Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима
пореских пријава о утврђеном, односно за утврђивање пореза на
имовину
Члан 1.
У Правилнику о обрасцима пореских пријава о утврђеном, односно за
утврђивање пореза на имовину („Службени гласник РС”, број 93/19), у члану
3. став 1, у уводној реченици, речи: „став 6.” замењују се речима: „став 7.”,
а речи: „99/18 – УС и 86/19” замењују се речима: „99/18 – УС, 86/19 и
144/20”.
После тачке 3) додаје се тачка 3а), која гласи:
„3а) отворени инвестициони фонд, односно алтернативни инвестициони
фонд, који нема својство правног лица а који је уписан у одговарајући
регистар у складу са законом (у даљем тексту: Фонд), који води пословне
књиге у складу са прописима Републике Србије;”.
Члан 2.
У члану 4. став 1. тачка 3) речи: „95/18 и 86/19” замењују се речима:
„95/18, 86/19 и 144/20”, а после заграде додају се речи: „и број претходне
пријаве која се мења”.
Члан 3.
У члану 5. додаје се став 3, који гласи:
„Кад Друштво за управљање фондом, у име и за рачун Фонда, подноси
пореску пријаву, под бројем 1.6. уноси адресу седишта Друштва за
управљање фондом уписану у прописаном регистру, односно посебну адресу
за пријем поште која је регистрована код Aгенције за привредне регистре,
свој број телефона и e-mail – податак о електронској адреси на коју се том
друштву, у име и за рачун Фонда као обвезника, достављају порески акти.”.
Члан 4.
У члану 6. став 3. тачка 3) додају се подтач. (6) и (7), које гласе:
„(6) престанак права на пореско ослобођење у складу са чланом 12. став 3.
Закона;
(7) промена корисне површине непокретности у току пореске године;”.
Члан 5.
У члану 7. додаје се став 4, који гласи:
„Кад Друштво за управљање фондом, у име и за рачун Фонда, подноси
пореску пријаву, на крају пријаве означава да је подноси у својству
законског заступника, уноси свој ПИБ, своје пословно име и седиште, место
и датум попуњавања пореске пријаве и потписује је.”.

Члан 6.
У члану 8. став 4. после речи: „више зона” додају се речи: „(осим кад је
њена вредност фер вредност, односно књиговодствена вредност, односно
набавна вредност),”.
Члан 7.
У члану 9. став 4. тачка 1) после речи: „објекат,” додају се речи: „односно
дође до повећања корисне површине објекта,”.
У тачки 2) после речи: „обавезе,” додају се речи: „односно до смањења
корисне површине објекта,”.
У ставу 5. тачка 1) после речи: „обавеза,” додају се речи: „односно за
објекат коме је повећана корисна површина,”.
У ставу 16. тачка 1) после речи: „183 дана,” додају се речи: „односно кад
престане пореско ослобођење у складу са чланом 12. став 3. Закона,
односно кад дође до повећања корисне површине објекта,”.
У тачки 2) после заградe и запете додају се речи: „односно кад дође до
смањења корисне површине објекта,”.
У тачки 4) тачка на крају замењује се тачком и запетом.
Додаје се тачка 5), која гласи:
„5) кад у току пореске године дође до смањења корисне површине неког од
објеката из Подприлога, односно корисне површине удела у објекту из
Подприлога, под бројем 9. уноси се знак: „-” и износ који је једнак
припадајућем утврђеном порезу за површину која је једнака разлици
корисне површине за коју је утврђен порез и смањене корисне површине, за
период од дана смањења корисне површине до истека пореске године.”.
Члан 8.
У члану 12. став 2. речи: „ст. 3. и 7.” замењују се речима: „став 8.”, а речи:
„ст. 1, 4, 6, 8. и 9.” замењују се речима: „ст. 1, 4, 5, 8, 9. и 10.”.
У ставу 4. тачка 1) подтачка 3) тачка и запета замењују се запетом и речју:
„или”.
Додају се подтач. (4) и (5), које гласе:
„(4) дан престанка права на пореско ослобођење у складу са чланом 12.
став 3. Закона, или
(5) дан на који је повећана корисна површина објекта;”.
У тачки 2) подтачка (2) тачка и запета замењују се запетом и речју: „или”.
Додаје се подтачка (3), која гласи:
„(3) дан на који је смањена корисна површина објекта;”.

У ставу 5. после речи: „порез,” додају се речи: „односно због смањења
корисне површине објекта,”.
Члан 9.
У члану 13. став 2. после речи: „обвезник” додају се речи: „који вредност
непокретности у пословним књигама исказује по фер вредности у складу са
међународним рачуноводственим стандардима (МРС), односно међународним
стандардима финансијског извештавања (МСФИ) и усвојеним
рачуноводственим политикама (у даљем тексту: фер вредност),”, а речи:
„методу фер вредности у складу са међународним рачуноводственим
стандардима (МРС), односно међународним стандардима финансијског
извештавања (МСФИ) и усвојеним рачуноводственим политикама (у даљем
тексту: фер вредност)” замењују се речима: „фер вредности”.
У ставу 4. реч: „процењена” замењује се речју: „утврђена”, а реч:
„проценом” брише се.
У ставу 11. речи: „са стањем на последњи дан пословне године обвезника у
20__ години” бришу се, а тачка на крају замењује се запетом и додају речи:
„осим у случајевима из ст. 13. и 14. овог члана.”.
После става 12. додају се нови ст. 13. и 14, који гласе:
„Ако се вредност објекта из ст. 8. и 9. овог члана утврђује за године које
претходе тој години, под И.5. уноси се грађевинска вредност објекта
процењена од стране овлашћеног вештака грађевинске струке са стањем на
последњи дан календарске године која претходи години у којој се утврђује
порез.
Ако је за објекат из члана 7. став 4. Закона обвезнику настала пореска
обавеза у току пореске године или у текућој години након почетка пословне
године обвезника која је различита од календарске, а обвезник у својим
пословним књигама није посебно исказао набавну вредност земљишта од
набавне вредности објекта, под И.5. уноси се грађевинска вредност објекта
процењена од стране овлашћеног вештака грађевинске струке са стањем на
дан настанка пореске обавезе. ”.
У досадашњем ставу 13, који постаје став 15, речи: „став 9.” замењују се
речима: „став 10.”.
У досадашњем ставу 14, који постаје став 16, речи: „става 10.” замењују се
речима: „става 12.”.
У досадашњем ставу 15, који постаје став 17, у тачки 3) речи: „и налазе се
на територији јединице локалне самоуправе која није донела и објавила
акте из члана 7а став 6. Закона у складу са Законом.” замењују се речима:
„ако:
(1) се налазе на територији јединице локалне самоуправе која до 30.
новембра текуће године није објавила акт којим утврђује просечне цене

одговарајућих непокретности у зонама, односно просечне цене
одговарајућих непокретности у најопремљенијој зони у случају из члана 7а
став 2. Закона, или
(2) у зони и граничним зонама није било промета одговарајућих
непокретности у периоду из члана 6. став 5. Закона а у најопремљенијој
зони не постоји одговарајућа врста непокретности, или
(3) јединица локалне самоуправе до 30. новембра текуће године није
објавила акт којим утврђује зоне и најопремљеније зоне.”.
У досадашњем ставу 16, који постаје став 18, речи: „става 12.” замењују се
речима: „става 14.”.
У досадашњем ставу 17, који постаје став 19, речи: „став 10.” замењују се
речима: „став 12.”.
У досадашњем ставу 18, који постаје став 20, речи: „става 14.” замењују се
речима: „става 16.”, а речи: „став 10.” замењују се речима: „став 12.”.
Досадашњи ст. 19. до 22. постају ст. 21. до 24.
Члан 10.
У члану 15. став 3. тачка 2) речи: „уноси се врста непокретности која је
ослобођена плаћања пореза” замењују се речима: „за непокретност која је
ослобођена плаћања пореза уноси се врста”.
У тачки 3) речи: „ст. 3. и 4.” замењују се речима: „ст. 3. до 5.”.
Члан 11.
У члану 16. ст. 1. до 3. бришу се.
У досадашњем ставу 4, који постаје став 1, после речи: „самоуправе” додају
се запета и речи: „на порталу ЈИС ЛПА,”.
Члан 12.
У члану 17. став 1, у уводној реченици, речи: „став 5.” замењују се речима:
„став 6.”.
У тачки 3) тачка на крају замењује се тачком и запетом.
Додаје се тачка 4), која гласи:
„4) Фонд који не води пословне књиге у складу са прописима Републике
Србије.”.
Члан 13.
У члану 20. додаје се нови став 2, који гласи:
„Кад Друштво за управљање фондом, у име и за рачун Фонда, подноси
пореску пријаву, под бројем 1.4. уноси адресу седишта Друштва за
управљање фондом уписану у прописаном регистру, односно посебну адресу

за пријем поште која је регистрована код Агенције за привредне регистре,
свој број телефона и e-mail - податак о електронској адреси на коју се том
друштву, у име и за рачун Фонда као обвезника, достављају порески акти.”.
Досадашњи ст. 2. до 7. постају ст. 3. до 8.
У досадашњем ставу 8, који постаје став 9, тачка 2) речи: „ст. 3. и 4. ”
замењују се речима: „ст. 3. до 5.”.
Досадашњи став 9. постаје став 10.
У досадашњем ставу 10, који постаје став 11, тачка 7) мења се и гласи:
„7) под бројем 7.7. – кад престане право на пореско ослобођење због:
(1) настанка пореске обавезе у току године након чега је укупна пореска
основица за све непокретности обвезника на територији јединице локалне
самоуправе преко 400.000 динара, уноси се датум који одговара дану
настанка пореске обавезе у пореској години;
(2) уступања непокретности другом лицу уз накнаду, које у току 12 месеци
траје дуже од 183 дана, уноси се датум који одговара 184-ом дану од дана
уступања;”.
Додаје се тачка 8), која гласи:
„8) под бројем 7.8. – кад у току пореске године дође до измене корисне
површине непокретности, уноси се измењена корисна површина
непокретности.”.
У досадашњем ставу 11, који постаје став 12, речи: „до 7.7” замењују се
речима: „до 7.8”.
Досадашњи ст. 12. до 15. постају ст. 13. до 16.
Додаје се став 17, који гласи:
„Кад Друштво за управљање фондом, у име и за рачун Фонда, подноси
пореску пријаву, на крају пријаве означава да је подноси у својству
законског заступника, уноси свој ПИБ, своје пословно име, седиште, место и
датум попуњавања пореске пријаве и потписује је.”.
Члан 14.
У члану 24. додаје се нови став 2, који гласи:
„Кад Друштво за управљање фондом, у име и за рачун Фонда, подноси
пореску пријаву, под бројем 1.4. уноси адресу седишта Друштва за
управљање фондом уписану у прописаном регистру, односно посебну адресу
за пријем поште која је регистрована код Агенције за привредне регистре,
свој број телефона и e-mail - податак о електронској адреси на коју се том
друштву, у име и за рачун Фонда као обвезника, достављају порески акти. ”.

У досадашњем ставу 2, који постаје став 3, тачка 2) подтачка (2), после
речи: „новчано потраживање,” додају се речи: „дигитална имовина,”.
Досадашњи ст. 3. до 6. постају ст. 4. до 7.
Додаје се став 8, који гласи:
„Кад Друштво за управљање фондом, у име и за рачун Фонда, подноси
пореску пријаву, на крају пријаве означава да је подноси у својству
законског заступника, уноси свој ПИБ, своје пословно име, седиште, место и
датум попуњавања пореске пријаве и потписује је.”.
Члан 15.
У члану 28. додаје се нови став 2, који гласи:
„Кад Друштво за управљање фондом, у име и за рачун Фонда, подноси
пореску пријаву, под бројем 1.4. уноси адресу седишта Друштва за
управљање фондом уписану у прописаном регистру, односно посебну адресу
за пријем поште која је регистрована код Агенције за привредне регистре,
свој број телефона и e-mail - податак о електронској адреси на коју се том
друштву, у име и за рачун Фонда као обвезника, достављају порески акти. ”.
Досадашњи ст. 2. до 7. постају ст. 3. до 8.
Додаје се став 9, који гласи:
„Кад Друштво за управљање фондом, у име и за рачун Фонда, подноси
пореску пријаву, на крају пријаве означава да је подноси у својству
законског заступника, уноси свој ПИБ, своје пословно име, седиште, место и
датум попуњавања пореске пријаве и потписује је.”.
Члан 16.
У члану 31. додаје се нови став 2, који гласи:
„Кад Друштво за управљање фондом, у име и за рачун Фонда, подноси
пореску пријаву, под бројем 1.4. уноси адресу седишта Друштва за
управљање фондом уписану у прописаном регистру, односно посебну адресу
за пријем поште која је регистрована код Агенције за привредне регистре,
свој број телефона и e-mail – податак о електронској адреси на коју се том
друштву, у име и за рачун Фонда као обвезника, достављају порески акти. ”.
Досадашњи ст. 2. до 6. постају ст. 3. до 7.
Додаје се став 8, који гласи:
„Кад Друштво за управљање фондом, у име и за рачун Фонда, подноси
пореску пријаву, на крају пријаве означава да је подноси у својству
законског заступника, уноси свој ПИБ, своје пословно име, седиште, место и
датум попуњавања пореске пријаве и потписује је.”.
Члан 17.

Обрасци ППИ-1, Подприлог уз Прилог-1, ППИ-2 и ППИ-3, који су одштампани
уз Правилник о обрасцима пореских пријава о утврђеном, односно за
утврђивање пореза на имовину („Службени гласник РС”, број 93/19) и чине
његов саставни део, замењују се новим обрасцима ППИ-1, Подприлог уз
Прилог-1, ППИ-2 и ППИ-3, који су одштампани уз овај правилник и чине
његов саставни део.
Пореске пријаве на новим обрасцима ППИ-1 и Подприлог уз Прилог-1,
обвезници који воде пословне књиге подносиће почев од пореза на имовину
за 2021. годину.
Пореске пријаве на новим обрасцима ППИ-2 и ППИ-3, подносиће се почев од
1. јануара 2021. године.
Члан 18.
Овај правилник ступа на снагу 1. јануара 2021. године.

