским 

..... 

трансакцијама; . .. ;, ..... , ' ,. . . 
2) . rynОВШlа девиза по званИ~IQМ . курсу Народне ', банке Југославије у 

ситуацији када је ТРЖНI .. '1НН курс био виши; : " . :. ," 
3) ИЗНОlllење девиза по 'основу aвaEC~OГ IIЈlfu;ањаУЕоза ·. кЬј:и KaCHHj~ није 

реализован, односно по осноnу фа.кТ)~ИС<ЩИХ, а неНЗIфшсiiИх услуга~ 
4) увоз и дистрибуција а1ЩИЗнНХ ' пРОизвода безпла:ћања' liарива, других 

увозних дажбина, · ~ дрYrnx пореза на 'поТроrhЉу . н : пореза на 
.. . 

llpOмет; 

.5) увоз в извоз производа на режи:му контингента ИЛИ квоте, остварен 
. кориmћењем поссбmrx 'погодности за дооијањеконrnнгенl'а, односно 
квоте; 

6) коршпћење средстава правног лица на којанису IIлahене пропйсаirt јавне 
дажБИ.в·~ (.кори:mћење средстава вепредатог пазара. других средстава од 

нanлahен:их потражнвања која нису приказана као приход и др.); 
·7) снабдевање робних резерви и. · куn()вина ИЗ · ' робн"Ю( ' резерви под 

~nnT::r""O'rnn")"'l''t'''''. ' .,;..."1"\'0" .......... -:. fF\.D.f'J ;~ОIJР 1ТТ.J'T,.иT~'rи.,P ""rt.~A("i:t" npon()r:np ·nU'()1\..f' 
UjJn.DUJL ....... .1.VDUU.rUТJ, ]"'J.J.VVC.LJ,YJ,,,,,, \V,""J Ј .... ~ ....... "" · .... ~ .... ~·,.-ч ... .&.Ј-, ._~ .. _- .... &-- .... -----г-~~-- ··-

. . , . 
поroдбом); 

8) располara.њeбyuетск.им cpeДCTB~a, ~редствима организација ()бi1flезн'ог 
соЦијалног осигурања; средствима јавних фондова 1-1 средётвима' ЈаВних 
предУзећа н јавних уcii:ш'о~а СУПРОТН9 ПР9IIИСИМа, односно . утврђ~.!юј 
намени;. . . 

9) коришћење средстаВа ИЗ тачicе ~) •. депоноваrШХ по ка.\{а1И lШжој од 
камате која .бисеуТреRyn<y депоновања могла постићи ' на" тр~' за 

. nлаСћ(анпо вншој \ каматној стопи; 
H').u .. n~.,.,. ... ,..vn ..,.".m-•• n.t. ..... x .. · СП ... п,,,,.""><. rrГ\прљрuпv·' пп . {)('-н"я.v . · rтHt'~l{'''II'rI 
JV .J..I\oou..-.rq,",u,-,.n".v , z\'viJrJ.u..u.J,,,, .. u...... Y,",,,","'''~ М- ........... ...,- ...... ~, ..... ..., .... - .... --Ј __ .... : ... Ct ; "':- . 

солндарНОCni; : ' Срёдета:ва остварених од. , посебне. . таксе · на ' пословне 
• трансакције" riДопрЙно'еа · солидарности ... B~ , .пословне трансakiiиЈ(" 'щ 
отклаљаље после1Џtitа'зеМљотреСа.·у. Колубарском округу : И друrnX Ј i:iвitих 
прщода саСJlИЧНОМ 'HaМeHOM~ 

IS 



• 

] 1) злоупотребе у приватизацији врсдузсћа од СТраЈ}е директора, чланова 
opraвa унрављања и са њима пове3fll,џ~хлица; · ' i.' .. 

!2)t)~!! СТЮШ !!-p~lI"Г QП п!,иnап.ајућч У ОШlOсу ва !I..-ритернјуме за доделу 
стана утврђене актом надле)fЩОГ органа, од стране изабраног, 

ПnСТ3.RЉeНnГ или именованог ФУНКНИОНСРа, фующпонера политичке 

странке, директора и.пи члана органауправљања IIРавног лица у 

државној, друштвеној ИЛИ мешовитојСRојини са Ilретежним уqеш.ћем 

дрyшrвeног капитала; 

13)КОРllшћење кредита за КУIIОIНПIУ, ОДНОСН01а откуп стана већег од 
приnадајућег у односу на критеријуме за додеЈIУ стана утврђене актом 

надлеж..ноi: Opr<LIi3.. од cTp,llii:: · Иј<1UРdНUf, T1U( Йl.ЬљeHOJ ИЈјЋ nM~ёiiJna;lVl 

Функционера, Функuионера политичке странке, диреъ.-тора ИЈШ члана . . : , . . . 
органа управљаља правног шта у државНОЈ, друштвеНОЈ или меШОВИТОЈ 

својюrn са претежним учешћем друшrвеног капитала; 

14)изградња репрезентативног стамбеног, односно послоВноr: . објекта, чи~а 
је укупна површина већа од прописане и дозвољене; 

i 5) корншћење .II.-ред.иЛl 3<1 tli1Udtl.l\Y' l1VС.iЮiЉiJГ ПрVСIVра, GДёiiJCnO оп.рсг.iС, .uv;;: 

условима повољнијим за ДУжннка од тржншних; 

16) пословаље јавним средствима или средствима лруmтвених, мешовитих, 

односно државних предузећа., или љихово коришћСfъе, од стране 

фкзич:ког и.ли правног лиn.а, по основу тра.нсфериса.ња пrх средстава у 

ШIOстранство на рачун тога лица ИДИ са љиме повезаног лица; 

17) кориmћење средстава ДСIIОТIОВаних од стране грађана у ппрамида...'ТЮL'.f 
банкама и штедионица.м:а као позајмица; 

18) привилеговане исплате зам:рзнутс старе девизне штед...ч,е и штедње у 

пнра.~,щда..'1НИМ банка.ма у износу rзе.ћсм од 1 0.000 ДЕМ по штедном 
улогу; 

19) кориmћење с?едстава по основу Зајма за припре:щ н рювој Србије . 

Порески обвезник и други иорескн ДУЖНИЦИ (чл. 4-7) 

Пореским обвезником сматра се фюичко нлн НјЈанно лицс које је]' периоду 
ю:међу ј . i .1 989. године и дана ступања на снагу овог закопа ис корИ шћава..ч,е:.,f 
посебних погодности стекло еКС1ра доходак, односно екстра mювину. 

Пореским обвсзником сматра се и члан !lорадице коме је лице . које j~ , 
ИСКОРИСlliВ!Ш:!. посебне погодности из члана 2. овог закона, омогућило да стекне 

приходе, олвосно ИМОВйIlУ под условима који нису бшш доступни СВ!-Ш rрађанима. 
" - 1":" ,- ~ _C _ . ... _ _ ,_ . ____ _____ : __ ..... __ ___ ... __ ~ ......... _"""_ .......... ..... Т .... ,... ...... t,,....~,.. n,",v""no"I V fl. 

f....I.a vn \...с ,\..Iuc..:sUC,LIr,.t1Jla ll!-',nм\,..оа j\..."ц..nU.l'.}la.a.nv.L "'A VY'-' ...J u. .1..1.'-'1. _""'"""'1""''-4 ""'""у . .. _ ..-._ ......... 

~}(~a R!-.!а:ЭI!~' у ~r~Ту~~п~~~~~ K~.д.a ј!: !:opef':KH f)6~~3H\~ J( np~/!Y1\{M/1() r.tl.п:ње које 

воде нз6ега.вању ове обавезе, предви..ђене су следеће солуције: 
1) Фязнчко И1ТИ правно !Тице на које је обвезшrк безтеретним правним 

аослом пренео L:твари или права из своје имовине ~T~'1E:He на начин из ЧЛЋ.на 2. СIЮI· 
за...т.сона. С!-.1атра ~~ солидарНи.Ј .... ~ j~~.{цe~.!, а исто се реПН2'ње примељује :и д1«() је Л.О 

преноса дошло тсреТIIИМ правним послом којЮ.1 је бнпю нарушена јед.ч8.КОСТ 

узајамних даваља. Ако је до преноса дошло TepeTHIO.i правЮШ посло~ којим није 
нарушена једнакост )'зајамннх давања. !ЮрСl се може н<)ш[атити из имовине 
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пореског обвсзника, па нема потребе за додатним обезбеђељем пореске обавезе у 

ВидУ јемс-тъа. 
2) Ссп}'..дз.р!Ш~.! јеыцеы Р-:ДОЕНО се сматра ЧЛ~Н ()БRе~ннковог Домаћинства. 
Ј) Lошщарни јемац је и директор, односно ЧЈШ.!! упрuвнuг одоора lЈЏ<шнui' 

лица које је у периоду између 1.1.1989. ГО,lD:ше и дана ступаља на CHflГY овог закона 
искорншћаваљем посебних погодности стекло екстра ДUХUДЮ(, односно СЖСiУQ 

.нмОБRНУ, а налази се у државној, друштвеној ИЈП~ метовнтој својини. 

4) Соmщарни јемац је и физич.ко ИЈШ правно Jllще у чију су корист обављане 
- - - -----.- _ ..... - ...... ,.. .. ~: ..... ...,........ W'""1I"Т'О'",",ТТ"" '1 "-ћ"Т" ')~V"tt~ ':1. vnlP v · r\~~r.u ' ц~ ПГ\У"\.РС':Il'АГ 
UllUJJv.jtlXH;; lJXU1Iv<ll\·Ц·"ЧV п~ . '1..IJaflU .Ј. VDV' ... UL' ...... ..., ~ . """J~ 'Ј ~;~.--:-.J ,-- ·' - r--'··- -

обвезника има статус повезаног лица. 

, 5)За правно mще које је остварило екстра доходак, односно Стекло екстра 
:и.:мовИну, користећи посебне ПОГОДНОС11i из члана,2.0ВОГ закона, а' престало је да 
постоји услед стечаја шm ликвидације, порески дужнн:к за једнократни порез је 

физнчко ИЈШ правно лице - осшrnач правног лица које је престало да постој и. 
6) Ако jt UPUПlli up<tisHUl Ш:iIЩ IiOil.-реiГјТ стсчајнn, O.д:nOCHa п:mашдa:rщс.::m 

поступак, а једнократни порез се не може у целости нг.nлаг .. пи ю стечајне, односно 
.л:и:IC:ВИдauионе масе. порески дуЖ1lliК је физичко ИЈШ правно mще - освивач 

npавнот лица које престаје да постоји. 

7) Када је 110ресЮi обвезник правно лице, љегов осшшач Је увек . . 
СУПСИДИЈ epIlli Јемац. 

Пореска основица (чJl. 8. U 9) 

ОСНОВИЦУ jeдuoкpaтнoг пореза чини: 

1) разлика између реалне вредности кpe.zi'.Jfili добијеног из примарне, 

Oд..tiOCHO сиве емисије н реfu'Ше вредности враtiев.щ кредита; 

2) за девизе купљене код Њ~poднe баН .. 1{е ЈутослаВи)е, ОД-clОСНО пословне 
банхе - раз,лика између динаРСI<е прот.иввре;tНОСТi1 девиза обрачунатс 
по трж:ишном :курсу Н динарске проnrnвреriности пrx: девиза обрачунате 

по 3ваЈ-шчном курсу .на дав куповине; 

~ \ ћ-
.Ј ј зрс;џrост !.r~peaJrHJ.OIklliCr увоза !'!О ос.:НО.ЕУ из:вршеног ава1IСНОГ П :1~_.:tЊ-3. s 

односно вредност фактурисаних., а неизвршених услуга; 

4) вред...<iОСТ в:еплаћевих јавн:их дажбнна укаrrнталисана по каматној стопи 

применом копформне методе; 

5) вредност увоза, односно извоза према царинским прописима; 

6) вредност наплаћеног, а непредатог пазара и ДРУП1"Ј<. наплаћених, а 

неопорезовав:их срещ;тава од купаца, по ум.ањењу тpDшкова насталих за 

остварење приход~ 

7) разлика између цене по којој су робне резерве Наоавиле робу од 

обвезп:mcа и тржиmне цене те робе, односно разлика између тржишне 

цене по којој би се роба из рuбннх резерви могла продати и цене по којој 
:~ Т"9 __ ""'..,.,. .... ,-...{::. .... пr.....,,, ... .,-."',. 
Ј ..... 1J.jJVAQ1.Q. VVD\.;..> п ("1.'n'Ј , 

8) нето приход исказан у НОВЦУ, покретним стварима или непок~lOСТИМа, 
који је остварен располarањем буџетским средствима, средствима 
организација обавезног СОЦИЈ<l-'ШОГ осигураља. средствима Јавних 

,. 



фондова и средств:има јавних предузсhа и јавних установа супротно 
. праriисима, ОДНОС~I'6: утврђеној пзыеШI; 

9) ·· 1'i?i!!~~~ ?2~!~ђy ~~~"!'~ !!~ !':oj~j ~y c~д(Ћt~ И't Т~Ч1(е: R) пласирана и 
~ • • ... . I ~ : ' 1':. ..... 

камате по КОЈОЈ су депонована; 

! О) Р.'З!!ОС среДСТ!\.Еа увећан прнме:н()~ СТ()УЈе "Uiтезне камате; 
11) номинална вредност IIРИRaтизацијом стечених . aкuија (удела), односно -

у случају отуђеља - тржипiпа ВР~ДlIOст таквих акција (удела); 
12) тржиnmа вредност поврmине ста.ча изнад ПРШ1адајуће површине из 

. члана 3. став 1. ·1:ачка 12) овог закона; 
1 З) тржишна вредност површищ~ craнa изнад прнпадајуће површине из 

Ч,1ана ј. став' 1. тачка 13) овог закона; 
14)тржишна 'B~i&oct Rишка поврппш.ерепрезентативног · стамбеног, 

односно пословног · објекта изнад прописане, односно дозвољене 
tIОВР:ГfИТlе; 

15) износ кредита увећан применом стопе затезне камате и умањен за износ 
враћене главнице и nлаћеIIе камате; 

i 6) девизни износ трансфе.р:иС.аних среДL"Тава, увећан 31:1 :$С1ТС;Л1У i\.aмaт-y 
једнаку lJBOR + 2% применом конформне методе; 

17) девизни износ средстава узетих на кориmћење. увећан за затезну КЮЈату 
јсДН'аЈ..-У UBOR + 2% применом кснформне методе; 

18) вредност средстава која су БК:1.а прещ.fет привилеговане исплате; 
19) раз!ШЈ<а између реатIС вредности на зајам добијених средстава и рса;ше 

вре.zџюсти враћени:х средстава. 

Пореска основица исказује се у ДЕМ, а министар финансија и економије 
прописује ближе услове и начин исказиваља девизних износа у динарску 

противвредност й обратно. 

Тржитну вреДНОСТ, односно предност увоза утврђује надлея...'Ни порески 
орган . 

'н . . . 
у ситуацЙЈњ\;а када. Је Један порески Д:VЖНИ'"1i: <л--твари:о доходак, оююснс 

стекао имовину под више различитих услова из ЧЈlана 3. овог закон~ као и у 
f"'П ... r~·u CH.,....,'~'!'fn' ; " .... n "' ......... • ,.-~ .. , t>r."" "" ',, ~""'V'Y'€) ... 4;'). ,~ "'УП .... aT'l (-ГТ~ r'Of""''''''"K''A ПUnРICТОD 
At"Jln •.• ... Ј .. ·.џ.Ја.'r.а 11а il\UJC )КаЈЈЈЈ .>ЦЛ1'-ВZ, ,",ЕО.п~".lпЧlIС'-· L i. LL "L)' ... .., ..... ··1--· .. ;: 
Републичке управе јавних прихода може, полазећн од критеријума за уrnрђивање 
пореске. оСновице из члана 8. овог закона., а уз сагласност. Владе, дату на основу 
предлоraКо:миснје Владе, образоване ОДПУКОМ 05-бр. 119-539/2001, од 13.2.2001. 
годи'Не, '3акључити са пореским дужником спор~ум о висини утврђене пореске 
ОСНОВИЦе. 

llUPt:\:Kt: СТОlJе (ЧЛ<fН 1\1) 

Стоне јеДIIократног пореза су ПPV11)еспвне у распону између 30% и 90%, а 
примењују се на пореску основицу која укључује све предмете опорезивања једног 
пореског ДУжннка. Ако је један порески обвезник, односно порссЈСВ дужник 

правп~:~.~ ПОСЛОГ-l Н1 члаiiа 5. овог закона пре.нео ствари и права lfЗ своје Jll,.~OBHHe на 
већи број других Лffi{а, за · пореску основицу се узима збирни, а не појединаЧНR 
износ етварн, односно права. 
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Код откупа стана већег од припадајућеI'~ односно код коришћења кредита за 
_ __ . _ .... - - - ...... . ----........... --- ....... ...... __ t:. ..... _____ .... 'Т"8',... ,.... ...,:,,1:;a.'Т"I (ТУ""Й",,~ ~'!I""t"ТТ"'3ITn~. "IОТ"\.,,(~1ТТZ1..6":1' " 
и.1КУН l'lJU'1 куниnnnу \,. 1 йl10 DVUl;;;l VA "VnlНl.Ц""ЈЈНVl \.u.VVJn ... .. yvu.z ........... z ... "" . ... "'.l:JA1J~~ •• _) , Ј 

односу на тржнmну вредност поврmине стана ИЗRад припа.цајуће' површнне увек се 
примењује стопа од 90%. 

Поступак )~IЋрђивања пореза (чл~ 11 w 19) 

Поступак утВрђивања једнокрапюг пореза riоч-'иње : 
1) подношењем ' пореске пријаве од стране ' пореског обвезНИЈ(~ односно 

другог лоре.r.КQГ ДУЖffi11<'Й у' ~Кy <щ ~O дана од .7џiнаступања. на 'снагу 
~ . ' . .-

за..'(она; 

2) достављањем извешraја . Комисије Владе ' Реriyбл:Ике Србије за 
исmrnmaњe злоупотреба у области привреде и фИRансиј~ као и 
достав..тьањем одro:варајуhиx извешraја opriilla унyrpашњкх ПОСJIОВа, 
царине н дрytИx државних орraна, 'нaдnежномпореском opгaнy~ 

1) К::IД!\ L;:e У Ј10стуrrкy. .Ј(оmpoЛе коју сЩ:юводн i:юрескн оргаН У1ЋРДИ 
постојаље предМстэопорезивања.. 

НаДлежни порески .oprnн ' доноси решење о покретању ПОСТУIIка утврђиваља 

једно:кратног пореза у року од осам дана од дана добијаља извешraја, односно од 

дана капа је у поступку контроле установљено постојаље предмета опорезивања, 

при чему налаже правном, односно физичi<ом липу да .. У.' року од 15 дана ол дана 
достављања тога решеља поднесе пореску ПрИЈаву. . . 

Ако је IlОрески, обвезни:к, односно други порески дужник из члана Ј 1. овог 
. . 

закона уредно llОДН~9.;/~родостојну пореску пријаву, има право на умањеље 
yтвpђeHe-no~~:{<e ~~e~e. у висини од 35%, ' ос:кмза трансакције из qлана 3.C:l-ci.в. t'. 
тач. 12) и lj}~ о;вог закона (откуп става чија је површИна већа од прИПадајуће. 
односно кориmћење кредита за откуп ИЈШ купо:вину стана већег од припадајућег) . 

Порески обвезник. односно други порески дужник има право да доказује да 
. . 
Је доходЭl< остварио, односио имовину стекао под условима и на наЧlШ КОЈИ 

искључују Hucтaн<l.К пореске обcwt:Јt из члана 1. овог закОliа, ~I1. чем}' поступак 

подразумева и документовање извора прихода у законом прописаном периоду, као 

И \шњеюще да су на љих г.лаћени Iюрезн, др~fГИ јавни приходи н остаЈlС ПРОIШсане 

дажби.не. 1 Iадлежни порески ОРГbll је LШ,.f1iш.Јkн да цtНН (;i:ie рt:леваНГ.tiеЧИibl;НЋце .п 

доказе, независно ОД нсказаннх појединих позиција рачуноводствених исказа 

(уколико друге чнњеmще указују на нереаЈШОСТ таквих исказа) . ПОД::Щf{ дО којих се 

дође у поступку · УТВРђи.вања једнократног пореза, а НИ~У везани за предмет 
()псmе1ИЋања И.1'ql1в}rа 2. оног 1аКОна.. ПDепстављаiv слvжбенv Tajнv . • ~ " ... ОО'.... .. _ _. 

Надлежним пореским орга.ном сматра се подручца ј~диница Рупубличке 
Уl1ранс Јавних {Јрнхода. 

Против решеља О У1Ћрђивању једнократног пореза .може се улоЖ:ити . жалба 
Репvб'Тиu ;!(' ci~ '';:'' П'. ;''''~DU ~· ;i:I~т.~ ' Тr;;;;':;'On~ .". rIOVV 1)r1 ()r.~~ ЈТЯН~ ()Д ;Јана т] ()стављаи. ' .. 
.а. ~ Ј .J JIi,.#< .-. .... 'Ј Ј .а. Y~U'''' ''' "J - ....,r ... z .... i \. ~.t' . .a~.. ,.,-, Ј 1'''' r .. Ј ... ;......, ... =.,Ј_ ...... " г ,,- - "" - r-.. .... 1 , П><..I 

првостепеног решtњi ';rа жалба " не " UДЈlаЖt: нзврШење. Изузепю, против решеља 
донетог на основу споразума о висини утврђене пореске основице из '{нана 9. ово г 
закона жалба није допушгена. 
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Против одлуке .1руг()('тспеног органа допуштен Је управни спор пред 

Врховни:..! СУДОМ Србије. 

Поступак ЮШ~1ате пореза (чл. :ZU-:z~) 

Једнократни . ворез доспева у року од 15 дана од дана достављаља 

.. првостепеног рсшсн:.а. Порески обвезник. односно други пореСКИ дужник има 

право да У. року nд осам дана од дана достављаља првосreпспог реше.ња ЧЈажи да 

му се одобри П;Щ.11.CiЊC утврђеног пореза на рате, с ПiМ ШТО број одобрених рат-а не 

може бити већи. од три, а ПОС~lеJЏЫi MOP<i бити УШlаћена иајкасније у року од шес]· 

месе!щ од дана ДОСПС1l0СТИ пореза. Решење о rшаћању пореза на рате ј1ОТШСИ 
на.Zl.'Iежни првостепени порески орган у року ОД осам дана од да..я:а подношсња 

1а.хтева . Пре .. :юношења тога решења, нздлежни порески орган може да затра.'ки 
хипотеку, DУЧ!-!'r' за..,!.О~;~. je~.1CТВO ВЈШ ЦО\7ГС обезбећење Г •. паћања~ ~AJ(o се Dешење о .;' .L... '" . "" ... .. ОЈ &. 

одобравању П.i1аћања на РаН; Ht.: ДUНt.:сt: у року од осам дана од дана подношеља 

1а.хтсва, сматра се да rшаћ.ање пореза на рате није одобрено. 
Редовна lIаплата једнократног пореза врши се у новиу: а изузетно - кол 

правних липа у друшгвеној, односно мешовитој својlШИ са претежннм учешћем 

.Ј.руштвсног калитала, која нису у МОI-Ућности да порез плате у новиу - предаЈОМ 

Репу6.:шuи одговзрајућег у дела у кarIИЛ1..1У таквих правних лида. 

. КаМата за доспели, а негшаћени је;џюкратни порез обрачунава се према 
ПРОШ-iCН!\ia која уређујУ3С1тезну KaMary, с тим ШТО се код одобреног rшanања на 

рате она умаљује за 50%. 
Принудна НаЈ!лата једнократвог пореза спроводи се на основу cxoДoJ.iC 

·при..-м.сНе одредаба закона којИм се уређује порез надохода.х гра:.'ја.ча, односно порез 
на:доб~iТ предузећа, уколико OBI1J\i законом није друкчије уређено . јеДНОl\])атн.и 
порез ПРЮfУДНО се наплаћује пре свих других потраживања која постоје према 

пореском дужнику, без обзира на основ и време Њ:ИХО130Г llаста.llка, укључив и 

потраживања кој;] имају првенство наплате према одредбама других закона. 
ПРИ1ГУДН" наГ'.лата: одвија се по слсдећем редосл-::ду: 

1) 11?('ПЈКОВИ ПРИ1!)'дне наг.~~лате; . 
2ј новчана казна за прекршај из овог закона; 
-, , 
Ј; главни !10рески ).1:)Т. 

3<iстарслост ('шао 25) 

O;~p~дC;c о застарелости из З~она \) облигационим односима и lюреских 
закона не Ilримењују се у ПОСТУIIКУ утврђиваља и наIшате једнократног пореза. 

11" ""' ....... ..... ___ "'" _ ___ __ r." F ..... " 

..... "Нl'I:;Пс v;~vt:j({Jt;; \ ЧЛНН ,l.O) 

Пропис.ују се новчане казне за нравно лиде од 50.000 до 200.000 динара, а за 
физичхо Лlще и одго.lЮРНО лине у правно~ лицу од 25 . ()ОО Л,О 100.о0() ilин:ара , ~a 
Jipo.:pii1aj неПО.1Н(}Ј[!~ЊЭ пореске пријаве . 
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Посебно се са.нкционише [ЈОВЧаном казном од двоструког до . десетоструког 

износа дугованог пореза порески обвеЗR..JfК .. ИЛИ други порески ;l,уЖНИК, који 

прекрmајном ра,дњом неПОдНошења пореске пријаве. или уношсњем у ПО~СI(У 
т-.-- .... ~""_ ... ... ~ __ .. ______ • _ _ С ___ ___ \::. __ - - - - - - - -

H.t-'.IАЈи.u_т .н\..-.1u-,.пnл UV,.L..tOJa.t\.a., n""V~lr-ЈС; llJ1a..u.a.tЬC llUjJC~J.c1 . 

Утврђује се да овај заКон ступа на снагу наредног дана од дана обја.вљнвања 

у "Служ6еном гласнику РеnyБЈТЩ1;~ Србв:ј~" . 

Потреба да се што пре почне са применом једнократног опорезивања екстра 

дохотка и екстра имовине, стечене искоришћавањем посебних погодности 
представља нарочито оправдан разлог, у СМИСЈТУ члана 120. У става Републике 
Србије, за ступаље на снагу овог закона пре истека рока од oca.>vt лава од дана 
његовог објављпва..ч.а. 

ЈУ. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 

ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЋЕЊЕ ЗАКОНА 

За спровођење овог закона ннсу потребна никаква :1.0датна буџетска 

средствз. 

V. i10CTOJAIhF. Оi1ШТЕГ ИНi1(РЕСА ЗА ПОНРАТНО 
ДЕЈСТВО ПОЈЕДИНИХ ОДРЕДАБА 

Када је у питаљу опорези:вање екстра дохотка дефинисаног овим законом, 

Влада llредлаже да Народна сt:упшти:на. у поступку доношсња закона., утврди , у 

склiiЦТУ са ч.гrаном 121. став 2. Уст"ава РепуБЮf.ке Србије, да постоји ОПllПИ ИЈперес 
да одредбе о опорези:вању eKCТnya дохотха стеЧ.епог у периоду од 1.1.1989. ГOIЏтe до 
дана ступања на снагу овог ~ак()яа искоришћа..'3ањем 1JOCt~f) IНf"X ПОј 'ОДНОСТИ ш.fЈ.ју 

ПОНРаТНО дејство. Р<џЩ се о одредбама садржанн:м у чл 2,3. и ~ . OROI закона, као 11 

у лругн:..s. члановима на које се о.пража.вају ОВЮ<:Rе алрепбе () е'ПОЈх··\шiюьу скстр.} 

дохотка.. Такав се ОГtШНl интерес Ш!.!lliЗИ у НСОПХОДНОСП1 да се , кроз једнокраrnи 

порез, ублаже, односно највећи:м делом отклоне велике непраВНL{НОСТИ настале у 

рetL:IНЈдtЈIМ ДOXOT:K~ СТИПa.I{ОГ искориmћан3.њеivi пос.еБRh~: погод-чости .. д~:н:туrrn}1Х 

само појединим llРавним и физичким лицима. 
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