ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

I.

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ УРЕДБЕ

Основ за доношење ове уредбе садржан је у одредби члана 41. став 5. Закона
о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, бр. 24/01, 80/02, 80/02-др.
закон, 135/04, 62/06, 65/06-исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-УС, 93/12,
114/12-УС, 47/13, 48/13-исправка, 108/13, 57/14, 68/14-др. закон, 112/15, 113/17,
95/18 и 86/19), којом је прописано да Влада уређује ближе услове, критеријуме и
елементе за паушално опорезивање.
II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ УРЕДБЕ
Ову уредбу је неопходно донети ради адекватнијег утврђивања пореске
обавезе за предузетнике који порез плаћају на паушално утврђен приход, а који имају
регистровано седиште на територији града Београда, као и на територији других
градова. У пракси се дешава да се при утврђивању пореске обавезе предузетницима
паушалцима који имају регистровано седиште на једној од општина на територији
града Београда, односно другог града, при промени седишта са једне на другу
општину на територији града Београда, односно другог града, пореска обавеза
повећа за више од 10% иако се за територију града утврђује једнака полазна
основица.
С тим у вези, у циљу превазилажења наведеног проблема, јавила се потреба
за допунама Уредбе у делу који се односи на утврђивање пореске обавезе
предузетницима паушалцима који изврше промену општине на територији града
Београда, односно друго града, на којој региструју седиште. Очекује се да ће
предложено решење довести до уједначене висине пореске обавезе за предузетнике
паушалце који промене седиште у оквиру општина које обухватају општине на
територији града Београда (на подручју општина Вождовац, Врачар, Звездара,
Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град, Нови Београд, Земун и Чукарица),
односно на територији других градова у Републици Србији.
Како се материја која се уређује овим подзаконским актом односи на ближе
уређивање услова, критеријума и елемената за паушално опорезивање обвезника
пореза на приходе од самосталне делатности, није разматрано, нити је било основа
за разматрање њеног уређења другим актом. Уређивањем порескоправне материје,
овим подзаконским актом даје се допринос правној сигурности и обезбеђује јавности
доступност у погледу вођења пореске политике, с обзиром да се овај акт објављује и
ствара једнака права и обавезе за све субјекте који се нађу у истој порескоправној
ситуацији.
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Члан 1. ове уредбе односи се начин утврђивања паушалног пореза у смислу
да ће се примењивати повећање пореске основице највише до 10% годишње у
случају када обвезник са седиштем регистрованим на једној општини на територији
града Београда, односно на једној општини на територији другог града, промени
седиште тако да региструје седиште на другој општини на територији града
Београда, односно другог града. У вези са утврђивањем обавезе за наведене
обвезнике којима је услед промене седишта за 2020. годину повећана основица за
више од 10%, предлаже се да се коефицијент делатности за 2021. и 2022. годину
утврђује у износу коефицијента делатности који је утврђен за 2023. и наредне године.
Чланом 2. ове уредбе предлаже се да уредба ступи на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ УРЕДБЕ
За спровођење ове уредбе није потребно обезбедити средства у буџету
Републике Србије.
V. ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА
УРЕДБЕ О БЛИЖИМ УСЛОВИМА, КРИТЕРИЈУМИМА И ЕЛЕМЕНТИМА
ЗА ПАУШАЛНО ОПОРЕЗИВАЊЕ ОБВЕЗНИКА ПОРЕЗА НА ПРИХОДЕ
ОД САМОСТАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ КОЈЕ СЕ ДОПУЊУЈУ
Члан 6.
У случају да се као резултат промене начина утврђивања паушалног пореза
утврђени износ основице повећа за више од 10% у односу на износ утврђен за
претходну годину, примењиваће се повећање од 10% годишње док износ обавезе не
достигне износ који је у складу са новим начином обрачуна, закључно за 2022.
годину.
Изузетно од става 1. овог члана, повећања обавезе веће од 10% ће се
применити у случају када је резултат промене шифре делатности, општине и/или
места на којем је обвезник регистрован.

ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, НЕ СМАТРА СЕ ПРОМЕНОМ
ОПШТИНЕ У СМИСЛУ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА КАДА ОБВЕЗНИК КОЈИ
ИМА РЕГИСТРОВАНО СЕДИШТЕ НА ЈЕДНОЈ ОД ОПШТИНА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА КОЈА ОБУХВАТА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНА
ИЗ ЧЛАНА 4. СТАВ 3. ОВЕ УРЕДБЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНУ СЕДИШТА ТАКО ДА

РЕГИСТРУЈЕ СЕДИШТЕ НА ДРУГОЈ ОПШТИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА БЕОГРАДА ИЗ ЧЛАНА 4. СТАВ 3. ОВЕ УРЕДБЕ, КАО И КАДА
ОБВЕЗНИК КОЈИ ИМА РЕГИСТРОВАНО СЕДИШТЕ НА ЈЕДНОЈ ОД
ОПШТИНА НА ТЕРИТОРИЈИ НЕКОГ ДРУГОГ ГРАДА ИЗВРШИ ПРОМЕНУ
СЕДИШТА ТАКО ДА РЕГИСТРУЈЕ СЕДИШТЕ НА ДРУГОЈ ОПШТИНИ НА
ТЕРИТОРИЈИ ТОГ ГРАДА.
За обвезника код кога је на дан 1. јануара године за коју се утврђује пореска
основица од прве регистрације прошло мање од 36 месеци и који је на дан 31.
децембра године за коју се утврђује пореска основица млађи од 30 година,
коефицијент делатности за 2020, 2021. и 2022. годину се утврђује у износу
коефицијента делатности који је утврђен за 2023. и наредне године.
Предузетнику паушалцу који након прекида обављања делатности, а који
прекид је започео најкасније 2017. године, подноси пријаву за наставак обављања
делатности, основица се утврђује тако што се ограничење повећања основице из
става 1. овог члана од 10% примењује на последњи износ основице који је утврђен
пре прекида обављања делатности.
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ ПАУШАЛЦЕ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА БЕОГРАДА КОЈА ОБУХВАТА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНА ИЗ ЧЛАНА 4.
СТАВ 3. ОВЕ УРЕДБЕ, КАО И
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ ПАУШАЛЦЕ СА
СЕДИШТЕМ НА ЈЕДНОЈ ОД ОПШТИНА НА ТЕРИТОРИЈИ НЕКОГ ДРУГОГ
ГРАДА, КОЈИМА ЈЕ УСЛЕД ПРОМЕНЕ СЕДИШТА У СМИСЛУ СТАВА 2. ОВОГ
ЧЛАНА ЗА 2020. ГОДИНУ ПОВЕЋАНА ОСНОВИЦА ЗА ВИШЕ ОД 10%,
КОЕФИЦИЈЕНТ ДЕЛАТНОСТИ ЗА 2021. И 2022. ГОДИНУ СЕ УТВРЂУЈЕ У
ИЗНОСУ КОЕФИЦИЈЕНТА ДЕЛАТНОСТИ КОЈИ ЈЕ УТВРЂЕН ЗА 2023. И
НАРЕДНЕ ГОДИНЕ.

ЧЛАН 2.
ОВА УРЕДБА СТУПА НА СНАГУ ОСМОГ ДАНА ОД
ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”.
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