Deloitte пореске вести
Измене и допуне Закона о пореском
поступку и пореској администрацији

Пореско саветовање

Измене и допуне Закона о пореском поступку и пореској администрацији (у даљем
тексту: ЗПППА) доносе више новина, укључујући и обједињавање казнених одредби за
пореске прекршаје у оквиру једног закона, као и пооштравање казнених мера у случају
непоштовања пореских прописа, а све у циљу сузбијања сиве економије у Србији.

Издвајамо следеће измене и допуне ЗПППА:


Језик документа: Уколико порески обвезник предаје документ на језику и
писму који код пореског органа нису у службеној употреби, порески орган ће
одредити рок који не може бити краћи од пет дана у којем ће порески обвезник
доставити оверени превод на српски језик. Ако порески обвезник у остављеном
року не достави оверени превод, сматра се да документ није ни поднет.



Испуњење пореске обавезе: Пореску обавезу сада може испунити и друго
лице које према пореском закону није одговорно за испуњење пореске обавезе.



Додељивање ПИБ-а: ПИБ се од сада не може доделити, између осталог, и
правном лицу чији је оснивач физичко лице које је истовремено оснивач и
другог привредног субјекта који има неизмирених обавеза по основу јавних
прихода у вези са обављањем делатности, односно правном лицу насталом
статусном променом издвајања уз оснивање, односно мешовитог издвајања,
ако правно лице које је предмет поделе има неизмерене обавезе по основу
јавних прихода.



Брисање, односно промена података у привредном регистру током
пореске контроле: Агенција за привредне регистре не може извршити
брисање привредног субјекта из прописаног регистра, регистровати статусне
промене и вршити промене података у периоду од добијања обавештења
Пореске управе да ће се код привредног субјекта вршити пореска контрола до
добијања обавештења да је пореска контрола завршена.



Дужност банке да доставља податке Пореској управи: Банка је дужна да
Пореској управи достави у електронском облику податке о, између осталог,
извршеним налозима за исплату, односно налозима за пренос по исплатиоцима
прихода и шифрама плаћања до 5-ог у месецу за претходни месец, као и о
уплаћеним новчаним средствима на девизне рачуне физичких лица, у року од
30 дана од дана уплате.



Достављање пореског актa: Ако се достављање пореског акта врши слањем
препоручене пошиљке, порески акт сматра се достављеним даном уручења, а
ако уручење није било могуће, порески акт сматра се достављеним 15-ог дана
од дана предаје пореског акта пошти (досадашње решење је предвиђало увек
рок од 15 дана, невезано за дан уручења препоручене пошиљке).
Ако је порески обвезник правно лице, порески акт сматра се достављеним и
када се уручи лицу запосленом код правног лица.
Порески акт може се доставити и електронском поштом ако се порески
обвезник сагласи са тим начином достављања.



Подношење пореске пријаве: Пореска пријава подноси се Пореској управи у
року од 15 дана од дана настанка пореске обавезе, осим ако није друкчије
прописано ЗПППА или другим пореским законом.
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Пореска пријава подноси се искључиво у електронском облику за порезе који се
плаћају по одбитку у складу са Законом о порезу на доходак грађана и Законом
о доприносима за обавезно социјално осигурање, за порез на додату вредност,
као и за:
1) порез на добит правних лица - од 1. октобра 2014. године;
2) акцизе и за порез на приход од самосталних делатности за предузетнике
који воде пословне књиге - од 1. јануара 2015. године;
3) годишњи порез на доходак грађана - од 1. априла 2015. године;
4) све остале пореске облике - од 1. октобра 2015. године.
До дана преласка на подношење пореске пријаве искључиво у електронском
облику, пореска пријава се може поднети непосредно или путем поште.
Пореску пријаву подноси Пореска управа уместо пореског обвезника по
службеној дужности, односно у случају када порески обвезник пропусти да је
поднесе по налогу контроле, као и у другим случајевима прописаним законом.


Измирење пореске обавезе путем прекњижавања: Ако порески обвезник
поднесе захтев за плаћање пореза путем прекњижавања, даном плаћања
пореза сматра се дан на који је доспео порез који се плаћа путем
прекњижавања, ако на тај дан постоји више плаћени порез по другом основу,
односно дан на који је порез по другом основу плаћен у износу већем од
дугованог, ако је порез који се плаћа путем прекњижавања раније доспео.
Другим речима, неће бити обрачуната камата уколико је обвезник у претплати
по неком другом (пореском) основу, односно камата ће бити обрачуната само
до дана када је по другом основу плаћен већи износ од износа дугованог
пореза.



Распоред уплата: Распоред уплаћеног износа врши ће се тако да се прво
измире трошкови наплате, па трошкови камате, па тек онда износ главне
пореске обавезе.



Увећање пореског дуга у случају принудне наплате: Целокупан порески дуга
који је предмет принудне наплате ће се увећати за 5% на дан почетка поступка
принудне наплате.



Прекид застарелости: Застарелост се од сада прекида и сваком радњом
пореског обвезника предузетом у циљу остваривања права на повраћај,
порески кредит, рефакцију и рефундацију, као и измирења доспелих обавеза
путем прекњижавања и повраћаја споредних пореских давања.

Издвајамо следеће казнене одредбе:
Неподношење и неблаговремено подношење пореске пријаве, необрачунавање,
неплаћање и неблаговремено плаћање пореза:


Порески обвезник - правно лице који не поднесе пореску пријаву, не
обрачуна и не плати порез, казниће се за прекршај новчаном казном у висини
од 30% до 100% износа дугованог пореза утврђеног у поступку пореске
контроле, а не мање од 500.000 динара.
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Порески обвезник - правно лице који не поднесе пореску пријаву, а обрачуна
али не плати порез казниће се за прекршај новчаном казном у висини од 20%
до 75% износа дугованог пореза утврђеног у пореској контроли, а не мање од
400.000 динара.



Порески обвезник - правно лице који поднесе пореску пријаву, али не плати
порез казниће се за прекршај новчаном казном у висини од 10% до 50% износа
дугованог пореза утврђеног у пореској контроли, а не мање од 250.000 динара.



Порески обвезник - правно лице који не поднесе пореску пријаву, али плати
порез у законом прописаном року, казниће се за прекршај новчаном казном у
висини од 100.000 до 2.000.000 динара.



Порески обвезник - правно лице који неблаговремено поднесе пореску
пријаву и не плати порез у законом прописаном року, казниће се за
прекршај новчаном казном у износу од 150.000 динара.



Не може се утврдити новчана казна у износу вишем од највишег износа новчане
казне прописане Законом о прекршајима (10.000.000 динара за правно лице).

Недостављање документације уз пореску пријаву, евиденционих пријава и
захтева, обавештења, докумената и других података:


Порески обвезник - правно лице казниће се за прекршај новчаном казном у
износу од 100.000 до 2.000.000 динара ако, између осталог, Пореској управи уз
пореску пријаву не достави прописану документацију.



Порески обвезник - правно лице који по истеку прописаног рока достави
документа, односно податке казниће се новчаном казном у износу од 100.000
динара.

Поступање супротно правилима пословања прописаних пореским законом:


Порески обвезник - правно лице који не води, односно не чува евиденције,
односно пословне књиге, не врши попис, односно плаћања преко текућег
рачуна, не закључи уговор, односно не достави документацију, податке или
обавештења трећим лицима, прописаним пореским законом казниће се за
прекршај новчаном казном у износу од 100.000 до 2.000.000 динара.



Порески обвезник - правно лице који не пријави, не објави или не истакне
малопродајне цене у складу са пореским законом, односно који продаје
производе по ценама супротно пореском закону казниће се за прекршај
новчаном казном у износу од 100.000 до 2.000.000 динара.



Порески обвезник - правно лице који искаже порез у рачуну супротно пореском
закону казниће се за прекршај новчаном казном у износу од 100.000 до
2.000.000 динара.
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Ограничење одговорности
Ови материјали и информације садржане у њима су обезбеђени од стране Deloitte Србија у намери да
пруже опште информације у вези конкретне теме и не покривају целокупан третман те(тих)
теме(тема). Сходно томе, информације у овим материјалима не чине рачуноводствени, порески,
правни, инвестициони, саветнички или било који други професионални савет или услугу. Ову
информацију не би требало користити као једини основ за доношење одлуке која може имати утицаја
на Вас или Ваше пословање. Пре доношења одлуке или преузимања било какве радње која би могла да
утиче на Ваше личне или пословне финансије, требало би да консултујете квалификованог
професионалног саветника. Ови материјали и информације које садрже су пружени као такви и Deloitte
Србија не даје гаранције, како изричите тако и имплицитне, у вези ових материјала или информација
садржаних у њима. Без ограничавања претходно наведеног, Deloitte Србија не пружа никакве гаранције
у погледу тачности или квалитета ових материјала или информација које садрже. Deloitte Србија се
изричито одриче свих имплицитних гаранција, укључујући, без ограничења, гаранцијезапродају, наслов,
погодностизаодређенусврху, неповредивост, компатибилност, безбедноститачност. Употреба ових
материјала и информацијасадржаних у њима је на Вашу сопствену одговорност и Ви преузимате
потпуну одговорност и ризик штете услед њихове употребе. Deloitte Србија неће бити одговорна за
било коју посебну, посредну, случајну, последичну штету или штету од казни или било коју другу
штету, било кроз дело или уговор, статут, деликт (укључујући, без ограничења, немарност), или на
други начин, у вези са употребом ових материјала или информација садржаних у њима. Уколико било
шта од претходно наведеног није у потпуности примењиво, из било ког разлога, остатак ће и поред
тога остати на снази.
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Контакти

Уколико имате додатних питања или желите
више информација, молимо Вас да
контактирате наше стручњаке:

Срђан Петровић
Партнер

Светислав В. Костић
Директор

Теразије бр. 8
Тел: + 381 11 3812 222
spetrovic@deloittece.com

Теразије бр. 8
Тел: + 381 11 3812 148
skostic@deloittece.com

Дејан Мраковић
Руководилац

Филип Ковачевић
Виши саветник

Теразије бр. 8
Тел: + 381 11 3812 172
dmrakovic@deloittece.com

Теразије бр. 8
Тел: + 381 11 3812 164
fkovacevic@deloittece.com

Deloitte се односи на DeloitteToucheTohmatsuLimited, правно лице основано у складу саправом Уједињеног Краљевства Велике
Британије и Северне Ирске (изворно “UK privatecompanylimitedbyguarantee”), и мрежу његових чланова, од којих је сваки засебан и
самосталан правни субјект. Молимо Вас да posetite www.deloitte.com/rs/o-namaза детаљнији опис правне структуре
DeloitteToucheTohmatsuLimitedи његових друштава чланова.
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