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Обвезник
У овом броју:
•

Питали сте нас...

•

Скрећемо пажњу...

•

Најновије измене пореских прописа.

•

Порески календар за месец септембар

ПИТАЛИ СТЕ НАС...
1. Откупили смо потраживање од домаћег правног лица
које исто има према купцу из иностранства. Да ли смо у
обавези да на факторинг накнаду обрачунамо ПДВ?
Закон о факторингу („Сл. гласник РС“ бр.62/13) који је
ступио на снагу 24. јула 2013.године, дефинише факторинг као
финансијску услугу купопродаје постојећег недоспелог или будућег
краткорочног новчаног потраживања, насталог по основу уговора о
продаји робе или пружања услуга у земљи и иностранству. Предмет
факторинга може бити свако постојеће недоспело или будуће, цело
или делимично, краторочно новчано потраживање које је настало
по основу уговора о продаји робе или пружања услуга, закљученог
између правних лица и предузетника.
Према одредби члана 25. став 1. тачка 6) Закона о порезу на
додату вредност („Сл. гласник РС“ бр.84/04....93/12) ПДВ се не плаћа
у промету новца и капитала, између осталог, код пословања и
посредовања у пословању новчаним потраживањима, чековима,
меницама и другим сличним хартијама од вредности, осим наплате
потраживања за друга лица.
На приход остварен пружањем факторинг услуге примењује
се пореско ослобођење за промет добара и услуга без права на
одбитак претходног пореза, без обзира да ли је приход остварен
куповином
потраживања
насталих
у
домаћем
или
спољнотрговинском промету.
Уколико се ради о промету услуге наплате потраживања за
друга лица када не долази до преноса потраживања, на накнаду за
промет ове услуге ПДВ се обрачунава и плаћа по стопи од 20%.

2. Да ли имамо право на одбитак претходног ПДВ
исказаног у царинском рачуну за набавку минибуса којим
ћемо превозити наше раднике до удаљених градилишта
обзиром да се бавимо грађевинском делатношћу?
Према одредбама члана 28.Закона о порезу на додату
вредност („Сл.гласник РС“ бр.84/04....93/12) право на одбитак
претходног пореза обвезник може да оствари ако добра
набављена у Републици или из увоза, укључујући и набавку
опреме, као и објеката за вршење делатности и економски
дељивих целина у оквиру тих објеката, односно примљене
услуге, користи или ће их користити за промет добара и услуга:
1) који је опорезив ПДВ;
2) за који у складу са чланом 24. овог закона постоји
ослобођење од плаћања ПДВ;
3) који је извршен у иностранству, ако би за тај промет
постојало право на одбитак претходног пореза да је извршен у
Републици.
Право на одбитак претходног пореза обвезник може да
оствари ако поседује:
1) рачун издат од стране другог обвезника у промету о
износу претходног пореза, у складу са овим законом;
2) документ о извршеном увозу добара у којем је исказан
претходни порез и документ којим се потврђује да је исказани
ПДВ плаћен приликом увоза.
У пореском периоду у којем су испуњени услови из ст. 1. и 2.
овог члана обвезник може да одбије претходни порез од
дугованог ПДВ, и то:
1) обрачунати и исказани ПДВ за промет добара и услуга,
који је или ће му бити извршен од стране другог обвезника у
промету;
2) ПДВ који је плаћен приликом увоза добара.
Право на одбитак претходног пореза настаје даном
испуњења услова из ст. 1–3. овог члана.

Ставом 6. истог члана Закона је прописано да обвезник може
да оствари право на одбитак претходног пореза у року од пет
година од истека године у којој је стекао ово право.
Према одредби члана 29. став 1. тачка 1) Закона, oбвезник
нема право на одбитак претходног пореза по основу набавке,
производње и увоза путничких аутомобила, мотоцикала, јахти,
чамаца и ваздухоплова, објеката за смештај тих добара, резервних
делова, горива и потрошног материјала за њихове потребе, као и
изнајмљивања, одржавања, поправки и других услуга, које су
повезане са коришћењем ових превозних средстава.
У ставу 2. истог члана Закона прописано је да, изузетно од
става 1. тачка 1) овог члана, обвезник има право на одбитак
претходног пореза ако превозна средства и друга добра користи
искључиво за обављање делатности:
1) промета и изнајмљивања наведених превозних средстава и
других добара;
2) превоза лица и добара или обуку возача за управљање
наведеним превозним средствима.
Одредбама члана 7. став 1. тачка 40) и 41) Закона о
безбедности
саобраћаја
на
путевима
(„Сл.гласник
РС“
бр.41/09...32/13) прописано је да се возилом за превоз путника
сматра моторно возило првенствено намењено за превоз лица, чија
је маса већа од 400 кг, и чија је највећа ефективна снага, односно
највећа трајна номинална снага мотора већа од 15 кW, а да се
путничким возилом сматра возило за превоз путника које има
највише девет места за седење укључујући и место за седење
возача.
Према одредби члана 2. став 2. Правилника о подели
моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у
саобраћају на путевима („Сл. гласник РС“, бр. 40/12 ...41/13) врсте
возила означавају се латиничним словима у складу са Споразумом
о
прихватању
једнообразних
услова за хомологацију
и узајамно признавање хомологације опреме и делова моторних
возила („Сл. лист ФНРЈ - Међународни уговори“, бр. 5/62), односно

одговарајућим прописима Европске уније. Сагласно одредби
члана 7. став 1. Правилника, врста М1 - путничко возило јесте
возило врсте М (возила за превоз путника) које има највише
девет седишта укључујући и седиште за возача, без места за
стајање.
Према ЕЦЕ класификацији и дефиницијама возила на
моторни погон и приколица (Economic Commission for Europe
TRANS/WP.29/78/Рев.1/Аменд.2, Аменд.4, која је саставни део
међународног Споразума о усвајању једнообразних техничких
прописа за возила са точковима, опрему и делове који могу бити
уграђени и/или коришћени на возилима са точковима и
условима за узајамно признавање додељених хомологација Женева 16. октобар 1995. године, у категорију М1 разврстана су
возила намењена за превоз лица која имају, осим седишта возача,
највише осам седишта, при чему се тип каросерије путничких
возила - М1 може означити као путнички аутомобил (нпр. АА, АВ,
АС ...) или возило за специјалне намене (нпр. СБ - оклопљено
возило, СЦ -возило хитне помоћи ...).
У складу са наведеним, ако обвезник који се бави
грађевинском делатношћу набавља путничко возило за превоз
запослених, при чему се тип каросерије предметног возила може
означити као путнички аутомобил, у том случају обвезник ПДВ
нема право на одбитак претходног пореза по основу набавке тог
путничког возила, као ни по основу набавке резервних делова и
горива за то путничко возило.
3. Да ли се обрачунавају порези и доприноси на накнаду
која се исплаћује резиденту Босне и Херцеговине од стране
домаћег исплатиоца по основу уговора о трговинском
заступању?
Између Републике Србије и Босне и Херцеговине закључен
је Уговор о избегавању двоструког опорезивања у односу на
порезе на доходак и на имовину, који је у примени.

У складу са чланом 107а став 1. и 2. Закона о порезу на
доходак грађана(''Службени гласник РС'' бр.48/13), код обрачуна
пореза по одбитку на приходе нерезидента, исплатилац прихода
примењује одредбе уговора о избегавању двоструког
опорезивања, под условом да нерезидент докаже статус
резидента државе са којом је Србија закључила уговор о
избегавању двоструког опорезивања, и да је он стварни власник
прихода. Статус резидента државе са којом је закључен уговор о
избегавању двоструког опорезивања нерезидент доказује код
исплатиоца прихода потврдом о резидентности у складу са
законом којим се уређује порески поступак и пореска
администрација. Ставом 5. истог члана Закона прописано је да,
ако исплатилац прихода у моменту исплате прихода нерезиденту,
не располаже потврдом из става 2. овог члана, дужан је да
прилилом исплате прихода примени одредбе Закона о порезу на
доходак грађана.
Сходно одредбама члана 22. Уговора(Остали доходак),
делови дохотка резидента државе уговорнице, без обзира где
настају, који нису регулисани у претходним члановима уговора,
опорезују се само у тој држави.
У складу са напред наведеним одредбама Уговора и Закона,
када физичко лице, резидент Босне и Херцеговине, у Републици
Србији остварује приход по основу уговора о трговинском
заступању, уз испуњење услова за примену Уговора, такав приход
би се опорезивао само у Босни и Херцеговини.
Међутим, ако услов за примену уговор о избегавању
двоструког опорезивања не би био испуњен, односно ако
нерезидент не достави потврду о резидентности Босне и
Херцеговине, тада би исплатилац, правно лице – резидент
Републике Србије био дужан да обрачуна и плати порез по
одбитку у складу са домаћим прописима.
Према одредбама члана 8. Закона о порезу на доходак
грађана, обвезник пореза на доходак грађана је и физичко лице
које није резидент за доходак остварен на територији Републике.

Чланом 85. став 1. тачка 4) Закона прописано је да се осталим
приходима сматрају и други приходи који по својој природи чине
доходак физичког лица, који нису опорезиви по другом основу у
складу са овим законом, између осталог и приходи по основу
трговинског заступања.
Опорезиви приход чини бруто приход умањен за нормиране
трошкове у висини од 20%. Стопа пореза на остале приходе износи
20%.
Република Србија са Босном и Херцеговином има закључен
Билатерални споразум о социјалном осигурању, којим су обухваћена
права из здравственог, пензијског и инвалидског осигурања.
У складу са одредбама члана 6. Билатералног споразума са
Босном и Херцеговином обавеза осигурања одређује се према
правним прописима оне државе уговорнице у којој лице ради,
односно обавља делатност, што важи и у случају када се седиште
послодавца налази у другој држави уговорници, ако одредбама
члана 7. и 8. Споразума није другачије одређено.
У складу са одредбама Билатералног споразума, када физичко
лице – резидент Босне и Херцеговине остварује доходак по основу
уговора о трговинском заступању од правног лица – резидента
Републике Србије, не постоји обавеза обрачунавања и плаћања
доприноса, уколико достави потврду издату од стране надлежног
органа стране државе, да је социјално осигуран. У супротном, постоји
обавеза обрачунавања доприноса за ПИО по стопи од 24% на терет
примаоца прихода.
4. Да ли постоји обавеза обрачуна и плаћања ПДВ на закуп
пољопривредног земљишта?
Према одредби члана 25. став 2. тачка 2) Закона о порезу на
додату вредност („Сл. гласник РС“ бр.84/04....93/12) ПДВ се не плаћа
промет
земљишта (пољопривредног, шумског, грађевинског,
изграђеног или неизграђеног), као и на давање у закуп тог
земљишта.

У складу са наведеном одредбом Закона, на услугу давања у закуп
пољопривредног земљишта, примењује се пореско ослобођење за
промет добара и услуга без права на одбитак претходног пореза.
СКРЕЋЕМО ПАЖЊУ...
ПОСТУПАК РЕШАВАЊА ЗАХТЕВА ЗА ПОВРАЋАЈ
Oдредбама чл. 10. ст. 2. тачка 1) Закона о пореском поступку и
пореској администрацији („Службени гласник РС“ бр. 80/12..47/13)
прописано је да физичко, односно правно лице има право на повраћај
више или погрешно наплаћеног пореза, односно споредних пореских
давања, као и на повраћај пореза када је то другим пореским законом
предвиђено.
Поступак решавања захтева за повраћај спроводи се
подношењем захтева за повраћај од стране пореског обвезника на
обрасцу захтева за повраћај или у слободној форми. Надлежни
порески орган решава по потпуним захтевима.
Потпун захтев за повраћај треба да садржи следеће податке :
основне податке о подносиоцу захтева; датум погрешне уплате,
односно настанка преплате, рачун са ког се захтева повраћај (подаци
из позива на број одобрења–шифра општине и рачун јавног прихода);
износ за повраћај; текући рачун пореског обвезника на који ће се
извршити повраћај а који се обавезно налази у Јединственом регистру
рачуна Народне банке Србије; образложење, односно разлог
подношења захтева (погрешна уплата, измењена односно сторнирана
пореска пријава, повраћај неискоришћеног пореског кредита са
рачуна ПДВ по пореској пријави) копије извода извршених уплата,
копије измењених, сторнираних пореских пријава везаних за
повраћај; телефон особе за контакт; печат и потпис овлашћеног лица.
Потребно је да овлашћено лице потпише захтев у складу са подацима
о заступницима евидентираним у Агенцији за привредне регистре
или да подносилац захтева достави одговарајуће овлашћење од
стране овлашћеног лица које је уписано у Регистар привредних
субјеката за потписника захтева.

Одредбама чл. 10. ст. 3. Закона о пореском поступку и
пореској администрацији прописано је да ако се лице из ст. 2. тог
члана определи за повраћај више или погрешно плаћеног пореза,
односно споредних пореских давања, као и за рефакцију, односно
рефундацију пореза, односно за намирење доспелих обавеза по
другом основу путем прекњижавања пореза, Пореска управа има
обавезу да по захтеву донесе решење без одлагања, а најкасније у
року од 15 дана од дана пријема захтева, ако пореским законом
није другачије уређено.
У складу са цитираним одредбама Закона Пореска управа
доноси решење по захтеву пореског обвезника, које, по добијању
доказа о уручењу пореском обвезнику, експедује надлежној
филијали Управе за трезор, ради обезбеђења средстава за
повраћај. Из обезбеђених средстава Центар за велике пореске
обвезнике врши повраћај на рачун пореског обвезника.
ПОСТУПАК ОДЛАГАЊА ПЛАЋАЊА ПОРЕСКОГ ДУГА
Одлагање плаћања пореског дуга, услови за одлагање,
поступак одлагања пореског дуга као и средства обезбеђења
плаћања пореског дуга, прописано је одредбама чл. 73., чл. 74., чл.
74а. и чл. 74б. Закона о пореском поступку и пореској
администрацији ( „Службени гласник РС“ бр.80/12..47/13).
Одлагање плаћања се може одобрити само ако порески обвезник
испуњава услове прописане Уредбом о ближим условима за
одлагање плаћања пореског дуга ("Службени гласник РС"
бр.53/2003.. 71/2005).
Услови за одлагање
Пореска управа може на писмени и образложен захтев
пореског обвезника, у целости или делимично, одложити
плаћање пореског дуга, под условом да плаћање на дан
доспелости :

1)

за
пореског
обвезника
представља,
односно
представљаће непримерено велико оптерећење;

2)

наноси односно нанеће битну економску штету пореском
обвезнику, као и да за средње и велико правно лице дуг
износи најмање 5% од обртних средстава исказаних у
последњем финансијскком извештају.

Изузетно плаћање дуга може се одложити и пореском
обвезнику који не испуњава наведени услов, али је као средство
обезбеђења понудио меницу авалирану од стране пословне банке или
банкарску гаранцију, на износ који не може бити мањи од висине
пореског дуга чије се плаћање одлаже.
Поступак одлагања
Поступак се покреће само на основу писменог и образложеног
захтева пореског обвезника. Захтев се подноси организационој
јединици Пореске управе према главном месту пословања, односно
месту пребивалишта пореског обвезника, док обвезници ЦВПО захтев
подносе Центру за велике пореске обвезнике. Порески обвезник је
дужан да пре подношења захтева са надлежном организационом
јединицом Пореске управе усагласи стање дуга по врстама јавних
прихода, чије одлагање плаћања тражи и примерак потписаног
записника достави у прилогу захтева. Захтев мора бити потписан од
стране овлашћеног лица или за потписника мора бити достављено
овлашћење. У захтеву се опредељује дуг који је предмет одлагања,
износе се образложени разлози за одлагање плаћања, предлаже
средство обезбеђења плаћања пореског дуга и опредељује број рата најдуже 24 месеца (може и једнократно). Порески обвезник може
поднети захтев и пре доспелости пореза. Одлагање плаћања пореског
дуга врши се потписивањем споразума између Пореске управе и
пореског обвезника, односно решењем Пореске управе. Уз захтев се за
средња и велика правна лица доставља и биланс стања са стањем на
дан 31.12. претходне године и одлука о разврставању правног лица.
Пореском обвезнику над којим се спроводи реорганизација у складу
са Законом којим се уређује стечај, може се одобрити одлагање

плаћања пореског дуга у једнаким ратама до 60 месеци уз
могућност коришћења одложеног плаћања за првих 12 месеци.
Пореском обвезнику који је закључио уговор о финансијском
реструктурирању, у складу са законом којим се уређује
споразумно
финансијско
реструктурирање
привредних
друштава, може се одобрити одлагање плаћања пореског дуга у
једнаким ратама до 60 месеци, уз могућност коришћења
одложеног плаћања за првих 12 месеци.
Средства обезбеђења
У поступку одлучивања о одлагању плаћања, од пореског
обвезника се захтева давање средства обезбеђења плаћања, која
не могу бити мања од висине пореског дуга чије се плаћање
одлаже. Средства обезбеђења могу бити: 1) хипотека на
непокретности, 2) залога на покретним стварима, 3) неопозива
банкарска гаранција, 4) јемство другог лица које је власник
имовине чија вредност не може бити мања од 150% висине
пореског дуга чија се наплата обезбеђује, 5) трасирана меницаакцептирана од стране два жиранта из чијих се зарада на којима
се ставља административна забрана дуг може наплатити и 6)
меница авалирана од стране пословне банке. У поступку
одлучивања о одлагању плаћања пореског дуга, Пореске управе
цени квалитет средства обезбеђења и одлучује из којих од
предложених средстава обезбеђења ће се најефикасније
наплатити порески дуг. За одлагање плаћања пореског дуга у
поступку давања сагласности на План реорганизације у поступку
стечаја, није потребно доставити средство обезбеђења плаћања.
У поступку по захтеву за одлагање плаћања не захтева се
средство обезбеђења плаћања, ако порески дуг по основу јавних
прихода на дан подношења захтева за одлагање плаћања износи
за правно лице до 500.00,00 динара.
1) Уписивање хипотеке на непокретности у поступку по
захтеву за одлагање плаћања пореског дуга, врши се на захтев
пореског обвезника. Процену вредности предложене

непокретности врши надлежна организациона јединица Пореске
управе, према седишту где се непокретност налази. Непокретност
мора бити у власништву пореског обвезника. и не сме бити
оптерећена хипотеком у корист другог повериоца. Порески обвезник
је дужан да у поступку по захтеву за одлагање плаћања достави
оверени препис листа непокретности издатог од стране
организационе јединице Републичког геодетског завода, у коме је, на
основу заложне изјаве обвезника, уписана хипотека најмање у висини
дуга на конкретној непокретности обвезника у корист Републике
Србије, ради обезбеђења наплате дуга чије се одлагање захтева.
2) Уписивање залоге на покретним стварима, у поступку по
захтеву за одлагање плаћања пореског дуга, врши се на захтев
пореског обвезника који тражи одлагање плаћања. Порески обвезник
мора бити власник предложене покретне ствари.и не сме бити
уписана залога у корист другог повериоца. За пореске обвезнике
ЦВПО,
процена вредности за покретне ствари које имају
регистрациони број врши се у Центру за велике пореске обвезнике,
док за покретне ствари које немају регистрациони број процену врши
овлашћени проценитељ, по захтеву пореског обвзеника. Порески
обвезник је дужан да у поступку по захтеву за одлагање плаћања
достави решење Агенције о упису залоге на његовим пописаним
покретним стварима у Регистар залоге у корист Републике Србије.
Пописане покретне ствари плене се у моменту пописа, а изузетно се
могу, ако то налаже економичност поступка, оставити на чување
пореском обвезнику.
3) У поступку по захтеву за одлагање плаћања пореског дуга,
вредност банкарске гаранције мора бити већа или једнака износу дуга
који је предмет одлагања. Рок гаранције мора бити дужи најмање 5
радних дана од дана доспећа за плаћање последње рате. Гаранција
мора бити неопозива, платива на први позив, потписана и печатирана.
4) У поступку по захтеву за одлагање плаћања пореског дуга
јемство другог лица мора бити у вредности која не може бити мања од
150% висине пореског дуга чија се наплата обезбеђује. Ако је јемство
виду хипотеке на непокретности јемца, обвезник доставља уговор о
јемсту и оверени препис листа непокретности, у коме је, на основу

заложне изјаве јемца, на конкретној непокретности јемца уписна
хипотека, најмање у висини дуга обвезника, у корист Републике
Србије. Ако је јемство у виду залоге на покретним стварима јемца,
порески обвезник је дужан да достави решење Агенције о упису
залоге на покретним стварима јемца. Попис и процену покретних
ствари врши Пореска управа, о чему се саставља записник, а
пописана покретна ствар плени се у моменту пописа осим ако
обвезник не нуди државинску залогу.
5) У поступку по захтеву за одлагање плаћања пореског
дуга трасирана меница мора бити акцептирана од стране два
жиранта, из чијих се зарада, на којима се установљава
административна забрана, порески дуг може наплатити. Меница
мора бити по виђењу, безусловно акцептирана од стране банке.
6) У поступку по захтеву за одлагање плаћања пореског
дуга меница мора бити авалирана од стране пословне банке, на
износ не мањи од висине пореског дуга чија се наплата
обезбеђује. Меница и овлашћење морају бити евидентирани у
регистру меница и порески обвезник мора пореској управи
доставити потврду надлежне банке о регистрованим меницама/
овлашћењима. Захтев за регистрацију менице, односно
овлашћења, порески обвезник подноси својој банци. Рок важења
менице мора бити дужи најмање 5 радних дана од дана доспећа
последње рате за плаћање.
Ако се порески обвезник не придржава рокова из
споразума, односно решења о одлагању плаћања, Пореска управа
ће по службеној дужности поништити споразум, односно укинути
решење, и доспели а неплаћени порески дуг наплатити из
средства обезбеђења и у поступку принудне наплате. Ако се
порески дуг наплаћује из средства обезбеђења, Пореска управа не
доноси решење о принудној наплати већ се само порески
обвезник обавештава да ће се приступити принудној наплати из
датог средства обезбеђења. Порески обвезник коме је поништен
споразум односно укинуто решење о одлагању плаћања пореског
дуга, нема право да поново поднесе захтев за одлагање плаћања
тог пореског дуга.

ЗАХТЕВ ЗА НАПЛАТУ ПОРЕСКОГ ДУГА ИЗ НОВЧАНИХ
ПОТРАЖИВАЊА
Oдредбама чл. 96. Закона о пореском поступку и пореској
администрацији („Службени гласник РС“ бр. 80/12..47/13) прописано
је да се принудна наплата из новчаних потраживања пореског
обвезника извршава на основу решења из члана 92. став 2. тог закона.
Решењем из ст. 1. тог члана налаже се дужнику пореског обвезника да
свој дуг намири уплатом на уплатни рачун јавних прихода по
доспелости потраживања. Ако дужник из става 2. тог члана не изврши
плаћање, по доспелости, Пореска управа врши принудну наплату из
новчаних средстава са рачуна дужника пореског обвезника, у складу
са чланом 95. тог закона.
Порески обвезник може, у слободној форми, Центру за велике
пореске обвезнике, Одељењу за наплату, да поднесе захтев да се
његов порески дуг наплати из његових новчаних потраживања.
Захтев мора да буде потписан од стране одговорног лица пореског
обвезника, или лица које је овлашћено за заступање истог. Захтев
мора да садржи прецизне податке о дужнику (назив, седиште, ПИБ
или матични број), тачан износ новчаног потраживања, основ истог и
приложити одговарајућу документацију као доказ (уговор, фактура,
извод отворених ставки, аналитичка картица купаца ....).
По примљеном захтеву, Центар за велике пореске обвезнике на сајту
АПР, у Регистру привредних друштава проверава тачност
достављених података о дужнику, и врши увид да ли се исти налази у
поступку реструктурирања, стечаја или ликвидације. На сајту НБС се
врши провера да ли су истом блокирани рачуни у поступку принудне
наплате. Уколико је дужник у поступку реструктурирања, или се над
њим спроводи поступак стечаја или ликвидације, односно ако је
блокиран, нарочито у дужем периоду, потраживање пореског
обвезника према њему неће се сматрати ефикасним средством
принудне наплате и неће бити прихваћено, о чему се порески
обвезник обавештава. Пореска управа ће након тога затражити од
дужника изјашњење о предметном потраживању и то у смислу
основаности, висине и доспелости потраживања, а све у складу са чл.

44. и 45. ЗПППА. По добијању позитивног одговора од дужника,
Центар за велике пореске обвезнике доноси решење о принудној
наплати из новчаних потраживања у складу са чланом 92. став
2.) Закона којим се дужнику пореског обвезника налаже да свој
дуг, уместо на рачун пореског обвезника, измири уплатом на
одговарајући рачун јавних прихода, у складу са диспозитивом тог
решења. Уколико дужник не изврши плаћање по доспелости,
Центар за велике пореске обвезнике доноси решење о принудној
наплати из новчаних средстава дужника пореског обвезника а у
складу са чланом 96. ст. 2. и ст. 3. ЗПППА. Уколико дужник
пореског обвезника оспори новчано потраживање и достави
доказе да исто није основано, Центар за велике пореске
обвезнике упућује обавештење пореском обвезнику да
предложено новчано потраживање није подобно као једно од
законом прописаних средстава принудне наплате.
НАПОМЕНА: Центар за велике пореске обвезнике у сваком
конкретном случају, водећи рачуна о економичности и
ефикасности поступка, одлучује да ли ће предложено новчано
потраживање прихватити као ефикасно средство наплате,
односно није у обавези да свако предложено новчано
потраживање прихвати чак и када не постоје напред наведене
сметње (реструктурирање, стечај, ликвидација, блокада).

ПРЕГЛЕД ПРОПИСА ОБЈАВЉЕНИХ У СЛУЖБЕНОМ
ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Од броја 57 закључно са бројем 72 из 2013. године издвајамо следеће:

Број 64:


Број 61











Правилник о трансферним ценама и методама које се по
принципу „ван дохвата руке“ примењују код утврђивања цене
трансакција међу повезаним лицима
Правилник о садржају пореске пријаве о обрачунатом и
плаћеном порезу на добит по одбитку на накнаде које по основу
промета секундарних сировина и отпада остварују резидентна
и нерезидентна правна лица
Правилник о изменама и допунама Правилника о стандардном
класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем
Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и
начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред
средстава са тих рачуна
Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцу
збирне пореске пријаве о обрачунатим и плаћеним
доприносима за обавезно социјално осигурање по одбитку
Правилник о изменама и допунама Правилника о начину
утврђивања, плаћања и евидентирања пореза по одбитку и о
садржини збирне пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном
порезу по одбитку

Број: 62




Закон о измени Закона о пензијском и инвалидском осигурању
Закон о рачуноводству
Закон о ревизији

Правилник о изменама и допунама Правилника о условима
и поступку за добијање, обнављање и одузимање акцизне
дозволе, начину и контроли отпремања и допремања
производа у акцизно складиште и о вођењу евиденције у
акцизном складишту.

Број 65:


Закон о прекршајима који ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања, а примењује се од 01.03.2014. године.

Број 68:


Одлука
о
износима
просечних
пондерисаних
малопродајних цена и минималних акциза за дуванске
прерађевине.

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
И ПРИВРЕДЕ
ПОРЕСКА УПРАВА
ЦЕНТАР ЗА ВЕЛИКЕ ПОРЕСКЕ ОБВЕЗНИКЕ

Краља Милана бр.5
Београд
Тел: 333 0 806
е-mail: cvpo_pp@poreskauprava.gov.rs

