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Проф. др Х а с и б а  Х р у с т и ћ, 
Центар за правна и финансијска истраживања, Београд

ПОРЕСКИ ТРЕТМАН СТАТУСНИХ ПРОМЕНА  
ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА

САЖЕТАК: Овај рад се бави разматрањем свих пореских 
обавеза привредног друштва у случају њихове статусне проме-
не. С обзиром на честе статусне промене привредних друштава 
у Србији, ово је важан аспект сагледавања овог сложеног по-
ступка. Управо зато су статусне промене регулисане посебним 
одредбама Закона о привредним друштвима, а пореске обавезе, 
односно пореска ослобађања, посебним одредбама Закона о по-
резу на додату вредност, Закона о пореском поступку и пореској 
администрацији, Закона о порезу на добит правних лица и Зако-
на о порезима на имовину. 

Кључне речи: статусне промене, порез на додату вредност, 
регистрација

УВОД

Спровођење статусних промена за привредна друштва је сложен по-
ступак, укључујући и промене око утврђивања појединих пореских обаве-
за. Статусне промене имају своје специфичности које утичу на другачији 
порески третман. Поготово, постоје посебне одредбе које се тичу другачи-
јег одређивања пореског периода, пореског третмана одбитака, капитал-
них добитака, преноса губитака и пореских подстицаја код пореза на до-
бит правних лица. Генерално, пореску обавезу правног лица које престаје 
да постоји у статусној промени испуњава правни следбеник, без обзира да 
ли је пре окончања поступка статусне промене знао да правни претходник 
није испунио своју пореску обавезу.
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ПОЈАМ И ВРСТЕ СТАТУСНИХ ПРОМЕНА

Закон о привредним друштвима статусне промене и промене правне 
форме привредних друштава дефинише као облике реорганизације при-
вредних друштава.1 Према одредби чл. 483. Закона о привредним друштви-
ма одређен је појам статусне промене. Статусном променом се друштво  
(у даљем тексту: преносилац) реорганизује тако што на друго друштво  
(у даљем тексту: стицалац) преноси имовину и обавезе, док његови чла-
нови у том друштву стичу уделе, односно акције. Сви чланови друштва 
преносиоца стичу уделе, односно акције у друштву стицаоцу сразмерно 
својим уделима, односно акцијама у друштву преносиоцу, осим ако се сва-
ки члан друштва преносиоца сагласи да се статусном променом изврши 
замена удела односно акција у другачијој сразмери или ако користи своје 
право на исплату уместо стицања удела, односно акција у друштву стица-
оцу у складу са чл. 508. овог закона. То значи да у смислу чл. 508, члан 
друштва преносиоца који је био несагласан с одлуком о статусној проме-
ни има право да тражи од друштва да откупи његове акције, при чему је 
откупна цена његових акција утврђена одлуком о статусној промени.2 Ако 
члан друштва преносиоца сматра да откупна цена утврђена одлуком о ста-
тусној промени не одговара тржишној вредности тих акција, или ако му 
та цена не буде исплаћена, има право подношења тужбе надлежном суду.3 
Удели, односно акције откупљене у складу с овим чланом постају сопстве-
ни удели, односно акције друштва стицаоца, осим код поделе уз оснивање 
када се расподељују на чланове друштава која се оснивају. Члан друштва 
преносиоца не може истицати друге захтеве према друштву стицаоцу.

Члану друштва преносиоца се по основу статусне промене може из-
вршити и новчано плаћање, али укупан износ тих плаћања свим чланови-
ма друштва преносиоца не може прећи 10 % укупне номиналне вредности 
удела, односно акција које стичу чланови друштва преносиоца, а ако те 
акције немају номиналну вредност 10 % укупне рачуноводствене вредно-
сти тих акција. 

Ако се статусном променом јавно акционарско друштво припаја дру-
штву које није јавно акционарско друштво или се са њим спаја у ново 
друштво које није јавно, то друштво мора испунити услове за престанак 
својства јавног друштва који су прописани законом којим се уређује тржи-
ште капитала. Статусне промене се не могу вршити супротно одредбама 
закона којим се уређује заштита конкуренције.

1 Закон о привредним друштвима, Службени гласник Републике Србије, бр. 36/11, 
99/11, 83/14, 5/15, 44/18.

2 Чл. 474. Закона о привредним друштвима.
3 Чл. 476. Закона о привредним друштвима.
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У статусној промени могу учествовати једно или више друштава 
исте или различите правне форме. Не може учествовати друштво које је 
у ликвидацији или у стечају, осим ако се статусна промена спроводи као 
мера реорганизације у складу са законом којим се уређује стечај. 

Ако се статусном променом оснива ново друштво, на оснивање тог 
друштва примењују се одредбе Закона о привредним друштвима које се 
односе на оснивање друштва у одговарајућој правној форми. Врсте стату-
сних промена су:

1. припајање, када се једно или више друштава припоје другом дру-
штву преношењем на то друштво целокупне имовине и обавеза, 
чиме друштво које се припаја престаје да постоји без спровођења 
поступка ликвидације;

2. спајање, када се два или више друштава споје оснивањем новог 
друштва и преношењем на то друштво целокупне имовине и оба-
веза, чиме друштва која се спајају престају да постоје без спрово-
ђења поступка ликвидације; 

3. подела, када се друштво, по спроведеној статусној промени пре-
стаје да постоји без спровођења поступка ликвидације, подели тако 
што ће истовремено пренети целокупну имовину и обавезе на:
 – два или више новооснованих друштава (подела уз оснивање), 

или
 – два или више постојећих друштава (подела уз припајање), или
 – једно или више новооснованих друштава и једно или више по-

стојећих друштава (мешовита подела);
4. издвајање, када друштво по спроведеној статусној промени наста-

вља да постоји након што се подели тако што ће пренети део своје 
имовине и обавеза на:
 – једно или више новооснованих друштава (издвајање уз оснива-

ње), или
 – једно или више постојећих друштава (издвајање уз припајање), 

или
 – једно или више новооснованих друштава и једно или више по-

стојећих друштава (мешовито издвајање). 

РЕДОВНИ ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА  
СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ

Редовни поступак спровођења статусне промене обухвата припрему 
аката и докумената у вези са статусном променом, уговор о статусној 
промени и план поделе. У складу са одредбом чл. 490. Закона о при-
вредним друштвима, ради спровођења статусне промене одбор директора, 
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односно надзорни одбор ако је управљање друштвом дводомно, припрема 
следеће акте и документе: нацрт уговора о статусној промени, односно 
нацрт плана поделе ако само једно друштво учествује у статусној проме-
ни; финансијске извештаје, са мишљењем ревизора, са стањем на дан који 
претходи дану доношења одлуке скупштине о статусној промени највише 
шест месеци; извештај ревизора о извршеној ревизији статусне промене; 
извештај одбора директора, односно извршног одбора ако је управљање 
друштвом дводомно, о статусној промени; предлог одлуке скупштине о 
статусној промени. 

Уговор о статусној промени закључује се ако у статусној промени 
учествују два или више друштава, а садржи:4 пословна имена и седишта 
друштава која учествују у статусној промени; циљ и услове под којима 
се врши статусна промена; означење вредности имовине и висине обавеза 
које се статусном променом преносе на друштво стицаоца и њихов 
опис, као и начин на који се тај пренос врши друштву стицаоцу; податке 
о замени удела, односно акција, и датум од кога престају пословне 
активности друштва преносиоца, ако оно престаје по спроведеној 
статусној промени, а нарочито: 

 – сразмеру у складу са којом се врши замена удела, односно акција у 
друштву преносиоцу за уделе, односно акције у друштву стицаоцу 
и висину новчаног плаћања ако постоји, 

 – начин преузимања удела, односно акција у друштву стицаоцу и да-
тум од кога ти удели, односно акције дају право учешћа у добити; 

 – податке о посебним правима у друштву стицаоцу која стичу чла-
нови друштва преносиоца са посебним правима;

Ако се статусном променом контролисано друштво припаја друштву 
које је његов искључиви власник, уговор не садржи податке о замени 
удела, односно акција, нити се сачињава документ са списком чланова 
друштва преносиоца. 

План поделе садржи нарочито податке: пословна имена и седишта 
друштава која учествују у статусној промени; циљ и услове под којима 
се врши статусна промена; означење вредности имовине и висине обавеза 
које се статусном променом преносе на друштво стицаоца и њихов опис, 
као и начин на који се тај пренос врши друштву стицаоцу; податке о 
замени удела. 

Надлежни суд у ванпарничном поступку на захтев друштва које 
учествује у статусној промени именује ревизора ради ревизије уговора 
о статусној промени, односно плана поделе, који сачињава извештај о 
статусној промени.5

4 Чл. 491. Закона о привредним друштвима.
5 Чл. 493. Закона о привредним друштвима. 
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Обавеза објављивања статусне промене  
и обезбеђивања увида у акте и документе

Нацрт уговора о статусној промени, односно нацрт плана поделе дру-
штво објављује на својој интернет страници, ако је има, и доставља ре-
гистру привредних субјеката ради објављивања на интернет страници тог 
регистра најкасније 60 дана пре дана одржавања седнице скупштине на 
којој се доноси одлука о статусној промени.6 Уз нацрт уговора објављује се 
и обавештење члановима друштва о времену и месту где могу извршити 
увид у документе и акте о статусној промени. Друштво које није јавно ак-
ционарско друштво нема обавезу објављивања тог обавештења. Објављи-
вањем нацрта уговора о статусној промени, односно нацрта плана поделе 
сматра се да су и повериоци друштва обавештени о статусној промени.

Нацрти уговора о статусној промени морају бити објављени непре-
кидно најмање 60 дана од дана одржавања седнице скупштине на којој је 
донета одлука о статусној промени, а приступ тим нацртима мора бити 
омогућен свим заинтересованим лицима без обавезе идентификације и 
без накнаде. 

Друштво је дужно да повериоцу који је познат друштву, а чија по-
траживања износе најмање 2.000.000 динара у противвредности било које 
валуте по средњем курсу Народне банке Србије на дан објаве упути и 
писано обавештење о спровођењу статусне промене и Уговор о статусној 
промени, најкасније 30 дана пре дана одржавања седнице скупштине на 
којој се доноси одлука о статусној промени.7

Председник одбора директора, односно надзорног одбора ако је 
управљање друштвом дводомно, дужан је да дâ писану изјаву о томе да је 
обавеза упућивања обавештења.

Поједностављени поступак  
у случају припајања контролном друштву

Ако је друштво стицалац контролно друштво са најмање 90 % удела 
у основном капиталу друштва преносиоца, односно са најмање 90 % ак-
ција са правом гласа у друштву преносиоцу, статусна промена припајања 
спроводи се без одлуке о статусној промени скупштине друштва стицаоца 
према одредби чл. 501. Закона о привредним друштвима, ако су испуњени 
следећи услови: да је друштво стицалац извршило објаву нацрта угово-
ра о статусној промени преко интернета најкасније месец дана пре дана 
одржавања седнице скупштине друштва преносиоца на којој се доноси 

6 Чл. 495. Закона о привредним друштвима
7 Чл. 497. Закона о привредним друштвима. 
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одлука о статусној промени, и ако је обезбедило увид у акте и документе 
о статусној промени; да један или више акционара друштва стицаоца који 
поседују акције које чине најмање 5 % његовог основног капитала не за-
хтевају да се сазове скупштина друштва стицаоца ради доношења одлуке 
о статусној промени. 

На питања поједностављеног поступка статусне промене која нису 
посебно уређена овим чланом примењују се одредбе овог закона о спро-
вођењу статусне промене у редовном поступку.

Регистрација статусне промене  
и правне последице регистрације

Регистрација статусне промене врши се у складу са законом о реги-
страцији у односу на друштво стицаоца и у односу на друштво преносио-
ца. Регистрација статусне промене не може се вршити пре истека рока од 
30 дана од дана ступања на снагу уговора о статусној промени, односно 
плана поделе.8 Регистрација статусне промене не може се вршити пре ис-
плате несагласних чланова друштва које учествује у статусној промени. 

Повећање, односно смањење основног капитала настало као резултат 
статусне промене региструје се у складу са законом о регистрацији. Ако 
друштво престаје да постоји оно се брише из регистра привредних субје-
ката у складу са законом о регистрацији.

Правне последице статусне промене наступају даном регистрације 
статусне промене у складу са законом о регистрацији.9

ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ ДРУШТАВА  
КОЈА УЧЕСТВУЈУ У СТАТУСНОЈ ПРОМЕНИ

а) Обавезе према Закону о порезу на додату вредност

Одредбом чл. 6. ст. 1. т. 1) Закона о порезу на додату вредност, про-
писано је да промет добара и услуга, у смислу овог закона, није извршен 
код преноса целокупне или дела имовине, са или без накнаде, или као 
улог, ако је стицалац порески обвезник или тим преносом постане поре-
ски обвезник и ако продужи да обавља исту делатност.10 Према томе, у 

8 Чл. 504. Закона о привредним друштвима.
9 Чл. 505. Закона о привредним друштвима.
10 Закон о порезу на додату вредност, Службени гласник РС, бр. 84/2004, 86/2004, 

61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014, 68/2014, 142/2014, 5/2015, 83/2015, 5/2016, 
108/2016, 7/2017, 113/2017, 13/2018. и 30/2018.
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поступку спајања уз припајање пореског обвезника другом правном лицу 
које је обвезник пореза на додату вредност (у даљем тексту: ПДВ), пренос 
целокупне имовине не сматра се прометом у смислу Закона о ПДВ.

Делом имовине сматра се целина којом се омогућава самостално 
обављање делатности стицаоца дела имовине. Код преноса целокупне или 
дела имовине сматра се да стицалац ступа на место преносиоца. 

Преносилац имовине или дела имовине дужан је да стицаоцу доста-
ви све податке који се односе на добра и услуге који чине имовину или 
део имовине чији је пренос извршен. 

Ако у року од три године од дана извршеног преноса имовине или 
дела имовине престану услови из ст. 1. т. 1. чл. 6. Закона о ПДВ, стицалац 
имовине или дела имовине дужан је да обрачуна ПДВ за добра и услуге 
које је стекао тим преносом, а која на дан престанка услова чине његову 
имовину, на начин на који би преносилац имовине или дела имовине имао 
обавезу обрачунавања ПДВ да при преносу имовине или дела имовине 
нису били испуњени ти прописани услови. Обавеза обрачунавања ПДВ не 
односи се на опрему и објекте за вршење делатности и улагања у објекте 
за вршење делатности за које постоји обавеза исправке одбитка претход-
ног пореза у складу с овим законом. 

Имајући у виду сложеност и важност поступка статусне промене, 
Законом о ПДВ прописано је да министар ближе уређује шта се сматра 
преносом целокупне или дела имовине, са или без накнаде, или као улог.

У случају ако се правно лице обвезник ПДВ у том поступку припа-
ја правном лицу које није обвезник ПДВ, обавезно је да обрачуна ПДВ 
на вредност добара која подлежу плаћању ПДВ код правног лица које се 
припаја.

Пре брисања из регистра привредних субјеката, односно другог ре-
гистра у складу са законом код органа надлежног за вођење регистра, об-
везник ПДВ који престаје да обавља делатност дужан је да, најкасније у 
року од 15 дана пре подношења захтева за брисање из регистра, надле-
жном пореском органу поднесе захтев за брисање из евиденције обвезни-
ка за ПДВ. 

Надлежни порески орган спроводи поступак и издаје потврду о бри-
сању из евиденције за ПДВ. Орган надлежан за вођење регистра не може 
извршити брисање обвезника из регистра без потврде о брисању из еви-
денције ПДВ.

У складу с одредбом чл. 40, обвезник који је поднео захтев за бри-
сање из евиденције за ПДВ дужан је да на дан престанка ПДВ активности: 

1. изврши попис добара, укључујући опрему, објекте за вршење де-
латности и улагања у објекте, као и датих аванса, по основу којих 
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је имао право на одбитак претходног пореза и да о томе сачини 
пописну листу; 

2. изврши исправку одбитка претходног пореза за опрему, објекте и 
улагања у објекте; 

3. утврди износ претходног пореза за добра и дате авансе, осим за 
опрему, објекте и улагања у објекте. 

Износ исправљеног одбитка претходног пореза и износ претходног 
пореза за опрему, објекте и улагања у објекте, обвезник исказује као дуго-
вани у пореској пријави. 

Листу о извршеном попису добара, укључујући опрему, објекте за 
вршење делатности и улагања у објекте, као и датих аванса, обвезник под-
носи уз пореску пријаву.

Одредбом чл. 32. ст. 1. Закона о ПДВ прописана је обавеза за обве-
зника који је остварио право на одбитак претходног пореза за опрему и 
објекте за вршење делатности, да изврши исправку одбитка претходног 
пореза ако престане да испуњава услове за остваривање овог права, и то у 
року краћем од пет година од момента прве употребе за опрему, односно 
десет година од момента прве употребе за објекте. Исправка одбитка прет-
ходног пореза врши се за период који је једнак разлици између наведених 
рокова и периода у којем је обвезник испуњавао услове за остваривање 
права на одбитак претходног пореза. Одредбом из ст. 3. и 4. истог члана 
прописано је да обвезник не врши исправку одбитка претходног поре-
за у случају преноса целокупне или дела имовине, са или без накнаде, 
или као улог, ако је стицалац порески обвезник или тим преносом постане 
порески обвезник и ако продужи да обавља исту делатност, и да се не пре-
кидају наведени рокови од пет година за опрему, односно десет година за 
објекте за вршење делатности.

Преносилац имовине по основу статусне промене дужан је да доста-
ви стицаоцу неопходне податке за спровођење исправке ако се за то стек-
ну услови. Стицалац имовине у поступку статусне промене врши исправ-
ку одбитка претходног пореза који је за објекте и опрему за вршење де-
латности остварио преносилац имовине ако престане да испуњава услове 
за остваривање права на одбитак претходног пореза. Стицалац имовине 
може да оствари право на одбитак дела претходног пореза за опрему и 
објекте за вршење делатности, односно за улагања у објекте, по основу 
којих преносилац имовине није имао право на одбитак претходног поре-
за, ако стекне услове за остваривање овог права у прописаним роковима 
и ако му преносилац имовине достави неопходне податке за остваривање 
права на одбитак претходног пореза.11

11 Чл. 32а. Закона о ПДВ.
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У случају преноса не прекидају се прописани рокови. Ако обвезник 
ПДВ, који је остварио право на одбитак дела претходног пореза, престане 
да испуњава услове за остваривање права на одбитак претходног пореза 
пре истека прописаних рокова, дужан је да исправи одбитак претходног 
пореза сразмерно периоду у којем не испуњава услове за одбитак прет-
ходног пореза.

б. Обавезе према Закону о порезу на добит правних лица

Одредбом чл. 38. Закона о порезу на добит правних лице прописано 
је да је порески период за који се обрачунава порез на добит пословна 
година, осим у случају престанка или отпочињања делатности у току го-
дине, укључујући и статусне.12 У складу са наведеном одредбом, за прав-
но лице које учествује у статусној промени порески период се завршава 
статусном променом.

У складу с одредбом чл. 63. истог закона, порески обвезник је дужан 
да надлежном пореском органу поднесе пореску пријаву у којој је обрачу-
нат порез, за период за који се утврђује порез. Уз пореску пријаву порески 
обвезник је дужан да поднесе и порески биланс. Пореска пријава подноси 
се у року од 180 дана од дана истека периода за који се утврђује порез. 
Изузетно, у случају статусне промене која има за последицу престанак 
друштва, пореска пријава подноси се у року од 60 дана од дана статусне 
промене. Ако порески обвезник уз пореску пријаву не поднесе и порески 
биланс, сматра се да пореска пријава није поднета.

Правно лице које настаје у поступку статусне промене обавезно је да 
поднесе пореску пријаву у року од 15 дана од дана уписа у регистар код 
надлежног органа.13 У пореској пријави обвезник даје процену прихода, 
расхода и добити за порески период који, за обвезника регистрованог до 
15. у месецу, започиње месецом у коме је регистрован, а за обвезника ре-
гистрованог од 16. до краја месеца, првим наредним месецом. У пореској 
пријави обвезник обрачунава и месечни износ аконтације пореза на добит.

Месечна аконтација пореза на добит плаћа се до 15-ог у месецу за 
претходни месец. Плаћање месечних аконтација врши се за месец у коме 
је пријава поднета, и то почев од првог дана наредног месеца у односу на 
месец у коме је пријава поднета. 

Ако у текућој години дође до значајних промена у пословању обве-
зника, промене пореских инструмената или других околности које битно 

12 Закон о порезу на добит правних лица, Службени гласник РС, бр. 25/01, 80/02, 
80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14, 142/14, 91/15, 112/15 и 113/17.

13 Чл. 64. Закона о порезу на добит правних лица.
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утичу на висину месечне аконтације пореза, порески обвезник може, по 
подношењу пореске пријаве, поднети пореску пријаву са пореским билан-
сом, у којој ће исказати податке од значаја за измену месечне аконтације 
и обрачунати њену висину, најкасније у року од 30 дана по истеку перио-
да за који се саставља порески биланс. Порески обвезник може започети 
плаћање аконтације за месец у коме је пријава поднета, и то почев од 
првог дана наредног месеца у односу на месец у коме је пријава поднета.14

Стопа пореза на добит правних лица износи 15 %. Порески обвезник, 
односно привредно друштво стицалац, као правни следбеник пореског об-
везника које је по основу статусне промене спајања уз припајање престао 
да постоји, дужно је да уплати наведену обавезу. 

Порески обвезник је дужан да у пореској пријави обрачуна порез на 
добит за порески период за који се пријава подноси. Ако је обвезник по-
реза у виду аконтације платио мање пореза него што је био дужан да пла-
ти по обавези обрачунатој у пореској пријави, дужан је да разлику уплати 
најкасније до подношења пореске пријаве. Уз пореску пријаву порески 
обвезник је дужан да поднесе доказ о уплати разлике пореза. Ако је обве-
зник пореза у виду аконтације платио више пореза него што је био дужан 
да плати по обавези обрачунатој у пореској пријави, више плаћени порез 
урачунава се као аконтација за наредни период или се обвезнику враћа на 
његов захтев.

Третман капиталних добитака

Одредбом чл. 31. Закона о порезу на добит правних лица прописа-
но је да статусна промена резидентних обвезника извршена у складу са 
законом којим се уређују привредна друштва, одлаже настанак пореске 
обавезе по основу капиталних добитака. Пореска обавеза по основу ка-
питалних добитака настаће у тренутку кад правно лице које је имовину 
стекло статусном променом изврши продају те имовине. Капитални до-
битак обрачунава се као разлика између продајне цене имовине и њене 
набавне цене коју је платило правно лице које је ту имовину статусном 
променом пренело на друго правно лице, од дана набавке до дана продаје. 

Право на одлагање плаћања пореза на добит правних лица за ка-
питалне добитке стиче се ако је власник правног лица које је извршило 
пренос имовине приликом статусне промене добио накнаду у облику ак-
ција или удела у правном лицу на које је пренос имовине извршен, као 
и евентуалну готовинску накнаду, чији износ не прелази 10 % номиналне 
вредности добијених акција, односно удела. 

14 Чл. 68. Закона о порезу на добит правних лица.
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Ако готовинска накнада прелази 10 % номиналне вредности добије-
них акција, односно удела, пореска обавеза по основу капиталног добитка 
настаје у моменту статусне промене, а капитални добитак се обрачунава 
као разлика између цене по којој би се имовина могла продати на тржи-
шту и набавне цене (набавна цена по којој је порески обвезник стекао 
имовину умањена по основу амортизације). 

Порески третман пословних губитака

Одредбом чл. 32. Закона о порезу на добит правних лица, прописа-
но је да губици остварени из пословних, финансијских и непословних 
трансакција, утврђени у пореском билансу, изузев оних из којих произлазе 
капитални добици и губици утврђени у складу с овим законом, могу се 
пренети на рачун добити утврђене у годишњем пореском билансу из буду-
ћих обрачунских периода, али не дуже од пет година. Коришћење пореске 
погодности не престаје у случају статусних промена или промена правне 
форме привредних друштава. У случају поделе или одвајања, погодност 
из чл. 32. овог закона сразмерно се дели и о томе се обавештава надлежни 
порески орган.15

Порески подстицаји

Порески обвезник дужан је да плати порез на остварену добит, сра-
змерно стеченој имовини, уколико је користио право на ослобођење од 
плаћања пореза на добит правних лица а прекинуо је са пословањем пре 
истека периода пореског ослобођења, јер губи право на пореско ослобо-
ђење. Даном подношења пореске пријаве за наредни порески период, у 
тој пореској пријави дужан је да обрачуна и да плати порез који би пла-
тио да није користио порески подстицај, валоризован од дана подношења 
пореске пријаве за порески период у коме је остварио право на пореско 
ослобођење, до дана подношења пореске пријаве за порески период у ко-
јем су престали услови за коришћење пореског постицаја.16

Порески обвезник који уложи у своја основна средства, односно у 
чија основна средства друго лице уложи више од једне милијарде динара, 
који та средства користи за обављање претежне делатности и делатно-
сти уписаних у оснивачком акту обвезника, односно наведених у другом 
акту обвезника, којим се одређују делатности које обвезник обавља и у 
периоду улагања додатно запосли на неодређено време најмање 100 лица, 

15 Чл. 33. Закона о порезу на добит правних лица.
16 Чл. 50в. Закона о порезу на добит правних лица.
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ослобађа се плаћања пореза на добит правних лица у периоду од десет 
година сразмерно том улагању. 

Улагањем у основна средства од стране другог лица, сматра се и ула-
гање у основни капитал и повећање основног капитала. Основна средства 
вреднују се по тржишној (фер) вредности. 

Пореско ослобођење примењује се од прве године у којој је остваре-
на опорезива добит. 

Новозапосленим лицима сматрају се лица која је обвезник запослио 
у периоду улагања, тако да у моменту испуњења услова за коришћење 
наведеног пореског ослобођења обвезник има најмање 100 додатно запо-
слених на неодређено време у односу на број запослених на неодређено 
време који је имао на последњи дан периода који претходи периоду у ко-
јем је започео улагања. 

Новозапосленим лицима не сматрају се лица која су била запослена 
у, посредно или непосредно, повезаном лицу, као и лица која нису непо-
средно радно ангажована код обвезника.17 Ова врста подстицаја регулисана 
је одредбама чл. 50а, 50в, 50е, 50г, 50е, 50з, 50ж. и 50и. Закона о порезу 
на добит правних лица. Пореско ослобођење примењује се по испуњењу 
наведених услова, од прве године у којој је остварена опорезива добит, али 
надлежна организациона јединица Пореске управе утврђује испуњеност 
услова за коришћење пореских подстицаја

Ако пре истека периода пореског ослобођења обвезник прекине са 
пословањем, престане да користи или отуђи основна средства, а у нова 
основна средства не уложи у истом пореском периоду износ једнак тржи-
шној цени отуђених средстава, а најмање у вредности која обезбеђује да 
укупан износ улагања не падне испод више од једне милијарде динара, 
губи право на пореско ослобођење и дужан је да у пореској пријави за по-
рески период у којем је отуђио основна средства обрачуна, као и да плати 
порез који би платио да није користио овај подстицај, валоризован од дана 
подношења пореске пријаве за порески период у коме је остварио право на 
пореско ослобођење, до дана подношења пореске пријаве за порески пери-
од у којем је отуђио основна средства, индексом потрошачких цена према 
подацима републичког органа надлежног за послове статистике. 

Порески подстицај не може се пренети на друго правно лице, које 
није стекло право на коришћење тог подстицаја у смислу овог закона, 
ни у случају када друго правно лице учествује у статусној промени с об-
везником који користи наведени порески подстицај. Право на порески 
подстицај не остварује се за набавку опреме већ коришћене у Републици 
Србији. 

17 Чл. 50а. Закона о порезу на добит правних лица.
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Право на порески подстицај не остварује се за основна средства, 
и то за: ваздухоплове и пловне објекте који се не користе за обавља-
ње делатности; путничке аутомобиле, осим аутомобила за такси превоз, 
rent-a-car, обуку возача и специјалних путничких аутомобила с уграђеним 
уређајима за болеснике; намештај, осим намештаја за опремање хоте-
ла, мотела, ресторана, омладинских, дечијих и радничких одмаралишта; 
тепихе; уметничка дела ликовне и примењене уметности и украсне пред-
мете за уређење простора; мобилне телефоне; клима уређаје; опрему за 
видео надзор; огласна средства, као и алат и инвентар са калкулативним 
отписом.

Статусне промене и групе повезаних правних лица

Једном одобрено пореско консолидовање примењује се најмање пет 
година, односно пореских периода. Ако се пре истека рока од најмање 
пет година измене услови, тј. ако се једно правно лице, више повезаних 
правних лица, или сва повезана правна лица у групи накнадно определе 
за појединачно опорезивање пре истека рока од пет година, сва повезана 
правна лица су дужна да сразмерно плате разлику на име пореске приви-
легије коју су искористили. 18

в. Обавезе према Закону о пореском поступку 
и пореској администрацији

Пореску обавезу ће, по правилу, у складу с одредбом чл. 21. Зако-
на о пореском поступку и пореској администрацији, извршити привредно 
друштво настало статусном променом, као правни следбеник пореских 
обвезника брисаних из евиденције за ПДВ, без обзира да ли је пре оконча-
ња поступка статусне промене знао да правни претходник није испунио, 
делимично или у потпуности, своју пореску обавезу.19

Споредна пореска давања у вези са неиспуњеном пореском обавезом 
правног лица које престаје да постоји у статусној промени падају на терет 
правног следбеника. Рок за испуњење пореске обавезе правног лица које 
престаје да постоји у статусној промени не мења се ако је испуњење те 
обавезе прешло на правног следбеника. 

Правни следбеник на којег је прешла пореска обавеза једног или 
више правних лица која престају да постоје у статусној промени је: 

18 Чл. 57. Закона о порезу на добит правних лица.
19 Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Службени гласник РС, бр. 

80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11, 2/12, 
93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15, 112/15, 15/16, 108/16 и 30/18.
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1. у случају спајања – правно лице које је настало спајањем два или 
више правних лица, пореских обвезника; 

2. у случају припајања – правно лице коме се једно или више прав-
них лица, пореских обвезника припојило; 

3. у случају поделе – правна лица настала деобом пореског обвезника. 

Ако постоји више правних следбеника, сви су они неограничено со-
лидарно одговорни за пореску обавезу правног претходника. 

Промена организационог или својинског облика правног лица не 
утиче на испуњење пореске обавезе.

Када се ради о статусној промени, Агенција за привредне регистре 
доставља обавештење Пореској управи о извршеном упису у Регистар 
привредних субјеката (оснивање, повезивање и престанак привредног 
субјекта, статусне промене и промене облика организовања тог субјекта, 
подаци о привредном субјекту од значаја за правни промет, подаци у вези 
са стечајним поступком и други подаци одређени законом), као и о сваком 
другом решењу којим се врше промене оснивача, облика организовања, 
назива, делатности, висине основног улога и места седишта, или којим се 
врши било која друга промена од значаја за утврђивање пореза.20

Суд, орган локалне самоуправе, адвокатска комора, професионална 
удружења, као и други орган или организација надлежни за упис у одго-
варајући регистар лица која обављају одређену делатност дужни су да, 
у року од пет дана од дана извршеног уписа, Пореској управи доставе 
обавештење о упису, поништавању уписа и брисању из регистра, као и о 
сваком другом решењу којим се врши промена од значаја за утврђивање 
пореза. Подаци се достављају у електронском облику. 

Орган, организација или друго лице надлежно за упис у прописани 
регистар лица која обављају делатност не може брисати лице из прописа-
ног регистра без доказа о престанку пореских обавеза, односно брисању 
из евиденције прописане пореским законом који издаје надлежни порески 
орган, не старијег од пет дана у моменту подношења захтева за брисање 
из прописаног регистра. 

Агенција за привредне регистре не може извршити брисање при-
вредног субјекта из прописаног регистра, регистровати статусне промене 
и вршити промене података који се односе на оснивача, односно члана, 
назив, седиште, улог и облик организовања, у периоду од добијања обаве-
штења Пореске управе да ће се код привредног субјекта вршити пореска 
контрола, укључујући и радње Пореске полиције у циљу откривања по-
реских кривичних дела, до добијања обавештења да је пореска контрола 
завршена, односно окончане радње Пореске полиције, као и у периоду од 

20 Чл. 29. Закона о пореском поступку и пореској администрацији.
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добијања обавештења да је привредном субјекту, у складу с овим законом, 
привремено одузет порески идентификациони број (ПИБ), до добијања 
обавештења да је том субјекту враћен ПИБ. 

При оснивању привредних субјеката у поступку статусне промене 
код које привредни субјект наставља да постоји, у циљу идентификације 
пореских обвезника, Пореска управа додељује порески идентификациони 
број – ПИБ. Међутим, не може се доделити ПИБ правном лицу насталом 
статусном променом издвајања уз оснивање, односно мешовитог издваја-
ња у складу са законом којим се уређују привредна друштва, ако правно 
лице које је предмет поделе има неизмирене обавезе по основу јавних 
прихода, односно ако му је привремено одузет ПИБ.21 ПИБ се не може до-
делити правном лицу чији оснивач: 

 – правно лице, предузетник или физичко лице има доспеле, а неи-
змирене обавезе по основу јавних прихода настале у вези с оба-
вљањем делатности, односно ако је правном лицу или предузет-
нику привремено одузет ПИБ у складу с овим законом. Не може 
се доделити ПИБ ни правном лицу чији је оснивач – правно лице, 
предузетник или физичко лице истовремено оснивач лица коме је 
привремено одузет ПИБ; 

 – физичко лице које је истовремено оснивач и другог привредног су-
бјекта који има неизмирених обавеза по основу јавних прихода у 
вези са обављањем делатности; изузетно од ст. 2. овог члана, По-
реска управа доделиће ПИБ ако су доспеле а неизмирене обавезе 
по основу јавних прихода до 100.000 динара и уколико ове обавезе 
буду измирене у року од осам дана од дана подношења захтева за 
доделу ПИБ, односно у том року буде пружена неопозива банкар-
ска гаранција или меница авалирана од стране пословне банке. 

У случају статусних промена постоји и обавеза подношења ин-
формативне пореске пријаве која је извештај о подацима од значаја за 
утврђивање пореске обавезе подносиоца у складу с одредбом чл. 42. Зако-
на о пореском поступку и пореској администрацији. Подацима се сматрају 
нарочито подаци о имовини у вредности већој од 35.000.000 динара, о 
статусним променама, пословним активностима и новчаним трансакција-
ма лица које подноси информативну пореску пријаву.

21 Чл. 29. ст. 2. т. 3. Закона о пореском поступку и пореској администрацији. 
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г. Обавезе према Закону о порезима на имовину

Порез на пренос апсолутних права у складу с одредбом чл. 23 Закона 
о порезима на имовину се плаћа ако се тај пренос врши уз накнаду.22Ако се 
у поступку статусних промена пренос имовине не врши уз накнаду, не по-
стоји обавеза плаћања пореза на пренос апсолутних права на имовину која 
подлеже том опорезивању. Међутим, пошто је у поступку статусних про-
мена могуће да акционари, односно чланови правног лица, поред акција 
или удела у правном следбенику, за уступљену имовину добију и новчану 
накнаду, на тај начин постоји могућност да се на пренос апсолутних права 
плати порез и примени одредба чл. 23. Закона о порезима на имовину.

Преносом уз накнаду, који је предмет опорезивања порезом на пре-
нос апсолутних права, сматра се пренос уз накнаду целокупне имовине 
правног лица.23

Од опорезивања порезом на пренос апсолутних права изузима се 
пренос апсолутног права са правног претходника на правног следбени-
ка у статусној промени, у складу са законом којим се уређују привредна 
друштва.24

ЗАКЉУЧАК

Спровођење статусних промена за привредна друштва је сложен 
поступак, укључујући и промене око утврђивања појединих пореских 
обавеза. Циљ овог рада је да утврди које се пореске обавезе мењају у ситу-
ацији статусних промена привредних друштава. Статусне промене имају 
своје специфичности које утичу на другачији порески третман. Погото-
во, постоје посебне одредбе које се тичу другачијег одређивања пореског 
периода, пореског третмана одбитака, капиталних губитака и пореских 
подстицаја код пореза на добит правних лица. Генерално, пореску обаве-
зу правног лица које престаје да постоји у статусној промени испуњава 
правни следбеник, без обзира да ли је пре окончања поступка статусне 
промене знао да правни претходник није испунио своју пореску обавезу.

22 Закон о порезима на имовину, Службени гласник РС, бр. 26/01, Сл. лист СРЈ, бр. 
42/02 – одлука СУС, Сл. гласник РС, бр. 80/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 
78/11, 57/12 – одлука УС, 47/2013, 68/14.

23 Čл. 24. т. 3. Закона о порезима на имовину.
24 Čл. 24а. т. 3. Закона о порезима на имовину.
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TAX TREATMENT OF STATUS CHANGE  
OF COMMERCIAL COMPANIES 

S u m m a r y
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The aim of this article is to give a comprehensive overview of tax responsibility of 
a commercial company undergoing status change. Having in mind the frequency of status 
changes of commercial companies in Serbia, this is a very important position from which 
to examine the complex process of status change. Because of that provisions governing 
status change of commercial companies are given in a separate chapter of the Company 
Law, while tax treatment and tax exemption are grouped in a separate chapter of the Value-
Added Tax Law, Tax Procedure and Tax Administration Law, Corporate Profit Tax Law, 
and Property Tax Law.
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