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Сажетак
По ре ски си стем опре де љу је ефи ка сност јав них фи нан си ја 

и њи хов еко ном ски зна чај, по себ но у по гле ду оп ти мал ног опо ре-
зи ва ња. Са тог аспек та, све ви ше се го во ри о пра вич но сти, ефи-
ка сно сти и јед но став но сти ко је мо ра ју би ти нај зна чај ни је од ли ке 
са вре ме них по ре ских си сте ма. Због то га, да нас су при сут не број не 
про ме не у ве ћи ни са вре ме них по ре ских си сте ма. И у Ср би ји се 
све ви ше го во ри о ре фор ма ма по ре ског си сте ма, ко је мо ра ју пред-
ста вља ти зна ча јан сег мент укуп них ре фор ми ње них јав них фи нан-
си ја. Па жња је усме ре на на ана ли зу ста ња и ре фор ми по ре за на 
до хо дак гра ђа на и до при но са за со ци јал но оси гу ра ње, по ре за на 
до бит прав них ли ца и по ре за на имо ви ну. Ста ње при хо да од раз-
ли чи тих по ре ских об ли ка у Ср би ји је пред ста вље но уз упо ред ни 
при каз при хо да од истих по ре ских об ли ка у зе мља ма чла ни ца ма 
Европ ске Уни је.
Кључ не ре чи:  по ре ски си сте ми, по ре ска ре фор ма у Ср би ји, по рез на до-

хо дак гра ђа на, до при но си за оба ве зно со ци јал но оси гу-
ра ње, по рез на до бит прав них ли ца, по ре зи на имо ви ну, 
пер спек ти ве ре фор ми
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УВОД

По след њих не ко ли ко го ди на по ре ских си сте ми зе ма ља чла-
ни ца ЕУ су стал но из ло же ни од ре ђе ним про ме на ма ко је су по сле-
ди ца тра га ња за одр жи вим си сте ми ма јав них фи нан си ја. На и ме, 
као су штин ски ва жне чи ње ни це ко је иду у при лог на ве де ног тра га-
ња се мо гу уста но ви ти, ви со ки фи скал ни де фи цит и нео др жив јав-
ни дуг. И у Ср би ји, већ ду жи вре мен ски пе ри од по сто ји про блем у 
јав ним фи нан си ја ма, кон крет ни је, го во ре ћи о по је ди но сти ма, про-
блем ви со ког фи скал ног де фи ци та ко ји се фи нан си ра до ми нан то 
за ду жи ва њем.

Циљ сва ке по ре ске ре фор ме је по ве ћа ње јед но став но сти, 
пра вич но сти и ефи ка сно сти по ре ског си сте ма. Зна чај но пи та ње 
ре фор ми по ре ског си сте ма, ко је је ве о ма при сут но у на уч ној јав-
но сти, је сте и пи та ње тре нут ка у ко ме тре ба за по че ти са по ре ским 
ре фор ма ма. По ред ни за еко ном ских пред у сло ва, ва жан сег мент по-
ре ских ре фор ми је сте и по сто ја ње аде кват них по ли тич ких пред у-
сло ва. Ка да се го во ри о по ли тич ким пре ди спо зи ци ја ма по ре ских 
ре фор ми, нај че шће се ис ти чу мо ти ви са ко јих се у ре фор ме по ла зи. 
Тач ни је, го во ри се о под сти ца ји ма по ре ских ре фор ми. Број ни ра-
до ви су на пи са ни на те му по ли тич ких мо ти ва по ре ских ре фор ми1), 
али с об зи ром на те му, ов де ће пр вен стве но би ти ре чи о еко ном-
ским осно ва ма и еко ном ским под сти ца ји ма по ре ских ре фор ми, без 
на ме ре да се ума њи зна чај по ли тич ких чи ни ла ца. Сход но то ме, на-
во ди се са мо нео др жи ви раст јав ног ду га, те све не ус кла ђе ни ји од-
нос из ме ђу цен трал не и ло кал них вла сти, у по гле ду пре ра спо де ле 
при хо да, као нај че шће по ми ња ни узро ци ре фор ми по ре ског си сте-
ма Ср би је у по след њих не ко ли ко го ди на. Та ко ђе, као ве о ма ва жан 
раз лог ре фор ми по ре ског си сте ма Ср би је, у ра ду се на гла ша ва и 
њи хов зна чај за по ве ћа ње за по сле но сти и ра ста ин ве сти ци ја, на-
ста лог као по сле ди ца сма ње ња по ре ског оп те ре ће на и по јед но ста-
вљи ва ња по ре ских про це ду ра.2) По ред еко ном ских, сма тра се да је 
глав ни по ли тич ки мо тив ре фор ми по ре ског си сте ма Ср би је, ње го-
во ускла ђи ва ње са по ре ским си сте мом ЕУ.

1) Ви ди Al ber to Ale si na et al, „Why is fi scal po licy of ten procycli cal?“, Jo ur nal of the Euro-
pean Eco no mic As so ci a tion, 6(5), 2008., pp. 1006–1036.; Al ber to Ale si na, Ro u bi ni No u riel, 
“Po li ti cal Cycles in OECD eco no mi es”, The Re vi ew of Eco no mic Stu di es, 59(4), 1992., pp. 
663-668.

2) По ре ски си стем сва ке зе мље пред ста вља део ње ног ин сти ту ци о нал ног окви ра на ко ме 
се за сни ва при вред ни раз вој. О ва жно сти ин сти ту ци ја за ток и ка рак тер ре фор ми, у ко је 
спа да ју и по ре ске ре фор ме, ви де ти: Мар ко Б. Тму шић, „Ин сти ту ци о нал не осно ве но вог 
мо де ла при вред ног раз во ја Ср би је“, Срп ска по ли тич ка ми сао, Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, број 4, год. 21, vol. 46, Бе о град, 2014, стр. 287 – 304.
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Рад је струк ту ри ран у три де ла. У пр вом де лу ра да да је се 
кра так осврт на те о риј ске осно ве оп ти мал ног опо ре зи ва ња ко ји 
пред ста вља „сре ди ште“ ефи ка сног по ре ског си сте ма. Раз ма тра се 
крат ко и про блем ди зај ни ра ња по ре ског си сте ма. Дру гим де лом 
ра да су об у хва ће не, уз ис ти ца ње ста ња, ак ту ел не по ре ске ре фор ме 
у по ре ском си сте му зе ма ља чла ни ца ЕУ у окви ру ко јих се да је и 
кра так при каз нај ва жни јих по ре ских из ме на у по ре ским си сте ми-
ма. У тре ћем де лу ра да, пре зен то ван је по ре ски си стем Ср би је, на-
во ђе њем ва же ћих ре ше ња. Уз на гла ше на по сто је ћа ре ше ња, су че-
ља ва ју се и по зи тив ни сег мен ти по ре ских про ме на, са од ре ђе ним 
не до ста ци ма и огра ни че њи ма истих. Од ли ке по ре ског си сте ма Ср-
би је се по сма тра ју кроз не ко ли ко нај зна чај ни јих по ре ских за ко на, 
и то За ко на о по ре зу на до хо дак гра ђа на, За ко на о по ре зу на до бит 
прав них ли ца, За ко на о по ре зу на имо ви ну и За ко на о до при но си ма 
за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње.

1. КРА ТАК ТЕ О РИЈ СКИ ОСВРТ  
НА ДИ ЗАЈН ПО РЕ СКОГ СИ СТЕ МА

У на уч ној по ле ми ци мно го је су прот ста вље них ста во ва, гле-
ди шта и по ле ми ка ко је се од но се на ди зајн по ре ског си сте ма.3)

Уви ди ма у по ре ске си сте ме зе ма ља ши ром све та, вид но је да 
се про ме не де ша ва ју че сто у ве ћи ни зе ма ља. У не ким зе мља ма се 
ра ди о стан дард ним про ме на ма ко је су на ста ја ле из по тре ба вре ме-
на и раз ли чи тих си ту а ци ја, а у не ки ма се мо же уочи ти и мно штво 
зна чај них и ко ре ни тих про ме на по ре ског си сте ма ко је су им пли ци-
ра не не са мо ма кро е ко ном ским ста њи ма већ и оп штим по ли тич-
ким, по ве за ним са на ста ја њи ма/не ста ја њи ма од ре ђе них др жа ва и 
про ме на ма си сте ма ко јих су их ка рак те ри са ли. Пред ме ти стал них 
ис тра жи ва ња и ана ли за, ка ко те о риј ских, та ко и ем пи риј ских су 
кри те ри ју ми за оце ну по ре ског си сте ма. До ми нант но пи та ње ко је 
се стал но по ста вља са пра те ћом раз ли чи том ар гу мен та ци јом се ти-
че пра вич но сти по ре ских си сте ма. Ис тра жи ва њи ма и оп ти мал ним 
ди зај ни ра њем по ре ског си сте ма су се ба ви ли број ни ауто ри то ком 
раз во ја и оп ште, еко ном ске на у ке.4) Стан дард на те о ри ја оп ти мал-

3) Ка да се узму у об зир све на ве де не окол но сти, са гле да ва ње раз ли чи тих по ре ских си сте-
ма и из два ја ње еле мен та ко је је дан по ре ски си стем тре ба да са др жи да би за до во љио 
те о риј ске кри те ри ју ме, а и да би био ем пи риј ски ре ле ван тан, зах те ва по се бан опрез, али 
и под сти че да се по ку ша да ти та кав при каз по ре ских си сте ма ода бра них др жа ва ко ји ће 
омо гу ћи ти да се раз ли ке спо зна ју и из дво је пред но сти и не до ста ци.

4) Ре тро спек ти ву о исто ри ји фи скал не док три не па и о „аде кват ном опо ре зи ва њу“ ви ди 
Ric hard A. Mu sgra ve „A Bri ef Hi story of Fi scal Doc tri ne“ in Auer bach, A.J., Feld stein M. 
ed.(1985), Hand bo ok of Pu blic Eco no mics, vol. I, El se vi er Sci en ce Pu blis hers B. V. (North-
Hol land), 1985, pp 16-28.
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ног опо ре зи ва ња прет по ста вља да по ре ски си стем тре ба да бу де 
уре ђен на на чин да мак си ми зи ра дру штве но бла го ста ње уз да ти 
скуп по сто је ћих огра ни че ња.5)

И по ред број них, че сто оспо ра ва них са зна ња ис тра жи ва ча 
при пад ни ка су прот ста вље них те о риј ских при сту па у раз ли чи тим 
вре мен ским пе ри о ди ма, из два ја се за јед нич ко гле ди ште у по гле ду 
прин ци па „оп ти мал ног опо ре зи ва ња“, а то су: ефи ка сност, пра вич-
ност и јед но став ност. По ред по ме ну тих од ли ка по ре ског си сте ма у 
ли те ра ту ри се ис ти че још не ко ли ко ка рак те ри сти ка бит них за оп-
ти ма лан по ре ски си стем и то: флек си бил ност по ре ског си сте ма, 
по ли тич ка огра ни че ња, тро шко ви ад ми ни стра ти ра ња и под сти ца ји 
за ута ју.6) У оп штем освр ту на те о риј ско ди зај ни ра ње по ре ског си-
сте ма, не дво сми сле но се у ли те ра ту ри на во ди да је циљ иден ти фи-
ко ва ти осо би не за до бар по ре ски си стем у отво ре ним еко но ми ја ма 
у XXI ве ку. Да ље и пре ци зни је, кон кре ти зу ју ћи „до бро ди зај ни ра-
ње“ по ре ског си сте ма, у фо ку су ве ћи не ис тра жи ва ча је иза зов, на 
ко ји на чин уре ди ти по ре ски си стем да обез бе ди аде ква тан при ход 
за бу џет ка ко би се за до во љио од ре ђе ни сте пен јав не по тро шње 
и да исти бу де та кав да ре ди стри бу ци ја у еко но ми ји др жа ве бу де 
ефи ка сна, еко ном ски и ад мин стра тив но. Мо гу се на ћи и број ни и 
ве ћин ски ста во ви да од ди зај на по ре ског си сте ма за ви си и сте пен 
по ре ске ева зи је, као и сте пен јед но став но сти и тран спа рент но-
сти.7) Без об зи ра да ли се ра ди о тра ди ци о нал ним или са вре ме ним 
по гле ди ма на ди зајн по ре ског си сте ма, као за јед нич ки ис тра жи вач-
ки ар гу мен ти се на ла зе и пој мо ви ве за ни за про гре сив ност или не-
у трал ност по ре ског си сте ма.8)

То ком вре ме на по ка за ло се да по ре ски си сте ми ни су ста тич-
ни и да они не ми нов но пра те про ме не ко је на ста ју у дру штви ма. 
По ре зи ге не рал но про из во де ис кри вље но по на ша ње уче сни ка у 
при вре ди ко је је иза зва но ви си ном по ре ског оп те ре ће ња.9) Про бле-

5) Vi di: Gre gory N. Man kiw, Mat thew Char les We in zi erl, and Danny Fer ris Yagan, „Op ti mal 
ta xa ti on in the ory and prac ti ce“, Jo ur nal of Eco no mic Per spec ti ves 23(4): 147-174., 2009, pp. 
2-26.

6) Ви ди: npr. Alan J. Аuerbach, „The The ory of Ex cess Bur den and Op ti mal Ta xa ti on“ in Auer-
bach, A.J., Feld stein M. ed.(1985), Hand bo ok of Pu blic Eco no mics, vol. I, El se vi er Sci en ce 
Pu blis hers B. V. (North-Hol land), 1985, pp. 84-110.

7) Ви ше о то ме: нпр. Mi rr le es Ja mes, et al. „The Mi rr le es re vi ew: a pro po sal for syste ma tic tax 
re form“, Na ti o nal Tax Jo ur nal, 2012, 65.3: 655-684., pp. 656-661.

8) Но ви ји рад где се чи сто из два ја ју и крат ко обра зла жу ар гу мен та ци је ве за не за про гре-
сив ност и не у трал ност по ре ског си сте ма је Mi rr le es Ja mes, et al. „The Mi rr le es re vi ew: a 
pro po sal for syste ma tic tax re form“, Na ti o nal Tax Jo ur nal, 2012, 65.3: 655-684.

9) Ре ша ва ње про бле ма оп ти мал ног опо ре зи ва ња још од Рем зи је вих основ них стра те ги ја 
опо ре зи ва ња (1927) има за циљ сво ђе ње по ре ског те ре та на ми ни мум уз исто вре ме но 
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ми, по себ но за раз ли чи те ре форм ске те о риј ске кон струк ци је по ре-
ских си сте ма, про ис ти чу из по сто ја ња не ког ини ци јал ног ди зај на 
по ре ског си сте ма. По сле ди це на сле ђе ног по ре ског уре ђе ња мо гу 
би ти не по вољ не при ли ком спро во ђе ња по ре ске ре фор ме.

По сма тра ју ћи из ме не по ре ских си сте ма у по след њој де це ни-
ји уоча ва се за о крет са основ них по ре ских прин ци па ефи ка сно сти 
и пра вич но сти, хо ри зон тал не и вер ти кал не, ка еко ном ској ефи ка-
сно сти.

Уче ста лост али и сло же ност ем пи риј ских и те о риј ских про-
ме на је из ра же ни ја у вре ме еко ном ских кри за. Са ви со ким сте пе-
ном до след но сти, до ка зи во је да про ме не у ди зај ну по ре ских си-
сте ма пре тен ду ју да омо гу ће кон со ли да ци је јав них фи нан си ја. На 
раз ли чи те ди на мич не про ме не за кон ске ре гу ла ти ве ко јом се уре ђу-
ју по ре ски си сте ми и пре по ја ве те ку ће еко ном ске кри зе, ути ца ле 
су број не и зна чај не по ли тич ке и/или еко ном ске ин те гра ци је, и по-
себ но зна чај на, оп шта гло ба ли за ци ја свет ске еко но ми је.

Иако се сва ка по ре ска ре фор ма спро во ди са на сто ја њем да 
но ви по ре ски си стем бу де ефи ка сни ји и пра вич ни ји од по сто је-
ћег, не рет ко исте иза зи ва ју и на ру ша ва ју упра во основ не прин ци пе 
опо ре зи ва ња, ефи ка сност и пра вич ност, и вер ти кал ну и хо ри зон-
тал ну. Ана ли зи ра ју ћи про ме не по ре ских си сте ма за па жа се да пра-
вац ко јим се кре ћу ре фор ме по ре ских си сте ма ни је увек очи гле дан 
и ја сан и да се не а де кват ним по ли тич ким од лу ка ма ума њу ју из гле-
ди за успех по ре ске ре фор ме.

2. ПРИ ХО ДИ ПО РЕ СКИХ СИСТЕМА 
ЗЕМА ЉА ЧЛА НИ ЦА ЕУ

Кон со ли да ци ја јав них фи нан си ја се, јед ним де лом и због по-
сле ди ца још увек ак ту ел не еко ном ске кри зе, на мет ну ла као нај ва-
жни ји ре форм ски по ду хват у еко но ми ја ма зе ма ља ши ром све та, па 
и у зе мља ма чла ни ца ма ЕУ. Ка да се го во ри о по ре ским си сте ми ма 
зе ма ља чла ни ца ЕУ, а по ред њих и о по ре ским си сте ми ма Нор ве-
шке и Ислан да,10) нео п ход но је да ти упо ред ни при каз нај ва жни јих 
по ре ских об ли ка ка ко би се да ље мо гле из ве сти од ре ђе не ве зе и 

до вољ но из да шне при хо де за за до во ље ње јав не по тро шње. Ем пи риј ски на ла зи као и 
те о ри је оп ти мал ног опо ре зи ва ња де це ни ја ма по ка зу ју да је по сти за ње из ре че ног из у-
зет но ком пли ко ва но. По себ но су ма ли из гле ди да се на ђе оп шти и уни вер за лан мо дел 
опо ре зи ва ња ко ји би прак тич но био при ме њив у раз ли чи тим вре ме ни ма и раз ли чи тим 
др жа ва ма ко је се од ли ку ју зна чај ним спе ци фич но сти ма.

10)  Тра ди ци о нал но се ду ги низ го ди на при ка зу ју у зва нич ним ста ти сти ка ма ЕУ и број ним 
ис тра жи вач ким ана ли за ма.
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за кључ ци. За аде кват ност на ве де ног, а има ју ћи у ви ду и те му овог 
раз ма тра ња, од го ва ра ју ћи кван ти фи ко ван при каз бит них по ре ских 
об ли ка за Ср би ју се под ра зу ме ва.

По сто је број не раз ли ке у мно гим еле мен ти ма по ре ских си-
сте ма зе ма ља чла ни ца ЕУ ко је су из ра же не и при ли ком из ме на по-
ре ских си сте ма. Ско ро све зе мље чла ни це ЕУ су се опре де ли ле за 
про ши ре ње по ре ских осно ви ца пра ће но ра стом по ре ских сто па 
код ин ди рект них по ре за. За ни мљи во је на по ме ну ти да по сто ји од-
ре ђе на раз ли ка из ме ђу из да шно сти ди рект них и ин ди рект них по-
ре за у „ста рим“ и „но вим“ зе мља ма чла ни ца ма ЕУ. Пре ма зва нич-
ним по да ци ма (та бе ла 1), у „ста рим“ зе мља ма чла ни ца ма ЕУ (ЕУ 
17) ме ђу из во ри ма јав них при хо да до ми ни ра ју по рез на до хо дак и 
до при но си за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње. За раз ли ку од „ста-
рих“, у „но вим“ зе мља ма чла ни ца ма ЕУ (ЕУ 11) при мет но је ве ће 
осла ња ње на ин ди рект не по ре зе, по себ но на по рез на до да ту вред-
ност (ПДВ), за ко јим сле де ак ци зе и ца ри не. По ред њих, зна ча јан 
из вор јав них при хо да тра ди ци о нал но пред ста вља ју до при но си за 
оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње.

Осла ња ју ћи се на пред мет ана ли зе ра да, као и на да те при-
ка зе и оце не, та бе ла 1 је по год но ме сто за упо ред ни при каз уче-
шћа од ре ђе них по ре ских об ли ка у БДП у зе мља ма ЕУ, Нор ве шке, 
Ислан да и Ср би је.

Та бе ла 1:  
Уче шће при хо да од по је ди них по ре за у БДП  

у ода бра ним зе мља ма у 2012. го ди ни

 Држава Порез на 
доходак

Порез на 
добит

До при
но си за

оба ве зно
со ци
јал но
оси гу
ра ње

По рез на
имовину ПДВ

Бел ги ја (BE) 12,7 3,1 14,6 3,4 7,2
Бу гар ска (BG) 3,0 1,9 7,2 0,6 9,4
Че шка Ре пу бли ка (CZ) 3,8 3,3 15,6 0,5 7,2
Дан ска (DК) 24,5 3,0 0,9 2,6 10,0
Не мач ка (DЕ) 8,8 2,7 15,6 0,9 7,3
Есто ни ја (ЕЕ) 5,3 1,4 11,5 0,3 8,7
Ир ска (IЕ) 9,7 2,4 4,4 1,4 6,2
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Грч ка (ЕL) 6,9 1,1 10,8 2,1 7,1
Шпа ни ја (ЕS) 7,7 2,2 12,0 2,2 5,5
Фран цу ска (FR) 8,5 2,3 17,0 3,6 7,0
Хр ват ска (HR) 3,7 2,0 11,5 0,3 12,3
Ита ли ја (IT) 12,2 2,3 13,5 2,6 6,1
Ки пар (CY) 4,0 6,3 9,1 0,8 8,9
Ле то ни ја (LV) 5,7 1,6 8,4 0,9 7,1
Ли тва ни ја (LT) 3,5 1,3 11,0 0,5 7,7
Лук сем бург (LU) 8,6 5,3 11,5 1,3 7,1
Ма ђар ска (HU) 5,4 1,3 13,2 1,2 9,4
Мал та (МТ) 6,7 6,3 6,0 1,0 7,8
Хо лан ди ја (NL) 7,7 2,1 16,0 1,2 7,0
Аустри ја (АТ) 10,1 2,4 14,9 0,6 8,0
Пољ ска (PL) 4,6 2,1 12,3 1,3 7,3
Пор ту гал (PT) 5,9 2,8 9,1 1,4 8,5
Ру му ни ја (RO) 3,5 2,2 8,8 0,8 8,5
Сло ве ни ја (SI) 5,8 1,3 15,2 0,6 8,2
Сло вач ка (SK) 2,6 2,4 12,5 0,7 6,1
Фин ска (FI) 13,0 2,2 13,1 1,2 9,2
Швед ска (SE) 15,2 2,9 7,2 1,0 9,3
Ве ли ка Бри та ни ја (UК) 9,6 2,9 6,7 4,1 7,3
Нор ве шка (NО) 9,9 10,4 9,6 1,1 7,7
Исланд (IS) 14,1 2,0 3,8 2,5 8,4
ЕУ28 про сек 7,8 2,6 11,1 1,4 7,9
ЕА-18 про сек 7,9 2,8 12,0 1,5 7,4
ЕУ-28 маx 24,5 6,3 17,0 3,6 12,3
ЕУ-28 мин 2,6 1,1 0,9 0,3 5,5
ЕУ-28 (маx-мин) 21,9 5,2 16,1 3,3 6,8
Ср би ја (2014) 3,77 1,87 12,23 1,1 10,54

Из вор: Euro pean Com mis sion (2014), за Ср би ју Ми ни стар ство фи нан си-
ја Ре пу бли ке Ср би је, об ра чун ауто ра.

Све зе мље чла ни це ЕУ пр вен стве но због ви со ког фи скал ног 
де фи ци та и ра ста уче шћа јав ног ду га у БДП, су при сту пи ле про ме-
на ма сво јих по ре ских си сте ма, са те жњом да се из вр ши фи скал на 
кон со ли да ци ја. Са др жај про ме на по ре ских си сте ма у овим зе мља-
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ма пред ста вља ју пре те жно про ме не по ре ских сто па и/или осно ви-
ца свих јав них при хо да.

У на ред ној та бе ли (та бе ла 2) да је се при каз зна чај них по ре-
ских про ме на у зе мља ма чла ни ца ма ЕУ усво је них од сре ди не 2013. 
до сре ди не 2014. го ди не.

Та бе ла 2: 
По ре ске про ме не у зе мља ма ЕУ у 2013. и 2014. (пр ва по ло ви на)

За кон ске сто пе Осно ви ца или по
себ ни ре жи ми

По рез на 
до хо дак

По ве ћа ње (AT, ES, PT) (AT, BE, CZ, EL, FI, FR, 
HR, IE, LT, NL, SE, SI)

Сма ње ње (BG, EE, EL, 
MT, NL)

(BE, BG, CZ, DK, DE, EE, 
ES, FI, FR, IT, LT, LV, MT, 

NL, SE, RO, SI, UK*)

По рез на 
до бит

По ве ћа ње (BE, DE, EL, 
FR, PT, SK)

(AT, BE, EL, ES, FI, FR, 
HR*, LT, LV, PL, SE, SK)

Сма ње ње (DK, EE, FI, FR*, 
ES*, PT, UK, SK)

(AT, BG, BE, EL, ES, FR, HR, 
IE, IT, LT, LV, NL, PT, RO, UK)

До при
но си за 
со ци јал но 
оси гу ра ње

По ве ћа ње (CY, HR) (CZ, EE, HR, HU, RO, SK)

Сма ње ње (AT, EE*, IT, 
LV, RO)

(BE, ES, FR, HU, LV, 
SE, SI, SK, UK)

ПДВ
По ве ћа ње (CY, FR, IT, 

LU*, PL**, SI)
(BE, CY, DE, DK, EE*, EL, 
FR, HR, IT, LU*, PL**, SI)

Сма ње ње - (BE, DK, EL, ES, FR, 
IE**, LT, RO)

Ак ци зе 
По ве ћа ње

(BE, CY, BG, EE, 
ES, FI, FR, HR, IT*, 
LV, MT, NL, PL, RO, 
SI, AT, CZ, DE, IE, 

LT, PT, SE, UK)

(BE, EE*, FR)

Сма ње ње (DK, UK, BG, IE) (BG, DK, DE, HR, UK)

По рез на 
имо ви ну

По ве ћа ње (EL, IE, IT, CY, 
LT, NL, RO) (CY, ES, HR*, UK)

Сма ње ње (EL, IT) EE, LV, MT)
На по ме не: Та бе ла об у хва та по ре ске про ме не спро ве де не или усво је не од 
сре ди не 2013. до сре ди не 2014. го ди не, укљу чу ју ћи и при вре ме не про-
ме не. По ре ске ме ре су при ка за не по је ди нач но, а не на осно ву њи хо вог 
бу џет ског ути ца ја. На ја вље не из ме не су озна че не зве зди цом (*). Но ви 
по ре зи су тре ти ра ни као по ве ћа ње за кон ских сто па. Код ПДВ се ме ња 
са мо стан дард на сто па, при ја вље на као про ме на сто пе; би ло ко ја дру га 
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про ме на (укљу чу ју ћи про ме не у ни воу и оби му сма ње не сто пе) се сма-
тра про ме ном у ба зном/по себ ном ре жи му. Спе ци јал ни по ре ски ре жи ми 
об у хва та ју ме ре осми шље не за циљ не гру пе. Зе мље обе ле же не са (**) су 
др жа ве чла ни це ко је су од лу чи ле да за др же при вре ме не ме ре. Уко ли ко 
по чет не ме ре об у хва та ју при вре ме но сма ње ње по ре за за од ре ђе ни пе ри-
од, од лу ка да се про ду жи ова ме ра је при ја вље на као сма ње ње и обр ну то. 

Из вор: Euro pean Com mis sion (2014:18)
При мет но је да су и по ред зна чај них про ме на, раз ли ке у по-

ре ским си сте ми ма зе ма ља чла ни ца ЕУ и да ље оп ста ле. У прет ход-
ној та бе ли (та бе ла 1) пре зен то ва но је да по сто је раз ли ке и у по-
гле ду уче шћа по је ди них по ре ских при хо да у БДП-у, пре ма ко ји ма 
се не ке зе мље ви ше осла ња ју на ди рект не, а не ке на ин ди рект не 
по ре ске при хо де. У та бе ли 2 по ка за но је да по сто је раз ли ке и у 
по ре ском оп те ре ће њу, где се уоча ва не ко ли ко ва жних тен ден ци ја. 
Нај ве ће по ве ћа ње по ре ских при хо да је за бе ле же но од ак ци за на 
нафт не де ри ва те, елек трич ну енер ги ју, ду ван, ал ко хол, ше ћер и др., 
као и од тзв. еко ло шке ак ци зе где је чак у 23 зе мље до шло до по ве-
ћа ња овог об ли ка јав ног при хо да. За рад аде кват не ин тер пре та ци је 
ва жно је на гла си ти да су про ме не ве за не за ак ци зе у та бе ли 2 да-
те об у хват но, за све ка те го ри је ак ци за за јед но. До по ве ћа ња сто пе 
ПДВ-а је до шло у 6 зе ма ља, а за ни мљи во је да ни јед на зе мља ни је 
ума њи ла сто пу овог по ре за. На ве де на тен ден ци ја је у скла ду са но-
ви јим ем пи риј ским еко но ме триј ским ис тра жи ва њи ма пре ма ко ји-
ма је ПДВ је дан од по ре ских об ли ка са нај ма њим не га тив ним ути-
ца јем на при вред них раст.11) До по ве ћа ња до при но са за оба ве зно 
со ци јал но оси гу ра ње до шло је са мо у 2 зе мље, што се мо же об ја-
сни ти ви со ком не за по сле но шћу, пра ће ном нео др жи вим пен зи о ним 
си сте ми ма. На кра ју, ка да је реч о по ре зи ма на имо ви ну, уоча ва се 
да је до по ве ћа ња по ре ских сто па овог по ре ског об ли ка до шло у 7 
зе ма ља, док су 4 зе мље по ве ћа ле осно ви цу по ре за на имо ви ну.

3. ПО РЕ СКИ СИ СТЕМ СР БИ ЈЕ – ПРЕ ГЛЕД СТА ЊА

Ге не рал но, ка да се го во ри о по ре ским си сте ми ма и о њи хо-
вим из ме на ма, оно што ва жи за зе мље ЕУ, да су про ме не уче ста ле 
и све о бу хват не, мо же се ре ћи и за Ср би ју. Про ме не у по ре ском си-
сте му Ср би је су при сут не ду ги низ го ди на, а оне од 2000. го ди не 
слич не су про ме на ма у европ ским си сте ми ма. По сто је сва ка ко и 
број не раз ли ке у на ве де ним из ме на ма узро ко ва не раз ли чи тим спе-

11) Ви ди: нпр. Јеffrey Owens, „Fun da men tal tax re form: an in ter na ti o nal per spec ti ve“, Na ti o nal 
Tax Jo ur nal (2006): 131-164. i Ar nold Jens Mat thi as, et al. „Tax Po licy for Eco no mic Re co-
very and Growth“ The Eco no mic Jo ur nal 121.550 (2011): F59-F80.



СПМ број 3/2015, година XXII, свеска 49. стр. 231-251.

240

ци фич но сти ма ко је од ли ку ју по ре ски си стем Ср би је. Ре фор мом су 
би ли об у хва ће ни сви по ре ски об ли ци у раз ли чи том сте пе ну и са 
раз ли чи тим ре зул та ти ма. Ре фор ми са но је опо ре зи ва ње по тро шње, 
до би ти прав них ли ца, до хот ка и имо ви не.

По став ка тре нут но ва же ћих ре ше ња у по ре ском си сте му Ср-
би је на ста ла је као ре зул тат ду го го ди шњих из ме на. Она од сту па-
ју у од ре ђе ној ме ри од ва же ћих те о риј ских ре ше ња, а и од ем пи-
риј ских ре ше ња за сту пље них у ве ћи ни зе ма ља ЕУ. Од сту па ња су 
нај ма ње из ра же на код опо ре зи ва ња по тро шње,12) док код дру гих 
по ре ских об ли ка по сто је не што зна чај ни ја од сту па ња. Осврт на 
по сто је ћу струк ту ру јав них при хо да у Ср би ји у 2014. го ди ни, као и 
увид у струк ту ру јав них при хо да у по след њих 5 го ди на, ја сно по ка-
зу је да су до ми нант ни ин ди рект ни по ре зи (по ре зи на по тро шњу). 
Очи глед но је да по је ди нач но нај ве ће уче шће у укуп ним при хо ди ма 
и у БДП има ју ПДВ и до при но си за со ци јал но оси гу ра ње. Ва жно је 
на по ме ну ти и пу та њу уче шћа по ре за на до хо дак гра ђа на. При хо ди 
од овог по ре ског об ли ка се у по след њих не ко ли ко го ди на сма њу ју 
и то за хва љу ју ћи ма њој за по сле но сти, сма ње њу по ре ске сто пе по-
ре за на за ра де у по сма тра ном пе ри о ду као и уво ђе ње нео по ре зи вог 
де ла за ра да ко је за пра во чи не нај ве ћи део по ре за на до хо дак гра ђа-
на. До дат но, пад при хо да од по ре за на до хо дак се ду гу је и сма ње њу 
пла та у јав ном сек то ру. Ка да је реч о освр ту на при хо де од по ре за на 
до бит ла ко и увер љи во је уоч љив њи хов стал ни раст у пе ри о ду од 
2008. го ди не. Раст при хо да је по сле ди ца спро ве де не при ва ти за ци је 
и ре струк ту ри ра ња при вре де, али ра сту је, про це њу је се, нај ви ше 
до при не ла при ме на ме ђу на род них ра чу но вод стве них стан дар да и 
ре ал ни је ис ка зи ва ње ре зул та та по сло ва ња, као и по ве ћа ње по ре ске 
сто пе од 2013. го ди не. Ре ше ња у по гле ду опо ре зи ва ња имо ви не ак-
ту ел ним из ме на ма су та ква да се мо же са гле да ти и оце ни ти да су 
иста ра ди кал но но ва за Ср би ју, али и слич на ре ше њи ма у ве ћи ни 
зе ма ља чла ни ца ЕУ.

3.1 Опо ре зи ва ње до хот ка гра ђа на у Ср би ји

Ре фор ме по ре за на до хо дак у Ср би ји од 2001. го ди не усва ја-
њем За ко на о по ре зу на до хо дак гра ђа на и уз све из ме не за кључ но с 
по след њим из ма ја 2013. го ди не углав ном пред ста вља ју ко рек ци је 
тзв. ме шо ви тог мо де ла опо ре зи ва ња. По ме ну ти ме шо ви ти мо дел 
опо ре зи ва ња ка рак те ри ше опо ре зи ва ње раз ли чи тих при хо да у тре-
нут ку на стан ка, уз од ре ђе не нор ми ра не од бит ке (це ду лар на ком-

12) При мер ко ји иде у при лог из не тог од сту па ња се од но си на по је ди на осло бо ђа ња од ПДВ 
као и на по став ке ко ји ма се овим по ре ским об ли ком по ку ша ва во ди ти со ци јал на по ли-
ти ка (нпр. по вра ћај ПДВ за опре ме за бе бе).
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по нен та мо де ла) и го ди шње опо ре зи ва ње до хот ка фи зич ких ли ца 
(син те тич ка ком по нен та мо де ла). За оце ну ак ту ел них ре ше ња мо-
же по слу жи ти из но ше ње не ма лог бро ја не до ста та ка мо де ла опо ре-
зи ва ња до хот ка ко ји је био ва же ћи пре ис так ну тих про ме на.13)

На овом ме сту се из два ја ју не до ста ци као што је раз ли чит 
трет ман ли ца са истим до хот ком, што до при но си сма ње њу хо ри-
зон тал не пра вич но сти, као и из у зет на сло же ност пра ви ла за опо-
ре зи ва ње до хот ка што не сум њи во пру жа мо гућ ност за из бе га ва ње 
и ута ју по ре за.14)

У та бе ли 3 су пред ста вље не вр сте при хо да и сто пе по ре за на 
до хо дак фи зич ких ли ца у тре нут ку на стан ка.

Та бе ла 3:  
По ре ске сто пе по ре за на до хо дак гра ђа на у Ср би ји

Врста прихода
По сто је ћа ре ше ња

За кон ска 
по ре ска 

сто па
Нор ми ра ни тро
шко ви/од би ци

Ефек тив на по
ре ска сто па

За ра де 10%
Нео по ре зи ви 
из нос 11.443 

ди на ра.
7.75%

При хо ди од са мо-
стал не де лат но сти 10% / 10%

При хо ди од аутор ских 
пра ва, пра ва срод них 
аутор ским и пра ва ин-
ду стриј ске сво ји не.

20% 50%, 43% и 30% 10%, 11,4% и 14%

При хо ди од ка пи та ла 15%*, 20% / 15%, 20%

Ка пи тал ни до би ци 15% / 15%
Оста ли при хо ди 15%, 20% 15%, 20% 12%, 16%

Из вор: За кон о по ре зу на до хо дак гра ђа на, об ра чун ауто ра.

13) Де таљ но про у ча ва ње и ана ли за опо ре зи ва ња до хот ка фи зич ких ли ца у Ср би ји, уз из но-
ше ње и не до ста та ка мо де ла по ну ђе на је у сту ди ји По ре ска по ли ти ка у Ср би ји – по глед 
уна пред (Ви ди Mилојко Ар сић (ред.), По ре ска по ли ти ка у Ср би ји – по глед уна пред, 
USAID, ФРЕН, Бе о град, 2010., стр. 39-61). О ре фор ми по ре за на до хо дак гра ђа на у Ср-
би ји са ста но ви шта ефи ка сно сти и пра вич но сти мо же се ви де ти у ра ду: Са ша Ран ђе ло-
вић, „Ре фор ма по ре за на до хо дак гра ђа на у Ср би ји: ефи ка сност и пра вич ност vs. по ли-
тич ка еко но ми ја“, QM 32, ФРЕН, Бе о град, 2013, str. 63-66.

14) Ви ше вид. Ми лан Кец ман, „Про ме не у по ре ском си сте му Ср би је“, Ра чу но вод ство 57.5-
6 СРРС Бе о град (2013): 69-80.
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* По ре ска сто па за све при хо де од ка пи та ла осим ствар ног при хо да од из да ва ња соп стве-
них не по крет но сти и при пи са них при хо да од вла сни штва над не по крет но сти ма (по ре-
ска сто па 20%).

Ана ли за опо ре зи ва ња до хот ка фи зич ких ли ца у Ср би ји под-
ра зу ме ва и крат ко са гле да ва ње го ди шње по ре ске оба ве зе. На и ме, 
За ко ном о по ре зу на до хо дак гра ђа на, го ди шњи по рез на до хо дак 
гра ђа на пла ћа ју фи зич ка ли ца ко ја су у ка лен дар ској го ди ни оства-
ри ла до хо дак ве ћи од тро стру ког из но са про сеч не го ди шње за ра де 
по за по сле ном ис пла ће не у Ре пу бли ци у го ди ни за ко ју се утвр ђу је 
по рез, пре ма по да ци ма ре пу блич ког ор га на над ле жног за по сло-
ве ста ти сти ке за раз ли чи те вр сте при хо да.15) У 2014. го ди ни об ве-
зни ци го ди шњег по ре за на до хо дак фи зич ки ли ца су фи зич ка ли ца 
од ре ђе на као об ве зни ци чи ји уку пан не то из нос до хот ка пре ла зи 
2.211.336 ди на ра. Об ве зни ци го ди шњег по ре за на до хо дак гра ђа-
на (ре зи ден ти – др жа вља ни Ср би је као и не ре зи ден ти - стран ци) 
ду жни су да за оства ре ни до хо дак у го ди ни за ко ју се вр ши утвр ђи-
ва ње по ре за под не су по ре ску при ја ву над ле жном по ре ском ор га ну 
по ис те ку те го ди не, а нај ка сни је до 15. ма ја (пре по след њих из ме-
на, рок је био до 15. мар та) на ред не го ди не. За опо ре зи ва ње при хо-
да го ди шњим по ре зом на до хо дак ко ри сте се про гре сив не по ре ске 
сто пе од 10% на из нос опо ре зи вог до хот ка у ра спо ну од 2.211.336 
до 4.422.672 ди на ра и 15% на из нос опо ре зи вог до хот ка ко ји пре-
ла зи 4.422.672 ди на ра.

За ре ле вант не и пре ци зни је уви де у опо ре зи ва ње до хот ка 
фи зич ки ли ца бит но је ана ли зи ра ти и из да шност по је ди них вр ста 
при хо да. При хо ди од ра да су би ли до ми нан ти у по след ње 4 го ди не 
и чи не у про се ку око 92 % укуп них при хо да, док је уче шће при-
хо да од ка пи та ла у про се ку око 8%.16) По рез на за ра де за по сле них 
пред ста вља нај зна чај ни ју ка те го ри ју при хо да по ре за на до хо дак 
гра ђа на у Ср би ји са уче шћем од око 83% у струк ту ри по ре ских 
при хо да по вр ста ма до хот ка у ана ли зи ра ном пе ри о ду. На ве де ном 
тре ба до да ти и то да је уче шће по ре за на за ра де у кон со ли до ва-
ним при хо ди ма др жа ве у по след њих 5 го ди на у про се ку око 10%, а 
про сеч но уче шће у БДП око 3,5% БДП. Укуп ни при хо ди од по ре за 
на до хо дак гра ђа на у пе ри о ду од 2008-14. го ди не у про се ку из но се 
око 4,2% БДП. Овим уви дом у уче шће по ре за на до хо дак гра ђа на 
у БДП ја сно се мо же са гле да ти зна чај по ре за на за ра де, као би лан-
сно на гла ше не ком по нен те по ре за на до хо дак. На и ме, по след њим 
из ме на ма сма ње не по ре ске сто пе по ре за на за ра де са 12% на 10%, 

15) Ви ди: За кон о по ре зу на до хо дак гра ђа на („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/01, 80/02 – 
др. за кон, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 – ис прав ка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – УС, 
93/12, 114/12 – УС, 47/13, 48/13 – ис прав ка, 108/13, 57/14, 68/14 – др. за кон)

16) Пре ма по да ци ма Ми ни стар ства фи нан си ја, об ра чун ауто ра.
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уз по ве ћа ње нео по ре зи вог ми ни му ма са 8.776 ди на ра на 11.242 ди-
на ра (за 2014.) је зна чај но из ви ше раз ло га. Из два ја ју се два нај ва-
жни ја. По себ но зна ча јан је сте пр ви раз лог, за ко ји се сма тра да је 
по зи ти ван и нео п хо дан, јер омо гу ћа ва пре ра спо де лу јав них при хо-
да из ме ђу раз ли чи тих ни воа др жа ве. Дру ги раз лог је не по во љан, 
али се са из ве сним оправ да њем мо же се сма тра ти ну жно пра те ћим. 
Од но си се на на ста нак и/или по ве ћа ње по сто је ћег сте пе на хо ри-
зон тал не не рав но те же раз ли чи тих је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве.17) 
За при ме ну на ве де них им пли ка ци ја на рас по де лу сред ста ва из ме-
ђу ре пу бли ке и по кра ји не/је ди ни ца ло кал не са мо у прав не, бит но је 
на гла си ти и па ра лел ну из ме ну За ко на о до при но си ма за оба ве зно 
со ци јал но оси гу ра ње. Сто па ПИО до при но са на те рет за по сле ног 
је по ве ћа на са 11% на 13%. Ис так ну те па ра лел не из ме не два за ко на 
до ве ле су до сма ње ња при хо да од по ре за на за ра де (ма њи при хо ди 
ло кал них са мо у пра ва и де ли мич но, цен трал ног бу џе та) а до по ве-
ћа ња при хо да Фон да ПИО што је по твр да на ве де не пре ра спо де ле 
јав них при хо да из ме ђу раз ли чи тих ни воа вла сти.

Ва жно је за па зи ти да су, оце њу је се, не ис прав не из ме не За ко-
на о фи нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве у но вем бру 2011. го ди не18), 
по рез на за ра де као нај и зда шни ји део по ре за на до хо дак гра ђа на, 
„оста ви ле“, про тив но свим те о риј ским за кључ ци ма и при ме ри ма 
до бре по ре ске прак се, је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве. Бит но је 
про ме ње на рас по де ла овог из да шног и по ра зним дру гим осно ва-
ма ва жног по ре ског об ли ка те је ло кал ним за јед ни ца ма при па ло 
80% по ре за на за ра де, са до та да шњих 40%. Има ју ћи у ви ду део ко-
ји при па да по кра ји ни Вој во ди ни као и да још не ки об ли ци по ре за 
на до хо дак (нпр. опо ре зи ва ње са мо стал них де лат но сти) при па да-
ју ло кал ној са мо у пра ви, ја сно је да је по ме ну том из ме ном на пра-
вљен јаз у при хо ди ма из ме ђу цен трал не и суб цен трал них вла сти. 
На ве де не про ме не су ура ђе не са мо на при ход ној стра ни, док су 
над ле жно сти ло кал них са мо у пра ва (рас ход на стра на), оста ле исте. 
Ме ња ју ћи на ве де ну рас по де лу, Ср би ја је су прот но нај ве ћем бро ју 
др жа ва где цен трал ним бу џе ти ма при па да нај ве ћи део по ре за на 
до хо дак, по рез на до хо дак „свр ста ла у ло кал ни по рез“. На и ме, цен-
трал ним вла сти ма у зе мља ма ОЕЦД-а, у 2013. го ди ни у про се ку је 
при па да ло око 70% по ре за на до хо дак. Ово не сла га ње са те о риј-
ским и ем пи риј ским ре ше њи ма де лом је от кло ње но па ра лел ним 

17) Ви ше вид. Ми лан Кец ман, „Про ме не у по ре ском си сте му Ср би је“ Ра чу но вод ство 57.5-6 
СРРС Бе о град (2013): 69-80.

18) Ар гу мен та ци ју у при лог из не тог ви ди: Ми лан Кец ман, Мар ко Тму шић, „Ути цај по ли-
тич ких ци клу са на ди на ми ку јав ног ду га – ис ку ства и иза зо ви Ср би је“, у: Иза зо ви за 
еко ном ску по ли ти ку Ср би је у 2013. го ди ни, ре дак тор Ба јец Ј., На уч но дру штво еко но ми-
ста Ср би је и Еко ном ски фа кул тет Бе о град, 2013, стр. 207-208.
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из ме на ма За ко на о по ре зу на до хо дак гра ђа на и За ко на о до при но-
си ма за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње о ко ји ма је већ би ло ре чи.

3.2 Опо ре зи ва ње до би ти прав них ли ца у Ср би ји

Са гле да ва ње опо ре зи ва ња до би ти прав них ли ца у Ср би ји 
се раз ма тра ана ли зом по вољ них и не по вољ них ме ра ко је од ли ку ју 
овај по ре ски об лик, уз на во ђе ње од ре ђе них пре по ру ка. За кон о по-
ре зу на до бит прав них ли ца је у по след њих не ко ли ко го ди на пре-
тр пео ви ше из ме на. Про це њу је се да је ори јен та ци ја ини ци ја то ра 
по след њих из ме на За ко на о по ре зу на до бит прав них ли ца има ла 
два ци ља, да се по ве ћа ју при хо ди од овог по ре ског об ли ка и да се 
уна пре ди по слов ни ам би јент у Ср би ји. При хо ди од по ре за на до би-
ти пред у зе ћа ме ре ни уче шћем у БДП су зна чај но ма њи од про се ка 
у зе мља ма ЕУ.

Не ко ли ко је раз ло га ко ји су до ве ли до ма њих при хо да од овог 
по ре ског об ли ка Ср би ји у од но су на про се ке ка ко укуп но, ЕУ 28 
та ко и ЕУ 17.19) Нај ва жни ји су ку му ла тив но де ло ва ње ре ла тив но 
ни ске за кон ске по ре ске сто пе и на гла ше но ши рок спек тар по ре-
ских олак ши ца. За кон ска по ре ска сто па по ре за на до бит прав них 
ли ца у Ср би ји од де цем бра 2012. је по ве ћа на са 10% на 15%. Ов де 
је бит но на гла си ти да је ефек тив на сто па по ре за на до би ти прав них 
ли ца пре, а и по сле по ве ћа ња за кон ске сто пе зна чај но ни жа об зи-
ром на број не по ре ске олак ши це. Про сеч не по ре ске сто пе по ре за 
на до бит пред у зе ћа у зе мља ма ЕУ су око 25%, а у зе мља ма ЕУ 11, 
око 18%. По ред ис так ну тог по ве ћа ња по ре ске сто пе, де цем бар ским 
из ме на ма из 2013. го ди не За ко на о по ре зу на до бит прав них ли ца 
иден ти фи ку је се као до при нос ефи ка сно сти опо ре зи ва ња, ускла-
ђи ва ње пра ви ла опо ре зи ва ња до би ти с ме ђу на род ном прак сом. У 
ово ускла ђи ва ње пра ви ла се укла па про ме на од ре ђе них пра ви ла 
опо ре зи ва ња и ма ња мо гућ ност за по ре ску ута ју.20)

При хва та ју ћи као оправ да не и до бре из ме не За ко на о по ре зу 
на до бит прав них ли ца кра јем 2012. го ди не, не ко ли ко из ме на ма ја 

19) На и ме, при хо ди од по ре за на до бит у Ср би ји су у про се ку у по след њих 5 го ди на око 
1,3% БДП, уз од ре ђе ни раст у од но су на про сек у 2014. (из но се око 1,8% БДП) док је у 
истом пе ри о ду про сеч но уче шће при хо да од по ре за на до би ти пред у зе ћа у зе мља ма ЕУ 
око 2,6% БДП. За рад пре ци зни јег по ре ђе ња ви си не при хо да од раз ма тра ног по ре ског 
об ли ка ре ле вант но је у окви ру зе ма ља ЕУ из дво ји ти тзв. „но ве“ чла ни це. У по ме ну тим 
зе мља ма Цен трал не и Ис точ не Евро пе уче шће при хо да је око 2% БДП што ја сно ука зу-
је да су при хо ди од по ре за на до бит пред у зе ћа у Ср би ји ма њи, али исто та ко да сход но 
оче ки ва њи ма и си стем ским ре ше њи ма, по ка зу ју тренд при бли жа ва ња.

20) Од го ва ра ју ћу ана ли зу из ме на За ко на о по ре зу на до бит прав них ли ца из де цем бра 2013. 
го ди не ви де ти у Са ша Ран ђе ло вић, „Ана ли за па ра ме тар ске ре фор ме по ре за на до бит 
пред у зе ћа у Ср би ји“, QM 31, ФРЕН, Бе о град, 2013а, стр. 62-65.
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2013. го ди не је до ве ло до по ти ра ња ис так ну тих до брих ефе ка та. 
На и ме, не из бе жно је кон ста то ва ти да су мај ским из ме на ма 2013. 
го ди не уве де не бро је при лич но не по треб не, те о риј ски и ем пи риј-
ски не у те ме ље не по ре ске олак ши це.

Кре а то ри из ме на од по ве ћа ња сте пе на олак ши ца, по себ но 
оних ко ји се ти чу по ре ског ин ве сти ци о ног кре ди та, оче ку ју, оце-
на је – по гре шно, по зи ти ван ефе кат у сфе ри кон ку рент но сти при-
вре де и при вла че ња ин ве сти ци ја. Мај ским из ме на ма 2013. го ди не 
За ко на о по ре зу на до бит прав них ли ца пред ви ђа се по ве ћа ње нео-
по ре зи вог из но са рас хо да за на уч не, здрав стве не, кул тур не, ху ма-
ни тар не, спорт ске, обра зов не и еко ло шке свр хе као и за ки не ма то-
граф ску про дук ци ју у укуп ном из но су од 5% оства ре них при хо да 
у по ре ском пе ри о ду.21) Ли мит пре из ме на је био 3,5%. Из ме на ма 
се уво ди пра во на по ре ски кре дит за ула га ња из вр ше на у не ма те-
ри јал ну имо ви ну ко ја се ти чу ис тра жи ва ња и раз во ја, чи ме се, као 
што је већ ис так ну то, до дат но про ши ру је обим иона ко нео прав да-
но број них по ре ских олак ши ца. Осим на ве де ног, но вом за кон ском 
ре гу ла ти вом гу би так на стао про да јом по тра жи ва ња се тре ти ра као 
по ре ски при знат тро шак. Кра јем 2014. го ди не, усво је не су и по че-
ле су да се при ме њу ју од ре ђе не из ме не За ко на о по ре зу на до бит 
прав них ли ца ко јим се да је мо гућ ност по ре ским об ве зни ци ма да 
као рас ход у по ре ском би лан су ис ка жу и из дат ке за ху ма ни тар ну 
по моћ за те ри то ри је по го ђе не еле мен тар ним не по го да ма у 2014. 
го ди ни и то у ви си ни до 5% укуп ног при хо да. Но ви на је и да се не-
ће при ме њи ва ти пра ви ла о тран сфер ним це на ма из ме ђу ли ца ко ја 
су ме ђу соб но по ве за на пре ко Ре пу бли ке Ср би је, ауто ном не по кра-
ји не, од но сно је ди ни це ло кал не са мо у пра ве.

3.3 Опо ре зи ва ње имо ви не у Ср би ји

Увид у опо ре зи ва ње имо ви не у Ср би ји бит но је по че ти кон-
ста та ци јом о упа дљи вом не на уч ном ин те ре со ва њу за овај по ре ски 
об лик у по след њих не ко ли ко го ди на. При хо ди од по ре за на имо ви-
ну у Ср би ји22) су би ли зна чај но ма њи од про се ка при хо да од истог 

21) Ви ди За кон о по ре зу на до бит прав них ли ца („Слу жбе ни гла сник РС“ бр. 25/01, 80/02 
– др- за кон, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – др- за кон, 
142/14).

22) У Ср би ји по ре зе на имо ви ну чи не пе ри о дич ни по рез на имо ви ну, по рез на пре нос ап-
со лут них пра ва и по рез на на сле ђе и по клон. У раз ма тра њу ко је сле ди па жња ће би ти 
по све ће на ана ли зи пе ри о дич ног по ре за на имо ви ну. Од 2007. го ди не пе ри о дич ни по рез 
на имо ви ну је у свим еле мен ти ма у ин ге рен ци ји је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве. Ово 
ре ше ње се иден ти фи ку је као це лис ход но и исто је и ем пи риј ски по твр ђе но, ра стом при-
хо да од овог по ре ског об ли ка на кон на гла ше них из ме на. Ва жно је ис та ћи да од ре ђе не 
је ди ни це ло кал не са мо у пра ве има ју низ те шко ћа у по гле ду при ку пља ња ин фор ма ци ја, 
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по ре ског об ли ка у ЕУ. На и ме, при хо ди од пе ри о дич ног по ре за на 
имо ви ну у Ср би ји су би ли око 0,6% БДП у 2012. го ди ни, док су 
исти на ни воу ЕУ 27 из но си ли око 1,36% БДП. (по да ци за 2012. 
го ди ну). Не из о став но је и нео п ход но у ана ли зу пе ри о дич ног по-
ре за на имо ви ну у раз ма тра ње укљу чи ти и на кна ду за ко ри шће ње 
гра ђе вин ског зе мљи шта ко ја је за пра во, до при па ја ња пе ри о дич-
ном по ре зу на имо ви ну, не фор мал но би ла део по ре за на имо ви ну. 
За јед но за на кна дом, пе ри о дич ни по ре зи на имо ви ну да ју при ход 
у про се ку од око 1,2 БДП што је и да ље ни же у од но су на про сек 
ЕУ, али и зна чај но ви ше не го у не ким зе мља ма ЕУ. Из ра зи то ни ско 
уче шће по ре за на имо ви ну у укуп ним при хо ди ма бе ле же тзв. „но-
ве чла ни це“, Че шка (0,5%), Ли тва ни ја (0,5%) и Сло вач ка (0,4%).23) 
Од зе ма ља ко је ни су у ЕУ, зна чај не при хо де од по ре за на имо ви ну 
оства ру ју САД и Ка на да (чи не око 25% укуп них при хо да, ви со ких 
3% БДП-а).24) Ов де је бит но има ти у ви ду чи ње ни цу да при хо ди од 
по ре за на имо ви ну у овом слу ча ју укљу чу ју укуп но опо ре зи ва ње 
имо ви не, а не са мо имо ви ну ко ја је пред мет опо ре зи ва ња по ре за на 
имо ви ну у ста ти ци.

По рез на имо ви ну као из вор ни (пе ри о дич ни по рез на имо ви-
ну) и као усту пље ни при ход (по рез на на сле ђе и по клон и по рез на 
пре нос ап со лут них пра ва) у по след ње че ти ри го ди не уче ству ју са 
око 12% у укуп ним при хо ди ма је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве (гра-
до ва и оп шти на).

Пе ри о дич ни по рез на имо ви ну се на пла ћу је вла сни ци ма ши-
ро ко де фи ни са них сво јин ских пра ва на имо ви ну. При ли ком до но-
ше ња прет ход них за кон ских ре ше ња при мет но је зна чај но уче шће 
по ли тич ке и со ци јал не ком по нен те, док је фи скал ни зна чај за не ма-
рен. Са гле да ва ју ћи ва же ћа за кон ска ре ше ња ко ја се при ме њу ју од 
2014. го ди не уоч љи во је сма ње ње та квог од но са пре ма опо ре зи ва-
њу имо ви не.

По след ње из ме не и до пу не За ко на о по ре зи ма на имо ви-
ну под ра зу ме ва ју не ко ли ко бит них и ва жних про ме на.25) Пр ва 

еви ден ци је по ре ских об ве зни ка и кон тро ле. Ре ше ња за от кла ња ње те шко ћа тре ба тра-
жи ти у по ве ћа њу раз ли чи тих ад ми ни стра тив них ка па ци те та ло кал них по ре ских упра ва.

23) Пре ма по да ци ма Euro pean Com mis sion (2014).

24)  Re ve nue Sta ti stics of OECD Mem ber Co un tri es 1965 – 2012, (2013), OECD, Pa ris.

25) Ов де се на во де са мо основ не из ме не уз крат ке оце не, де таљ ни је вид.нпр. Ми лан Кец-
ман, „Ана ли за ре фор ме по ре за на имо ви ну у Ср би ји“, у: Еко ном ска по ли ти ка Ср би је 
у 2014. го ди ни, Мо гућ но сти при вред ног ра ста у усло ви ма ре фор ми и фи скал не де цен-
тра ли за ци је, (ре дак то ри Ми лој ко Ар сић и Де јан Шо шкић), На уч но дру штво еко но ми-
ста Ср би је са Ака де ми јом еко ном ских на у ка и Еко ном ски фа кул тет, Бе о град, 2014. стр. 
197-213.



Марко Б. Тмушић, Милан М. Кецман Реформа пореског система у ...

247

из ме на За ко на о по ре зи ма на имо ви ну се ти че уки да ње на кна де 
за ко ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта чи ме ло кал не са мо у пра-
ве оста ју без при хо да ко ји је го ди на ма пред ста вљао из да шан бу-
џет ски при ход. За свр ху утвр ђи ва ња осно ви це по ре за на имо ви ну 
не по крет но сти ко је су пред мет опо ре зи ва ња по ре зом на имо ви ну 
кла си фи ко ва не су у 7 основ них гру па и то: гра ђе вин ски објек ти, 
по љо при вред но зе мљи ште, шум ско зе мљи ште, ста но ви, ку ће за 
ста но ва ње, по слов не згра де и гра ђе вин ски објек ти ко ји слу же за 
оба вља ње де лат но сти и га ра же и га ра жна ме ста.26) Но вим за кон-
ским ре ше њи ма је про ме њен на чин утвр ђи ва ња по ре ске осно ви це 
за прав на ли ца. На и ме, пре ана ли зи ра них из ме на, по ре ска осно ви-
ца на ве де не ка те го ри је по ре ских об ве зни ка је би ла књи го вод стве-
на вред ност. Ис так ну та про ме на се оце њу је као по зи тив на и исти 
трет ман имо ви не фи зич ких и прав них ли ца сва ка ко до при но си по-
ре ској пра вич но сти. Утвр ђи ва ње по ре ске осно ви це за пе ри о дич ни 
по рез на имо ви ну од 1. 1. 2014. го ди не ће би ти на осно ву тр жи шне 
про сеч не це не ква драт ног ме тра у зо ни где се не по крет ност на ла зи 
и ствар не по вр ши не исте. Про сеч ну це ну ће утвр ђи ва ти је ди ни ца 
ло кал не са мо у пра ве и то на осно ву нај ма ње три про да је, а за слу-
чај да ни је би ло про ме та не по крет но сти у зо ни за ко ју се вр ши 
утвр ђи ва ње, за про це ну се ко ри сте по да ци из су сед них је ди ни ца 
ло кал не са мо у пра ве. За кон ским из ме на ма је пред ви ђе но и да се 
за про це ну вред но сти не по крет но сти ко ри сте (у од су ству про ме та 
ре ле вант них не крет ни на) и дру ги рас по ло жи ви из во ри (по да ци о 
на пла ће ном по ре зу на имо ви ну у „ди на ми ци“, ста ти стич ки по да ци 
и сл.). Мак си мал на сто па амор ти за ци је из но си до 40%, при ме њу је 
се од лу ком скуп шти ни ло кал не са мо у пра ве, а мак си мал не по ре ске 
сто пе су 0,4% за фи зич ка ли ца и до 2% за прав на ли ца.

ЗА КЉУЧ НА РАЗ МА ТРА ЊА

На кра ју као се лек тив ни ре ги стар по ен ти ра да ва ља ис та ћи 
да је и по ред еви дент них на по ра ко ји се огле да ју у број ним по ре-
ским про ме на ма, по ре ски си сте ми зе ма ља чла ни ца ЕУ и Ср би је 
и да ље не за до во ља ва ју те о риј ске кри те ри ју ме по ре ског си сте ма. 
По ре ски си стем Ср би је упа дљи во од сту па од основ них по ре ских 
при ни ци па, ефи ка сно сти, пра вич но сти и јед но став но сти. По ред 
на ве де них, број ни су и дру ги про бле ми, ве о ма из ра же ни и тра же 

26) Ви ди За кон о по ре зи ма на имо ви ну („Слу жбе ни гла сник РС“ бр. 26/01, 45/02 – УС, Сл. 
лист СРЈ бр. 42/02 – УС, Сл. гла сник РС бр. 80/02 – др. за кон, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 
101/10, 24/11, 78/11, 57/12 – УС, 47/13, 68/14 – др. за кон).
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хит но ре ша ва ње, ко ји оп те ре ћу ју це ло куп не јав не фи нан си је Ср-
би је. Тре нут но ва жно и оно што се мо ра на гла си ти као про блем 
је ви со ко уче шће јав ног ду га у БДП-у, ко је, пре ма по да ци ма Ми-
ни стар ства фи нан си ја, кра јем фе бру а ра 2015. го ди не из но си око 
72% БДП. Но вим па ке том по ре ских за ко на из 2013. го ди не до шло 
је до зна чај них из ме на За ко на о по ре зу на до хо дак, За ко на о до-
при но си ма за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње, За ко на о по ре зу на 
до бит прав них ли ца и За ко на о по ре зи ма на имо ви ну. По шло се од 
прет по став ке да ће по ме ну те из ме не до при не ти да по ре ски си стем 
Ср би је бу де да ле ко пра вич ни ји и ефи ка сни ји, али и зна чај но јед-
но став ни ји.

Основ на ин тен ци ја овог ра да је би ла да упо ред ном ана ли зом 
ука же на ак ту ел ност фи скал не кон со ли да ци је, не са мо у Ср би ји, 
већ и у ЕУ. У том по гле ду, ана ли за је би ла усме ре на на про ме не у 
по ре ским си сте ми ма, ко је су опре де љу ју ће ути ца ле (и ути чу) на 
ток фи скал не кон со ли да ци је у овим зе мља ма. Пред мет ана ли зе би-
ла је при ход на стра на бу џе та у ана ли зи ра ним по ре ским си сте ми-
ма, од но сно, про ме не ко је су је пра ти ле. Ме ђу тим, глав ни раз лог 
због ко га се и за по че ло са фи скал ном кон со ли да ци јом је су за пра во 
јав ни рас хо ди. Они су ге не ри са ли ви со ки фи скал ни де фи цит и убр-
за ни раст јав ног ду га у овим зе мља ма. Сто га, про ме не у по ре ским 
си сте ми ма се не сме ју са мо од ви ја ти у сфе ри јав них при хо да, већ 
се под јед на ка па жња мо ра по све ти ти и јав ним рас хо ди ма.
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Mar ko B. Tmu sic, Mi lan М. Kec man

ТАX SYSTEM RE FORM IN SER BIA

Re su me
The last few years the tax systems of EU mem ber sta tes are con-

stantly ex po sed to cer tain chan ges that are the re sult of the se arch for 
su sta i na ble pu blic fi nan ces. The goal of any tax re form is to in cre a se 
the sim pli city, fa ir ness and ef fi ci ency of the tax system. Sig ni fi cantly, 
the qu e sti on of tax system re form, which is very pre sent in the sci en ti fic 
com mu nity, is a qu e sti on of the mo ment when it sho uld start with the 
tax re forms. In ad di tion to a num ber of eco no mic con di ti ons, the im-
por tant part of the tax re form is the exi sten ce of ade qu a te po li ti cal pre-
con di ti ons. When we talk abo ut po li ti cal pre di spo si ti ons of tax re forms, 
most com mon are the mo ti ves of re forms. Mo re spe ci fi cally, di scus ses 
the in cen ti ves of tax re forms. A very im por tant re a son for re for ming 
the tax system in Ser bia is im por tan ce for in cre a sed em ployment and 
in vest ment growth, re sul ting from the re duc tion of the tax bur den and 
sim plifying tax pro ce du res. In ad di tion to eco no mic, it is con si de red 
that the main po li ti cal mo ti ve of tax re form in Ser bia, is its har mo ni za-
tion with the EU tax system.

Over ti me it has been shown that the tax systems are not sta tic, 
and that they ine vi tably ac com pany the chan ges that oc cur in so ci ety. 
Lo o king at the chan ges of tax systems in the last de ca de it can be seen 
a shift from ba sic tax prin ci ples of ef fi ci ency and equ ity, ho ri zon tal and 
ver ti cal, to eco no mic ef fi ci ency. The fre qu ency as well as the com ple-
xity of em pi ri cal and the o re ti cal chan ge is mo re pro no un ced du ring the 
eco no mic cri sis. With a high de gree of con si stency, de mon strably, the 
chan ge in the de sign of tax systems tend to al low the con so li da tion of 
pu blic fi nan ces. At va ri o us dyna mic chan ges in le gal re gu la ti ons go ver-
ning the tax systems be fo re the advent of the cur rent eco no mic cri sis, 
in flu en ced nu me ro us and sig ni fi cant po li ti cal and / or eco no mic in te-
gra tion, and espe ci ally im por tant, the ge ne ral glo ba li za tion of the world 
eco nomy.

Ge ne rally, when we talk abo ut tax systems and the ir chan ges, 
what is true for the EU co un tri es that are fre qu ent and com pre hen si ve 
chan ges, it can be said for Ser bia. Chan ges in the tax system in Ser bia 
are pre sent for many years, and tho se of 2000 are si mi lar to the chan-
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ges in Euro pean systems. The re are cer ta inly many dif fe ren ces in the-
se chan ges ca u sed by va ri o us par ti cu la ri ti es of the Ser bian tax system. 
The re form in clu ded all tax forms in varying de gre es and with dif fe rent 
re sults. The ta xa ti on of con sump tion, cor po ra te pro fit tax, in co me and 
as sets are re for med.

Fi nally, it sho uld be no ted that de spi te the evi dent ef fort that is 
re flec ted in a num ber of tax chan ges, tax systems of EU mem ber sta tes 
and Ser bia still do es not sa tisfy the cri te ria of the o re ti cal tax system. 
Ser bia’s tax system de vi a tes mar kedly from the ba sic tax of prin ci ples, 
ef fi ci ency, fa ir ness and sim pli city. In ad di tion to the se, the re are nu me-
ro us ot her pro blems, very se ve re and re qu i re ur gent re so lu tion, which 
bur den the pu blic fi nan ces of the en ti re Ser bia. The re are cur rently im-
por tant and what sho uld be emp ha si zed as a pro blem is the high sha re 
of pu blic debt to GDP, which, ac cor ding to the Mi ni stry of Fi nan ce, at 
the end of Fe bru ary 2015 amo un ted to aro und 72% of GDP. The new 
pac ka ge of tax laws from 2013 con tain sig ni fi cant chan ges to the Law 
on Per so nal In co me Tax, the Law on Man da tory So cial In su ran ce, the 
Law on Pro fit Tax and the Law on Pro perty Tax. It was pre su med that 
the said amend ments will con tri bu te to Ser bia’s tax system to be much 
fa i rer and mo re ef fi ci ent, but al so con si de rably easi er. Ho we ver, the 
main re a son of fi scal con so li da tion is in fact pu blic ex pen di tu re. It ha ve 
ge ne ra ted a high fi scal de fi cit and the ra pid growth of pu blic debt. Thus, 
chan ges in tax systems must not be car ried out only in the sphe re of 
pu blic re ve nue, but equ al at ten tion must be paid to pu blic ex pen di tu re.
Key words: tax systems, tax re form in Ser bia, in co me tax, con tri bu ti ons for 
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