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ПО СЕ БАН ПО РЕЗ НА НЕ ЗА КО НИ ТО  
СТЕ ЧЕ НУ ИМО ВИ НУ*  

Сажетак: На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је усво ји ла је За кон о 
утвр ђи ва њу по ре кла имо ви не и по себ ном по ре зу. „Но вим” за кон ским ре ше-
њем о утвр ђи ва њу по ре кла имо ви не и по себ ном по ре зу на ша др жа ва на сто-
ји да по себ ним за ко ном за шти ти фи скал не и дру ге ин те ре се др жа ве ве за не 
за при хо де фи зич ких ли ца ко ји су на ста ли зло у по тре бом, а чи ји је ре зул тат 
по се до ва ње имо ви не ко ја се не мо же оправ да ти за ко ни тим при хо ди ма. Бу-
ду ћи да се За ко ном о утвр ђи ва њу по ре кла имо ви не и по себ ном по ре зу уво ди 
нов по ре ски об лик „по се бан по рез”, то је при ли ка да се де фи ни шу основ не 
кон ту ре овог по ре ског об ли ка, те да се да ју смер ни це за прак тич ну при ме ну, 
као и за евен ту ал ну ко рек ци ју за кон ског тек ста.

Кључнеречи: по се бан по рез, не за ко ни то сте че на имо ви на, не при ја-
вље ни при хо ди, ре ал ни по рез на имо ви ну, по рез на екс тра про фит.

УВОД

Раз вој са вре ме них др жа ва ка рак те ри шу стал ни зах те ви за пра вед ни јом 
рас по де лом до хот ка ме ђу гра ђа ни ма. У том сми слу, оче ку је се од по ре ског си-
сте ма да бу де та ко кон ци пи ран да омо гу ћи пра вед ност те рас по де ле. Ме ђу тим, 

* Рад је настао као резултат истраживања на пројекту: „Теоријски и практични пробле-
ми стварања и примене права (ЕУ и Србија)”, који се реализује на Правном факултету Уни-
вер зитета у Новом Саду.
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во ђе ни при ват ним и пар ти ку лар ним ин те ре си ма, број ни по је дин ци су успе ва-
ли да зло у по тре бом и из и гра ва њем прав ног си сте ма оства ре за се бе енорм но 
бо гат ство. За то се као по сле ди ца то га пе ри о дич но ја вља ју по ку ша ји да се ван-
ред ним по ре ским ин стру мен ти ма са ни ра ју по сле ди це до ко јих је до ве ла та ква 
не за ко ни та и не мо рал на прак са по је ди на ца, па и чи та вих дру штве них гру па.

Пред мет на уч ног ис тра жи ва ња у овом ра ду би ће је дан спе ци фи чан 
по ре ски об лик уве ден За ко ном о утвр ђи ва њу по ре кла имо ви не и по себ ном 
по ре зу,1 ко ји је усво ји ла На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је 29. фе бру а-
ра 2020. го ди не. У обра зло же њу За ко на пред ла гач на во ди да је циљ ко ји се 
же ли по сти ћи „уна пре ђе ње ефи ка сно сти по ре ског си сте ма и спре ча ва ње 
зло у по тре ба чи ји је ре зул тат по се до ва ње имо ви не ко ја се не мо же оправ да-
ти за ко ни тим при хо ди ма фи зич ког ли ца.”2 Пред ви ђе но је да при ме на За ко-
на по чи ње по ис те ку јед не го ди не од да на сту па ња на сна гу.

Циљ ра да је да се при ме ном на уч них ме то да, пре све га прав не и еко-
ном ске те о ри је, са гле да ју и де фи ни шу основ не кон ту ре овог по ре ског об ли-
ка, те да се да ју смер ни це за ко рек ци ју за кон ског тек ста.

Посебним порезом  власти покушавају да увођењем „нових“ пореских 
обли ка реше проблем појединаца чије богатство није у складу са висином 
њи хових пријављених и опорезованих прихода. Међутим, слично решење 
какво је сада прописано, већ постоји у Закону о пореском поступку и пореској 
администрацији, односно у Закону о порезу на доходак грађана. Претпоставка 
је да нова законска решења нису на адекватан начин уклопљена у порески 
систем, нити су отклонила бројне мањкавости које су постојале и у старим 
ре шењима која су и даље на снази. 

1. МО ДЕ ЛИ ОПО РЕ ЗИ ВА ЊА ИМО ВИ НЕ И ДО ХОТ КА КО ЈА СЕ НЕ  
МО ЖЕ ОПРАВ ДА ТИ ЗА КО НИ ТИМ ПРИ ХО ДИ МА ФИ ЗИЧ КОГ ЛИ ЦА  

У СРП СКОМ ПО РЕ СКОМ ПРА ВУ ПО СЛЕД ЊЕ ДВЕ ДЕ ЦЕ НИ ЈЕ

1.1. Јед но крат ни по рез на екс тра до хо дак и екс тра имо ви ну  
сте че не ис ко ри шћа ва њем по себ них по год но сти 

Не по сред но на кон по ли тич ких про ме на 2000. го ди не, до нет је За кон о 
јед но крат ном по ре зу на екс тра до хо дак и екс тра имо ви ну сте че не ис ко ри-

1 За кон о утвр ђи ва њу по ре кла имо ви не и по себ ном по ре зу (ЗУ ПИПП). За кон је об ја вљен 
у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, бр. 18/2020 од 3.3.2020. го ди не, сту пио је на сна гу 11.3.2020. 
го ди не, а при ме њи ва ће се по ис те ку јед не го ди не од да на сту па ња за ко на на сна гу.

2 Обра зло же ње пред ло га За ко на о утвр ђи ва њу по ре кла имо ви не и по себ ном по ре зу 
(Обра зло же ње ЗУ ПИПП). На род на Скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је, за ва ни чан ин тер нет сајт: 
http://www.par la ment.gov .rs/upload/ar chi ve/fi les/la t/pd f/pred lo zi_za ko na/2019/3199-19%20-%20
La t.pd f. Сајт по се ћен 13.9.2020. го ди не.
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шћа ва њем по себ них по год но сти.3 У пи та њу је био ван ред ни и јед но крат ни 
по ре ски об лик, не фор мал но на зи ван „по рез на екс тра про фит”. Би ло је 
за ми шље но да под удар овог за ко на до ђу до хо дак, од но сно имо ви на ли ца 
ко ја су, у усло ви ма санк ци ја и рат ног окру же ња, оства ри ла за се бе огром ну 
ма те ри јал ну ко рист ко ри сте ћи при ви ле го ван по ло жај услед бли ско сти са 
вла да ју ћим по ли тич ким струк ту ра ма.4 

Као по ре ски об ве зник би ла су од ре ђе на фи зич ка и прав на ли ца ко ја су 
на не ки од екс пли цит но на ве де них на чи на оства ри ла екс тра до хо дак или сте-
кла екс тра имо ви ну. По ред то га, као со ли дар ни је мац од ре ђе но је и сва ко 
дру го фи зич ко или прав но ли це на ко је је по ре ски об ве зник бес те рет ним 
прав ним по слом пре нео ства ри или пра ва из сво је имо ви не.5 Од го вор ност је 
про ши ре на и на срод ни ке, од но сно чла но ве по ро ди це и до ма ћин ства по ре ског 
об ве зи ка.6 По ре ске сто пе би ле су про гре сив не и ве о ма ви со ке („кон фи ска тор-
не”), од 30-90% у за ви сно сти од вред но сти осно ви це. „Ов де су у при ме ни по ре-
ско-прав не нор ме те се основ ни из во ри бо га ће ња не по ве зу ју са кри вич но 
прав ном од го вор но шћу. Ако, ме ђу тим, у од ре ђе ним слу ча је ви ма она по сто-
ји би ће пред мет по себ ног по ступ ка и при ме не кри вич но прав них санк ци ја.”7

Ве ли ки је број за мер ки ко је су упу ће не овом за кон ском ре ше њу по пи-
та њу ње го ве кон цеп ци је, при ме не и крај њих ефе ка та. На кра ју се мо же при-
хва ти ти оце на да је овај за кон у еко ном ском сми слу на нео ви ше ште те не го 
ко ри сти, те да је ње го ва ван фи скал на уло га би ла огра ни че ног до ма ша ја, те 
да ни је да ла спек та ку лар не ре зул та те, ка ко је те о ри ја и пред ви де ла.8

1.2. По рез на до хо дак гра ђа на 

За ко но да вац је, ве ро ват но све стан огра ни че ног до ме та по ре за на екс тра 
про фит, по ку шао да про блем си стем ски ре ши у но вом За ко ну о по ре ском 
по ступ ку и по ре ској ад ми ни стра ци ји из 2002. го ди не.9 На и ме, тим за ко ном 

3 За кон о јед но крат ном по ре зу на екс тра до хо дак и екс тра имо ви ну сте че не ис ко ри-
шћа ва њем по себ них по год но сти. Сл. гла сник РС, бр. 36/2001, „Сл. лист СРЈ”, бр. 17/2002 – 
од лу ка СУС и. Сл. гла сник РС, бр. 72/2011 – од лу ка УС. 

4 Зо ран Иса и ло вић: Опо ре зи ва ње екс тра про фи та у Ср би ји. Прав ни жи вот, бр. 10, год. 
51, 2002, 359-361. 

5 За кон о јед но крат ном по ре зу на екс тра до хо дак и екс тра имо ви ну сте че не ис ко ри-
шћа ва њем по себ них по год но сти, чл. 5.

6 Мо же се при ме ти ти не до след ност у ко ри шће њу основ них пој мо ва по ре ског пра ва. 
На и ме, у чла ну 6 се срод ни ци, чла но ви по ро ди це и до ма ћин ства по гре шно озна ча ва ју као 
по ре ски об ве зни ци (уме сто по ре ски ду жни ци), а на кон то га на во ди се да су они ду жни ци 
– за по рез од го ва ра ју као со ли дар ни јем ци. 

7 Иса и ло вић (2002), 361.
8 Иса и ло вић (2002), 369.
9 За кон о по ре ском по ступ ку и по ре ској ад ми ни стра ци ји, чл. 58-60. На ве де ни чла но ви 

су у ме ђу вре ме ну пре тр пе ли од ре ђе не из ме не. Сл. гла сник РС, бр. „Сл. глaсник РС”, бр. 80/2002, 
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је пред ви ђе но да ће се, у слу ча ју ка да По ре ска упра ва у по ступ ку кон тро ле 
утвр ди да је по ре ски об ве зник у то ку го ди не уве ћао имо ви ну то ли ко да то 
не мо же би ти оправ да но при ја вље ним, од но сно за ко ни тим из во ри ма, на ста-
ла вред ност тре ти ра ти као не при ја вље ни при ход. Овај не при ја вље ни при ход 
опо ре зо ва ће се као дру ги при ход, у сми слу за ко на ко јим се уре ђу је по рез 
на до хо дак гра ђа на, без при зна ва ња нор ми ра них тро шко ва. 

На чин утвр ђи ва ња по ре ске осно ви це (ко ја се утвр ђу је у по ступ ку 
кон тро ле а не у ре дов ном по ступ ку) ре гу ли сан је у ЗПППА. Утвр ђи ва ње 
по ре ске осно ви це спа да у нај о се тљи ви ји део по ступ ка утвр ђи ва ња по ре за, 
по себ но у оним слу ча је ви ма ка да на осно ву рас по ло жи вих из во ра по да та ка 
по ре ски ор ган не мо же да ре ал но са гле да из во ре и обим имо ви не и до хот ка 
по ре ског об ве зни ка. Упра во за то су у ЗПППА утвр ђе ни ме то ди ко је по ре ски 
ор ган мо же при ме ни ти у по ре ском по ступ ку при утвр ђи ва њу про це не по-
ре ске осно ви це. Ме тод ко ји ће би ти упо тре бљен ну жно је усло вљен по сто-
ја њем од го ва ра ју ћих из во ра по да та ка на осно ву ко јих ће се утвр ди ти осно-
ви ца.10 Пре ма за кон ским од ред ба ма, про це на по ре ске осно ви це мо же се 
утвр ди ти при ме ном ме то де па ри фи ка ци је или ме то де уна кр сне про це не.11 
По ре ска упра ва од лу чу је ко ју ће од ових ме то да и на чи на ко ри сти ти за про-
це ну по ре ске осно ви це. 

а) Про це на по ре ске осно ви це ме то дом па ри фи ка ци је12 вр ши се на је дан 
од сле де ћих на чи на:

• про це ном на ба зи рас по ло жи ве уред не по слов не до ку мен та ци је о по-
сло ва њу у од ре ђе ном пе ри о ду кра ћем од пе ри о да опо ре зи ва ња (днев ном, 
не дељ ном или ме сеч ном), та ко што се на осно ву по да та ка о том де лу 
по сло ва ња про це њу је по ре ска осно ви ца за пе ри од за ко ји се утвр ђу је 
по рез;

• про це ном на ба зи по да та ка и чи ње ни ца о оства ре ном про ме ту (днев ном, 
не дељ ном или ме сеч ном) утвр ђе ним уви ђа јем или кон тро лом, та ко што 
се на осно ву тих по да та ка и чи ње ни ца про це њу је по ре ска осно ви ца за 
пе ри од за ко ји се утвр ђу је по рез или

84/2002 – ис пр., 23/2003 – ис пр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – др. зaкoн, 62/2006 – др. 
зaкoн, 63/2006 – ис пр. др. зaкoнa, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – др. зaкoн, 53/2010, 101/2011, 
2/2012 – ис пр., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 – aутeнтичнo тумaчeњe, 
112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018, 86/2019 и 144/2020.

10 Бо жи дар Ра и че вић и Бран ки ца Га гић: Утвр ђи ва ње и на пла та јав них при хо да, Ви ша 
по слов на шко ла, Бе о град 1994, 24.

11 За кон о по ре ском по ступ ку и по ре ској ад ми ни стра ци ји (ЗПППА), чл. 58. „Сл. глaсник 
РС”, бр. 80/2002, 84/2002 – ис пр., 23/2003 – ис пр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – др. 
зaкoн, 62/2006 – др. зaкoн, 63/2006 – ис пр. др. зaкoнa, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – др. зaкoн, 
53/2010, 101/2011, 2/2012 – ис пр., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 – 
aутeнтичнo тумaчeњe, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018, 86/2019 и 144/2020.

12 ЗПППА, чл. 58а. 
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• упо ре ђи ва њем с по да ци ма дру гих по ре ских об ве зни ка ко ји оба вља ју 
исту или слич ну де лат ност на ис тој или слич ној ло ка ци ји, под при бли-
жно јед на ким усло ви ма.
б) Ме то да уна кр сне про це не13 по ре ске осно ви це ко ри сти се за утвр-

ђи ва ње осно ви це по ре за на до хо дак гра ђа на. Осно ви ца по ре за на до хо дак 
гра ђа на утвр ђу је се као раз ли ка из ме ђу вред но сти имо ви не на кра ју и на 
по чет ку ка лен дар ске го ди не, ума ње на за из нос при ја вље ног до хот ка и за 
вред ност имо ви не при ба вље не сред стви ма сте че ним на сле ђем, по кло ном 
или на дру ги за ко нит бес те ре тан на чин, као и за из нос при хо да ко ји под ле-
жу опо ре зи ва њу по ре зом на до хо дак гра ђа на а ко ји не ула зе у опо ре зи ва ње 
го ди шњим по ре зом на до хо дак гра ђа на, за ко ју то по ре ски об ве зник, од но сно 
дру го ли це ис ти че и о то ме пру жа од го ва ра ју ће ма те ри јал не до ка зе. Имо ви-
ну, у сми слу ове ме то де, чи не не по крет но сти (стан, ку ћа, по слов на згра да и 
про сто ри је, га ра жа, зе мљи ште и др.); ак ци је и уде ли у прав ном ли цу; опре-
ма за оба вља ње са мо стал не де лат но сти; мо тор на во зи ла, плов ни објек ти и 
ва зду хо пло ви; штед ни уло зи, го тов но вац и дру га имо вин ска пра ва.

Вред ност имо ви не на по чет ку ка лен дар ске го ди не чи ни збир укуп не 
вред но сти на ве де не имо ви не са ста њем на дан 1. ја ну а ра ка лен дар ске го ди-
не. Вред ност имо ви не на кра ју ка лен дар ске го ди не чи ни збир укуп не вред-
но сти имо ви не са ста њем на дан 31. де цем бра ка лен дар ске го ди не, уве ћа на 
за вред ност имо ви не ко ја је у ка лен дар ској го ди ни сте че на те рет но и оту ђе на 
те рет но или бес те рет но, као и за сред ства ко ја је по ре ски об ве зник упо тре-
био за ку по ви ну имо ви не на име тре ћих ли ца у ка лен дар ској го ди ни. Уко-
ли ко по ре ски об ве зник, од но сно дру го ли це ис ти че да су од ре ђе на имо ви на, 
од но сно сред ства сте че на на сле ђем, по кло ном или на дру ги за ко нит бес те-
ре тан на чин, ду жни су да о то ме пру же од го ва ра ју ће ма те ри јал не до ка зе. 
Ка да се по ре ска осно ви ца утвр ђу је при ме ном ме то де уна кр сне про це не, 
та ко до би је на по ре ска осно ви ца сма тра се не при ја вље ним при хо дом. Не при-
ја вље ни при ход опо ре зу је се као дру ги при ход, у сми слу за ко на ко јим се 
уре ђу је по рез на до хо дак гра ђа на, без при зна ва ња нор ми ра них тро шко ва.

Oсим на чи на утвр ђи ва ња по ре ске осно ви це ко ји је уре ђен у ЗПППА, 
сви оста ли еле мен ти овог по ре ског об ли ка уре ђе ни су у За ко ну о по ре зу на 
до хо дак гра ђа на.14

13 ЗПППА, чл. 59.
14 За кон о по ре зу на до хо дак гра ђа на (ЗПДГ). „Сл. глaсник РС”, бр. 24/2001, 80/2002, 

80/2002 – др. зaкoн, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ис пр., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 
91/2011 – oдлукa УС, 7/2012 – усклaђeни дин. изн., 93/2012, 114/2012 – oдлукa УС, 8/2013 – 
усклaђeни дин. изн., 47/2013, 48/2013 – ис пр., 108/2013, 6/2014 – усклaђeни дин. изн., 57/2014, 
68/2014 – др. зaкoн, 5/2015 – усклaђeни дин. изн., 112/2015, 5/2016 – усклaђeни дин. изн., 
7/2017 – усклaђeни дин. изн., 113/2017, 7/2018 – усклaђeни дин. изн., 95/2018, 4/2019 – 
усклaђeни дин. изн., 86/2019 и 5/2020 – усклaђeни дин. изн. 
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2. ЗА КОН СКИ ОПИС ПО РЕ СКОГ ЧИ ЊЕ НИЧ НОГ СТА ЊА КОД  
ПО СЕБ НОГ ПО РЕ ЗА НА НЕ ЗА КО НИ ТО СТЕ ЧЕ НУ ИМО ВИ НУ

„За кон ски опис по ре ског чи ње нич ног ста ња пред ста вља укуп ност 
ап стракт них прет по став ки у по ре ским за ко ни ма, чи јим кон крет ним оства-
ре њем на сту па ју од ре ђе не по ре ско прав не по сле ди це. По ре ски зах тев др жа-
ве у ужем сми слу, као и ко ре спон ди ра ју ћа по ре ска оба ве за на стра ни по ре-
ског ду жни ка на ста ју са мо он да ка да се мо гу утвр ди ти кон крет не чи ње ни-
це или до га ђа ји прав ног или еко ном ског жи во та, ко ји се мо гу под ве сти под 
за кон ски опис по ре ског чи ње нич ног ста ња.”15 Основ ни еле мен ти сва ког 
по ре ског об ли ка ко ји се ре дов но по ја вљу ју су по ре ски ду жник, пред мет 
опо ре зи ва ња или по ре ски обје кат, по ре ска осно ви ца, по ре ска сто па.16

По се бан по рез је ре до ван по ре ски об лик, ма да би од ред ни ца/при дев 
„по се бан” у са мом на зи ву по ре за мо гао да ство ри ди ле ме. Спе ци фич ност и 
„по себ ност” овог по ре ског об ли ка огле да се у чи ње ни ци што на црт усво је-
ног За ко на ни је са чи њен у Ми ни стар ству фи нан си ја ко је је над ле жно за 
по сло ве др жав не упра ве ко је се од но се на си стем и по ли ти ку по ре за,17 већ 
у Ми ни стар ству прав де. Ни ње го ва струк ту ра не од го ва ра струк ту ри по ре-
ских про пи са, већ су основ ни по ре ски еле мен ти да ти на на чин као да су 
„ра су ти” по За ко ну, ко јим се уре ђу ју и број на не по ре ска пи та ња. Ово ће 
за си гур но про из ве сти ве ли ки број ди ле ма и спо ро ва при ли ком при ме не и 
ту ма че ња.

2.1. Пред мет опо ре зи ва ња и по ре ски из вор

Пред мет опо ре зи ва ња, од но сно по ре ски обје кат пред ста вља ма те ри-
јал ни основ за уво ђе ње по ре за, од но сно од раз еко ном ске сна ге ко ју тре ба 
опо ре зо ва ти.18 Код по себ ног по ре за, пред мет опо ре зи ва ња пред ста вља „не-
за ко ни то” сте че на имо ви на. Не за ко ни то сте че на имо ви на је де фи ни са на као 
раз ли ка из ме ђу уве ћа ња имо ви не и при ја вље них при хо да за ко ју фи зич ко 
ли це не до ка же да је сте че на на за ко нит на чин.19 Пра ви ло је да по ре ски об-
ли ци но се на зив по свом објек ту.20 Гле да ју ћи ло гич ки, на зив би тре ба ло да 
бу де „по рез на не за ко ни то сте че ну имо ви ну”. Ме ђу тим, за ко но да вац се опре-
де лио за на зив „по се бан по рез”, што је са мо по се би ве о ма нео бич но.

15 Де јан По по вић, По ре ско пра во. Прав ни фа кул тет, Бе о град 2018, 217.
16 Го ран Ми ло ше вић, и Мир ко Ку лић, По ре ско пра во. Но ви Сад 2015, 61.
17 За кон о ми ни стар стви ма. Сл. гла сник РС, бр. 128/2020, чл. 3 (ми ни стар ство фи нан-

си ја).
18 Ми ло ше вић и Ку лић, 61; Bo ži dar Jel čić, Na u ka o fi nan ci ja ma i po re zno pra vo. In for-

ma tor, Za greb 1983, 111.
19 ЗУ ПИПП, чл. 2 (зна че ње из ра за), ст. 1, тч. 4.
20 По по вић (2018), 224.
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Прав на те о ри ја раз ли ку је пред мет опо ре зи ва ња од по ре ског из во ра. 
По ре ски из вор чи не сва до бра из ко јих по ре ски об ве зник мо же да пла ћа 
по рез, а то су по пра ви лу при хо ди и до хо дак, а у по себ ним и из у зет ним слу-
ча је ви ма имо ви на, као не у тро ше ни део до хот ка из прет ход ног вре ме на.21 

По се бан по рез на не за ко ни то сте че ну имо ви ну пред ста вља по ре ски 
об лик ко ји по га ђа све вр сте не за ко ни то сте че не имо ви не. Та имо ви на се у 
ЗУ ПИПП де фи ни ше та ко да об у хва ти не по крет не и по крет не ства ри, ре ги-
стро ва не и не ре ги стро ва не, као и дру га имо вин ска пра ва у Ре пу бли ци и 
ино стран ству.22 На осно ву то га, као и на осно ву чи ње ни це да је од ре ђе на 
ре ла тив но ви со ка по ре ска осно ви ца и из у зет но ви со ка по ре ска сто па (75%) 
ко ја не по сто ји у срп ском по ре ском си сте му, мо же се за кљу чи ти да је по се-
бан по рез тзв. ре а лан по рез на имо ви ну. Према порескоправној теорији, 
реалан по рез на имо ви ну ја вља се са мо у из у зет ним при ли ка ма, по пра ви лу 
за вре ме и не по сред но по окон ча њу ра то ва, или не по сред но по свр га ва њу 
из у зет но ко рум пи ра них ре жи ма, и прак тич но пред ста вља кон фи ска ци ју 
(де ла) имо ви не.23 То ће би ти у слу ча је ви ма ви со ко сте че не рат не до би ти, 
ка да је реч о имо ви ни сте че ној на не до зво љен на чин или под при ви ле го ва ним 
окол но сти ма, или ка да је до хо дак ко ји је омо гу ћио сти ца ње те имо ви не био 
не до вољ но опо ре зо ван, па се то на кнад но ко ри гу је опо ре зи ва њем имо ви не.24 
Из тог раз ло га, ре ал ни по ре зи на имо ви ну су по пра ви лу ван ред ни по ре ски 
об ли ци. Ме ђу тим, по се бан по рез на не за ко ни то сте че ну имо ви ну ни је пред-
ви ђен као ван ред ни, не го као ре дов ни по ре ски об лик.

Од ре ђи ва ње по ре ског објек та код овог по ре за мо же иза зва ти до ста 
про бле ма у прак си. Као што је већ ре че но, по ре ски обје кат код по себ ног 
по ре за је не за ко ни то сте че на имо ви на. Да би се утвр ди ла не за ко ни то сте че-
на имо ви на, по треб но је прет ход но „учи ни ве ро ват ним” по сто ја ње уве ћа ња 
имо ви не и обим при ја вље них при хо да. Уве ћа ње имо ви не пред ста вља по зи-
тив ну раз ли ку из ме ђу вред но сти имо ви не фи зич ког ли ца на кра ју, у од но су 
на по че так од ре ђе ног пе ри о да, док при ја вље ни при хо ди пред ста вља ју при-
хо де ко ји су при ја вље ни над ле жном по ре ском ор га ну.25 

Имо ви на у гра ђан ско прав ном сми слу пред ста вља „скуп имо вин ских пра-
ва и оба ве за ко ји при па да ју јед ном су бјек ту; ту, пре ма то ме, по ред пра ва сво ји-
не до ла зе и дру га ствар на и уоп ште ап со лут на пра ва (на при мер, ау тор ско 

21 Ми ло ше вић и Ку лић, 61-62; По по вић (2018), 224; Јеlčić 119-111.
22 ЗУ ПИПП, чл. 2 (зна че ње из ра за), ст. 1 тч. 1.
23 Ми ло ше вић и Ку лић, 61-62; По по вић (2018), 224; Де јан По по вић, На у ка о по ре зи ма. 

Бе о град, 285-7. У по ре ско прав ној ли те ра ту ри се сре ћу при ме ри фран цу ског (1945. год.) и 
не мач ког (1919. год.) ре ал ног по ре за на имо ви ну. Иса и ло вић 367.

24 Влaдимир Срб, Кри тич ки oсврт нa сaдaшњи систeм oпoрeзивaњa имoвинe, 
Финaнциjскa прaксa, jун, 1984, 188.

25 ЗУ ПИПП, чл. 2 (зна че ње из ра за), ст. 1 тч. 3.
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пра во), за тим обли га ци о на пра ва (по тра жи ва ња) и нај зад, имо вин ске оба ве зе.” 
У еко ном ском и по ре ско прав ном сми слу, имо ви на је „скуп пра ва ко ја се у 
нов ча ном об ли ку по ка зу ју као не у тро ше ни до хо дак из прет ход ног пе ри о да”.26 
При хо ди пред ста вља ју при лив нов ча них сред ста ва или до ба ра ко ји пе ри о-
дич но при ти чу по ре ском об ве зни ку. Збир свих не то при хо да у од ре ђе ном 
пе ри о ду чи ни до хо дак ли ца.27

Имо ви на ко ја је об у хва ће на по ре ским објек том мо же да по ти че из ви ше 
из во ра. При хо ди мо гу би ти оства ре ни на за ко нит и не за ко нит на чин. При-
хо ди оства ре ни на не за ко нит на чин на ста ју из вр ше њем кри вич ног де ла. У 
слу ча ју да се утвр ди њи хо во не за ко ни то сти ца ње, мо гу би ти пред мет од у-
зи ма ња имо вин ске ко ри сти и од у зи ма ња имо ви не про ис те кле из кри вич ног 
де ла. Ме ђу тим, имо ви на ко ја је об у хва ће на по ре ским објек том мо же по ти ца-
ти и из за ко ни тих из во ра. При хо ди оства ре ни на за ко нит на чин су они чи ји 
је из вор сти ца ња: из рад но прав ног од но са, по слов не де лат но сти, од ка пи та-
ла, ау тор ских и срод них пра ва, пра ва ин ду стриј ске сво ји не итд. На ве де ни 
при хо ди при ја вљу ју се по ре ским ор га ни ма да би би ли опо ре зо ва ни по ре зом 
на до хо дак гра ђа на. Ме ђу тим, део за ко ни то сте че них при хо да мо же оста ти 
из ван си сте ма опо ре зи ва ња, због про пу ста по ре ске вла сти да об у хва ти све 
из во ре при хо да об ве зни ка, или због про пу ста или на ме ре об ве зни ка да део 
за ко ни то сте че них при хо да не бу де об у хва ћен си сте мом опо ре зи ва ња. При хо-
ди ко ји ни су об у хва ће ни си сте мом опо ре зи ва ња, без об зи ра на из вор сти ца ња, 
пред ста вља ју не при ја вље ни при ход, од но сно из вор из гу бље ног по ре ског 
при хо да др жа ве.28

Из на ве де ног се мо же за кљу чи ти да је тер мин ко ји је упо тре бљен у 
ЗПППА („не при ја вље ни при ход”) у прав ном сми слу аде кват ни је ре ше ње 
од тер ми на „не за ко ни то сте че на имо ви на” ко ји је упо тре бљен у ЗУ ПИПП.

Иа ко ЗУ ПИПП, за раз ли ку од ЗПППА, не на во ди екс пли цит но да имо-
ви на мо же да по ти че и из на сле ђа, од но сно по кло на,29 ипак је оста вље на 
мо гућ ност фи зич ком ли цу да до ка зу је за ко ни тост сти ца ња имо ви не без 
об зи ра на из вор.30 Ме ђу тим, скре ће мо па жњу и на је дан зна ча јан про пуст 
ко ји по сто ји и код јед ног и код дру гог за ко на. На и ме, оства ре ни до хо дак је 
мо гу ће или од мах по тро ши ти, или уше де ти, од но сно ин ве сти ра ти. Имо ви-
на пред ста вља не у тро шен, од но сно уште ђен до хо дак из прет ход ног пе ри о да. 
Ово зна чи да по себ ним по ре зом ни је об у хва ћен део до хот ка ко ји су ли ца у 

26 По по вић (2018), 224.
27 Обрен Стан ко вић, & Ми о драг Ор лић, Ствар но пра во, IX не из ме ње но из да ње. Бе о-

град 2014, 162.
28 Све ти слав Ко стић, Ко мен тар на усво је ни За кон о утвр ђи ва њу по ре кла имо ви не и 

по себ ном по ре зу. При вред ни са вет ник, год. LXVI II, бр. 7, 2020, 6.
29 Ви де ти: Ко стић, 7.
30 ЗУ ПИПП, чл. 14 (по сту пак кон тро ле), ст. 2
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ме ђу вре ме ну по тро ши ла „на лич на за до вољ ства, од но сно на те ку ћу по тро-
шњу”. Опо ре зо ван је са мо онај део имо ви не ко ји је уште ђен.31 

2.2. По ре ска осно ви ца и по ре ска сто па

Осно ви ца по себ ног по ре за дефинисана је као вред но ст не за ко ни то сте-
че не имо ви не. Њу чи ни збир ре ва ло ри зо ва не вред но сти утвр ђе не не за ко ни то 
сте че не имо ви не за сва ку ка лен дар ску го ди ну ко ја је би ла пред мет кон тро ле. 
Вред ност не за ко ни то сте че не имо ви не се ре ва ло ри зу је ин дек сом по тро шач-
ких це на од по след њег да на ка лен дар ске го ди не за ко ју је утвр ђе на не за ко-
ни то сте че на имо ви на до да на до но ше ња ре ше ња о по себ ном по ре зу.32 При 
утвр ђи ва њу вред но сти имо ви не узи ма се у об зир це ло куп на имо ви на фи зич-
ког ли ца, а на ро чи то не по крет не ства ри (стан, ку ћа, по слов на згра да и про сто-
ри је, га ра жа, зе мљи ште и др.); фи нан сиј ски ин стру мен ти; уде ли у прав ном 
ли цу; опре ма за оба вља ње са мо стал не де лат но сти; мо тор на во зи ла, плов ни 
објек ти и ва зду хо пло ви; штед ни уло зи и го тов но вац; дру га имо вин ска пра ва.33 
Из нос по ре за до би ја се при ме ном про пор ци о нал не по ре ске сто пе од 75% на 
утвр ђе ну по ре ску осно ви цу.

По ста вља се пи та ње шта ако се у прет ход ном по ступ ку по сту па ју ћем 
по ре ском ор га ну „учи ни ве ро ват ним” да је на за ко ни то сте че на имо ви на 
по ре ског об ве зни ка у по след ње три уза стоп не го ди не ве ћа од 150.000 евра, 
али се на кра ју по ступ ка кон тро ле утвр ди да то ни је слу чај, и да је она ма ња 
или чак зна чај но ма ња од про пи са ног ли ми та? 

Те ле о ло шким и си стем ским ту ма че њем до ла зи мо до то га да би по ре ски 
по сту пак тре ба ло об у ста ви ти. Ме ђу тим, об у ста ва по ре ског по ступ ка у де лу 
ко ји се од но си на опо ре зи ва ње не за ко ни то сте че не имо ви не по осно ву по-
себ ног по ре за, не зна чи да по ре ски ор ган не ће спро ве сти по сту пак утвр ђи-
ва ња по ре за на до хо дак гра ђа на по осно ву не при ја вље них при хо да из чла на 
59. ЗПППА. С тим у ве зи за ко но да вац на во ди да „ако се у по ступ ку про пи са-
ном ЗУ ПИПП утвр ди да по ре ски об ве зник има не ис пу ње ну по ре ску оба ве зу 
ко ја је про пи са на дру гим за ко ном (дру га вр ста по ре за), по осно ву за ко ни то 
сте че них при хо да, од но сно имо ви не, по сту пак утвр ђи ва ња и на пла те тог по-
ре за спро ве шће се у скла ду са про пи си ма ко ји уре ђу ју ту вр сту по ре за, као 
и про пи са ко ји ма се уре ђу је по ре ски по сту пак и по ре ска ад ми ни стра ци ја”.34

Оста је не ја сно за што је утвр ђен основ за по кре та ње по ре ске кон тро ле 
са мо ако по сто ји раз ли ка из ме ђу уве ћа ња имо ви не и при ја вље них при хо да 

31 Ко стић, 6-7.
32 ЗУ ПИПП, чл. 15 (по ре ска осно ви ца за по се бан по рез).
33 ЗУ ПИПП, чл. 11 (утвр ђи ва ње вред но сти имо ви не).
34 ЗУ ПИПП, чл. 18 (при ме на за ко на ко ји уре ђу је по ре ски по сту пак и по ре ску ад ми-

ни стра ци ју), ст. 2.
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фи зич ког ли ца ко ја је у по след ње три уза стоп не го ди не ве ћа од 150.000 евра. 
На ве де на од ред ба ста вља са фи скал ног и сва ког дру гог аспек та у по вла шће-
ни по ло жај сва фи зич ка ли ца ко ја не за ко ни то уве ћа ју имо ви ну ис под 150.000 
евра. По ре ски зна чај по ре ског ду жни ка мо ра би ти на иден ти чан на чин 
тре ти ран од стра не по ре ског ор га на. Ако је стран ка у по ре ском по ступ ку 
по ре ски ду жник ко ји има обе леж је по ре ског ри зи ка у по ре ским ства ри ма, 
та да се по ре ски ри зик у ве зи с по ре ским ду жни ком мо ра оце њи ва ти на осно-
ву ре ал ног са гле да ва ња уве ћа ња имо ви не у од но су на при ја вље не при хо де 
без ли ми ти ра ња пред мет ног по ре ског ри зи ка.

По ре ска сто па од 75% код по себ ног по ре за је не ко ли ко пу та ве ћа од 
по ре ских сто па код по ре за на до хо дак гра ђа на ко је се кре ћу из ме ђу 10 и 20%, 
док се са сто па ма по ре за на имо ви ну у ста ти ци не мо же ни по ре ди ти. По што 
та ква сто па има за циљ да оду зме део имо ви не по ре ског об ве зни ка, мо же се 
ока рак те ри са ти као кон фи ска тор на.

2.3. По ре ски об ве зник

По ре ски об ве зник ни је екс пли цит но де фи ни сан у по себ ном чла ну за-
ко на, већ га мо же мо од ре ди ти си стем ским и ло гич ким ту ма че њем це лог 
за кон ског тек ста и је зич ким ту ма че њем по је ди них чла но ва. Об ве зник по-
себ ног по ре за је фи зич ко ли це ко је у нај ви ше три уза стоп не ка лен дар ске 
го ди не има уве ћа ње имо ви не, код ко је по сто ји раз ли ка из ме ђу уве ћа ња имо-
ви не и при ја вље них при хо да фи зич ког ли ца ко ја је ве ћа од 150.000 евра у ди-
нар ској про тив вред но сти по сред њем кур су На род не бан ке Ср би је на по  след-
 њи дан ка лен дар ске го ди не пе ри о да про ве ре, а за коју обвезник не може да 
докаже да ју је стекао на за ко нит на чин.35

Ме ђу тим, основ ни про блем у овом де лу од но си се на иден ти фи ка ци ју 
по ре ских об ве зни ка. На и ме, по ре ски по сту пак спро во ди се у скла ду са го-
ди шњим смер ни ца ма ко је до но си ди рек тор По ре ске упра ве, на осно ву ана-
ли зе ри зи ка. По сту пак се мо же по кре ну ти и из ван го ди шњих смер ни ца, на 
осно ву при ја ве дру гог ор га на или по ини ци ја ти ви фи зич ког или прав ног 
ли ца. 

На че ло за ко ни то сти по ре за под ра зу ме ва из ме ђу оста лог захтевe да се 
по ре зи утвр ђу ју са мо за ко ном (лат. nul lum tri bu tum si ne le ge)36 и да по ре ски 
си стем бу де тран спа рен тан.37 Ста но ви ште по ре ске вла сти да го ди шње смер-
ни це не мо гу би ти јав но до ступ не јер би, у су прот ном, ли ца ко ја рас по ла жу 
не за ко ни то сте че ном имо ви ном уна пред зна ла да ће пре ма њи ма би ти по-

35 ЗУ ПИПП, чл. 13 (прет ход ни по сту пак). 
36 По по вић (1997), 299-301. 
37 По по вић (1997), 310-311.
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кре нут прет ход ни по сту пак ства ра ју про стор за зло у по тре бе ко ји мо же по-
ста ти нео гра ни чен. Те шко да се овај став мо же убла жи ти и чи ње ни цом да 
је про пи са но да се по сту пак мо же (али не мо ра?) по кре ну ти и на осно ву 
при ја ве дру гог ор га на или по ини ци ја ти ви фи зич ког или прав ног ли ца.

2.4. По ре ски по ве ри лац и ад ми ни стри ра ње  
по себ ним по ре зом

У За ко ну је оста ло не ја сно ко ји ни во вла сти ће би ти ко ри сник сред ста-
ва оства ре них од по себ ног по ре за. По ред то га, у За ко ну о бу џет ском си сте му38 
ко јим се уре ђу је при пад ност и рас по де ла јав них при хо да и при ма ња ни је 
уре ђе но пи та ње ка те го ри је по себ ног по ре за. Прет по ста вља мо да ће, ка да се 
овај по рез им пле мен ти ра, За кон о бу џет ском си сте му ре ши ти пи та ње при-
пад но сти овог при хо да.

Ад ми ни стри ра ње по себ ним по ре зом по ве ре но је По ре ској упра ви као 
ор га ну др жав не упра ве у са ста ву Ми ни стар ства фи нан си ја. По ре ска упра ва 
обра зо ва на је За ко ном о по ре ском по ступ ку и по ре ској ад ми ни стра ци ји, 
ко јим је из ме ђу оста лог уре ђе на и ње на над ле жност и ор га ни за ци ја. По ре ска 
упра ва ра ди утвр ђи ва ња, на пла те и кон тро ле по себ ног по ре за, од но сно у 
ци љу оба вља ња по сло ва утвр ђи ва ња по ре кла имо ви не и по себ ног по ре за 
обра зу је по себ ну ор га ни за ци о ну је ди ни цу – Је ди ни цу По ре ске упра ве.39 
За да так Је ди ни це По ре ске упра ве ја сте по кре та ње и евен ту ал но утвр ђи ва ње 
уве ћа ња имо ви не фи зич ког ли ца из ко је мо же не по сред но да про ис тек не 
по ре ска оба ве за.

Обра зо ва ње ова кве по себ не ор га ни за ци о не је ди ни це на вод но је нео п-
ход но ка ко би се обез бе ди ло да се ова је ди ни ца по све ти са мо по сло ви ма 
ко ји су пред ви ђе ни овим за ко ном и ка ко би се спро ве ло по треб но уса вр ша-
ва ње и обу ка, да би за по сле ни у је ди ни ци би ли у пот пу но сти оспо со бље ни 
да оба вља ју та кве по сло ве.40 Основно пи та ње је да ли је ово мо гло би ти ефи-
ка сни је уре ђе но до пу на ма ЗПППА, чи ме би би ла ја сни ја и ви дљи ви ја по зи-
ци ја Је ди ни це По ре ске упра ве и ње на бо ља укљу че ност у си стем ра да По-
ре ске упра ве.

Оста је отво ре но и пи та ње због че га се пред ла гач то ли ко де таљ но ба вио 
по је ди ним еле мен ти ма слу жбе нич ког пра ва по пут рад ног ис ку ства ру ко во-
ди о ца Је ди ни це По ре ске упра ве,41 обу ке за по сле них у Је ди ни ци По ре ске 

38 За кон о бу џет ском си сте му, „Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ис пр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. за кон, 103/2015, 
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019.

39 ЗУ ПИПП, чл. 4.
40 Обра зло же ње ЗУ ПИПП.
41 ЗУ ПИПП, чл. 5 (ру ко во ди лац По ре ске упра ве)



1464

Др Лу ка О. Ба ту ран, Др Го ран Б. Ми ло ше вић, По се бан по рез на не за ко ни то... (стр. 1453–1473)

упра ве42 итд.43 На и ме, ЗПППА пред ви ђа да на пред лог ди рек то ра По ре ске 
упра ве, ми ни стар из ме ђу оста лог уре ђу је уну тра шње уре ђе ње и си сте ма ти-
за ци ју рад них ме ста у По ре ској упра ви, ко јом се про пи су ју по себ на зна ња 
и спо соб но сти за по је ди на рад на ме ста; струч но обра зо ва ње, оспо со бља ва ње 
и уса вр ша ва ње по ре ских слу жбе ни ка; пра ви ла по на ша ња по ре ских слу жбе-
ни ка, по сло ве ко ји су не спо ји ви са слу жбе ном ду жно шћу, дру га пи та ња у 
скла ду са овим и дру гим за ко ном.44 Пи та ње је и за што се по ста вља ју стро-
жи усло ви за рад у Је ди ни ци По ре ске упра ве у од но су на По ре ску по ли ци ју.

Исто пи та ње се од но си и на од ред бу За ко на ко јом се „уре ђу је” чу ва ње 
по да та ка. Прин цип по вер љи во сти по ре ских ин фор ма ци ја сва ка ко пред ста-
вља је дан од прин ци па по ре ског пра ва ко ји је из ве ден из устав ног прин ци па 
вла да ви не пра ва.45 ЗПППА већ про пи су је и де таљ но раз ра ђу је на че ло чу ва-
ња слу жбе не тај не, упу ћу ју ћи на кра ју на за кон ко јим се уре ђу је тај ност 
по да та ка и за кон ко ји уре ђу је за шти ту по да та ка о лич но сти.46 ЗУ ПИПП 
про пи су је оба ве зу свих ли ца ко ја у по ступ ку утвр ђи ва ња имо ви не и по себ-
ног по ре за до ђу до по да та ка у ве зи са тим по ступ ком да чу ва ју те по дат ке 
као про фе си о нал ну тај ну.47 

3. НА ЧИН УТВР ЂИ ВА ЊА ПО РЕ СКЕ ОБА ВЕ ЗЕ  
КОД ПО СЕБ НОГ ПО РЕ ЗА

По сту пак утвр ђи ва ња, на пла те и кон тро ле јав них при хо да и пра ва и 
оба ве за по ре ских об ве зни ка, де таљ но је ре гу ли сан За ко ном о по ре ском по-
ступ ку и по ре ској ад ми ни стра ци ји. Он пред ста вља скуп прав но уре ђе них 
рад њи По ре ске упра ве при при ме њи ва њу по ре ских про пи са на кон крет не 
жи вот не слу ча је ве.48 По ре ска упра ва, у скла ду са за ко ном, оба вља пру жа ње 
по ре ских услу га; вр ши по ре ску кон тро лу и оба вља рад ње у ци љу от кри ва ња 
по ре ских кри вич них де ла.49 

За ко ном о утвр ђи ва њу по ре кла имо ви не и по себ ном по ре зу пред ви ђен 
је у по гла вљу IV по се бан по сту пак за утвр ђи ва ње по ре ске оба ве зе.50 По сту пак 

42 ЗУ ПИПП, чл. 20 (обу ка за по сле них у Је ди ни ци По ре ске упра ве).
43 Ви ше о тим пи та њи ма ви де ти: Ко стић, 7-8.
44 ЗПППА, чл. 167 (ру ко во ђе ње).
45 По по вић (2018), 78-80.
46 ЗПППА, чл. 7 (на че ло чу ва ња слу жбе не тај не у по ре ском по ступ ку).
47 ЗУ ПИПП, чл. 24. Ви ше о то ме ви ди: Ко стић, 7-8.
48 По по вић (2018), 168.
49 ЗПППА, чл. 117. 
50 Мо же се за кљу чи ти да је ЗУ ПИПП lex spe ci a lis у од но су на ЗПППА у по гле ду за-

ста ре ло си. ЗУ ПИПП, чл. 18 (при ме на за ко на ко јим се уре ђу је по ре ски по сту пак и по ре ска 
ад ми ни стра ци ја).



Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 4/2020

1465

се во ди по слу жбе ној ду жно сти, и по де љен је у две фа зе.51 По сту пак во ди 
Је ди ни ца По ре ске упра ве. 

Пр ва фа за се на зи ва прет ход ни по сту пак. У прет ход ном по ступ ку Је-
ди ни ца По ре ске упра ве има два за дат ка. Пр ви је да утвр ди уве ћа ње имо ви-
не на осно ву по да та ка ко ји ма рас по ла же и по да та ка ко је при ку пи од дру гих 
ор га на   и ор га ни за ци ја, прав них или фи зич ких ли ца и упо ре ђу је их са при-
ја вље ним при хо ди ма у од ре ђе ном пе ри о ду.52 Дру ги за да так је да учи ни ве-
ро ват ним да је фи зич ко ли це – по тен ци јал ни об ве зник по себ ног по ре за, у 
нај ви ше три уза стоп не ка лен дар ске го ди не оства рио раз ли ку из ме ђу уве ћа-
ња имо ви не и при ја вље них при хо да ко ја је ве ћа од 150.000 евра у ди нар ској 
про тив вред но сти по сред њем кур су На род не бан ке Ср би је на по след њи дан 
ка лен дар ске го ди не пе ри о да про ве ре. Уко ли ко у то ме успе, Је ди ни ца По ре-
ске упра ве по кре ће дру гу фа зу по ступ ка.53 

Дру га фа за се на зи ва „по сту пак кон тро ле и утвр ђи ва ња по себ ног по-
ре за”, а у са мом тек сту се ко ри сти и скра ће ни на зив „по сту пак кон тро ле”.54 
У дру гој фа зи се утвр ђу је не за ко ни то сте че на имо ви на фи зич ког ли ца и ње на 
вред ност.55 То фи зич ко ли це има пра во да уче ству је у по ступ ку кон тро ле и 
да под но си до ка зе ко ји ма до ка зу је за ко ни тост сти ца ња имо ви не,56 али ње го во 
не у че ство ва ње не од ла же во ђе ње по ступ ка.57 У по ступ ку кон тро ле, Је ди ни-
ца По ре ске упра ве са чи ња ва за пи сник о из вр ше ној кон тро ли, на ко ји се 
сход но при ме њу је ЗПППА.58 По окон ча њу по ступ ка кон тро ле, Је ди ни ца 
По ре ске упра ве до но си ре ше ње о утвр ђи ва њу по себ ног по ре за ако утвр ди 
по сто ја ње не за ко ни то сте че не имо ви не.59

По ре ски по сту пак ну жно под ра зу ме ва при ме ну до ка зних рад њи. Под 
до ка зи ва њем у по ре ском по ступ ку под ра зу ме ва ју се рад ње ко је по ре ски 
ор ган пред у зи ма у то ку по ступ ка да би уста но вио по сто ја ње прав но ре ле-
вант них чи ње ни ца, ко је су пре ма по ре ским про пи си ма од зна ча ја за ре ше ње 
од ре ђе не по ре ске ства ри.60 Те рет до ка зи ва ња код по себ ног по ре за, ко ји под-
ра зу ме ва утвр ђи ва ње уве ћа ња имо ви не у од но су на при ја вље не при хо де   
фи зич ког ли ца је дво стран. Про пи са но је да је те рет до ка зи ва ња уве ћа ња 
имо ви не у од но су на при ја вље не при хо де фи зич ког ли ца на По ре ској упра-
ви. О то ме да ли не ку чи ње ни цу тре ба утвр ђи ва ти, од лу чу је слу жбе но ли це 

51 ЗУ ПИПП, чл. 10 (фа зе по ступ ка).
52 ЗУ ПИПП, чл. 13 (прет ход ни по сту пак), ст. 1.
53 ЗУ ПИПП, чл. 13 (прет ход ни по сту пак), ст. 2.
54 ЗУ ПИПП, чл. 10 (фа зе по ступ ка).
55 ЗУ ПИПП, чл. 14 (по сту пак кон тро ле), ст. 1.
56 ЗУ ПИПП, чл. 14 (по сту пак кон тро ле), 2.
57 ЗУ ПИПП, чл. 14 (по сту пак кон тро ле), 3.
58 ЗУ ПИПП, чл. 14 (по сту пак кон тро ле), 4.
59 ЗУ ПИПП, чл. 14 (по сту пак кон тро ле), 5.
60 Ми ло ше вић и Ку лић, 186. 
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ко је во ди по ре ски по сту пак, за ви сно од то га да ли та чи ње ни ца мо же ути-
ца ти на ре ша ва ње по ре ске ства ри. Прав но ре ле вант не чи ње ни це се утвр ђу-
ју на осно ву по ре ског ма те ри јал но-прав ног про пи са ко ји се у кон крет ном 
слу ча ју при ме њу је и на осно ву ко га тре ба да бу де ре ше на по ре ска ствар.61 

На фи зич ком ли цу, са дру ге стра не је те рет до ка зи ва ња да је на за ко нит 
на чин сте кло имо ви ну у де лу у ко ме уве ћа ње ње го ве имо ви не ни је у скла ду 
са при ја вље ним при хо ди ма. На тај на чин ства ра се оба ве за за по ре ског об-
ве зни ка да пру жи по ре ском ор га ну до ка зе ка ко је и на ко ји на чин сте као 
имо ви ну ко ја, пре ма еви ден ци ја ма По ре ске упра ве, не ма по кри ће у ње го вим 
при ја вље ним при хо ди ма. 

4. AНАЛИЗА ОПО РЕ ЗИ ВА ЊА НЕ ПРИ ЈА ВЉЕ НИХ ПРИ ХО ДА  
ПО ЧЛА НУ 59. ЗПППА И НЕ ЗА КО НИ ТО СТЕ ЧЕ НЕ ИМО ВИ НЕ  

КОД ПО СЕБ НОГ ПО РЕ ЗА

Из ме ђу број них ди ле ма ко је је овај За кон отво рио, је сте и пи та ње од-
но са два по ре ска об ли ка: по ре за на до хо дак гра ђа на код опо ре зи ва ња не-
при ја вље них при хо да (дру ги при хо ди ко ји се утвр ђу је у по ступ ку по ре ске 
кон тро ле на осно ву ЗПППА – у да љем тек сту по рез на до хо дак гра ђа на) и 
по себ ног по ре за. 

ЗУ ПИПП де фи ни ше по јам „уве ћа ње имо ви не” на сле де ћи на чин: „уве-
ћа ње имо ви не” пред ста вља по зи тив ну раз ли ку из ме ђу вред но сти имо ви не 
фи зич ког ли ца на кра ју у од но су на по че так од ре ђе ног пе ри о да.62 На го то во 
иден ти чан на чин то је учи ње но и у ЗПППА: Осно ви ца по ре за на до хо дак 
гра ђа на утвр ђу је се као раз ли ка из ме ђу вред но сти имо ви не на кра ју и на 
по чет ку ка лен дар ске го ди не ума ње на за из нос при ја вље ног до хот ка и за 
вред ност имо ви не при ба вље не сред стви ма сте че ним на сле ђем, по кло ном 
или на дру ги за ко нит бес те ре тан на чин, као и за из нос при хо да ко ји под ле-
жу опо ре зи ва њу по ре зом на до хо дак гра ђа на а ко ји не ула зе у опо ре зи ва ње 
го ди шњим по ре зом на до хо дак гра ђа на, за ко ју то по ре ски об ве зник, од но сно 
дру го ли це ис ти че и о то ме пру жи од го ва ра ју ће ма те ри јал не до ка зе.63

ЗУ ПИПП у по гле ду утвр ђи ва ња вред но сти имо ви не гла си: При утвр-
ђи ва њу вред но сти имо ви не узи ма се у об зир це ло куп на имо ви на фи зич ког 
ли ца, а на ро чи то: не по крет не ства ри (стан, ку ћа, по слов на згра да и про сто-
ри је, га ра жа, зе мљи ште и др.); фи нан сиј ски ин стру мен ти; уде ли у прав ном 
ли цу; опре ма за оба вља ње са мо стал не де лат но сти; мо тор на во зи ла, плов ни 

61 Ми ло ше вић и Ку лић, 186.
62 ЗУ ПИПП члан 2. став 1. тач ка 3.
63 ЗПППА, чл. 59 став 2
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објек ти и ва зду хо пло ви; штед ни уло зи и го тов но вац; дру га имо вин ска пра ва.64 
Го то во иден тич на од ред ба по но вље на је и у ЗПППА, пре ма ко ме имо ви ну 
чи не не по крет но сти (стан, ку ћа, по слов на згра да и про сто ри је, га ра жа, зе-
мљи ште и др.); ак ци је и уде ли у прав ном ли цу; опре ма за оба вља ње са мо-
стал не де лат но сти; мо тор на во зи ла, плов ни објек ти и ва зду хо пло ви; штед-
ни уло зи и го тов но вац; дру га имо вин ска пра ва. 65

Као што је већ об ја шње но, у слу ча ју да По ре ска упра ва у то ку по ре ске 
кон то ле (на осно ву ЗПППА) от кри је да по сто ји имо ви на ко ја је ре зул тат не-
при ја вље ног при хо да,66 опо ре зо ва ће је као дру ги при ход у сми слу ЗПДГ,67 
без при зна ва ња нор ми ра них тро шко ва. Ка да поч не при ме на ЗУ ПИПП, иста 
та не при ја вље на имо ви на мо же се тре ти ра ти као не за ко ни то сте че на имо-
ви на. По ре ска сто па на не за ко ни то сте че ну имо ви ну из но си 75%, а пре ма 
чла ну 59. ЗПППА на не при ја вље ни при ход утвр ђен ме то дом уна кр сне про-
це не при ме ни ла би се по ре ска сто па на опо ре зи ва ње дру гих при хо да ко ја 
из но си 20 од сто. 

У обра зло же њу пред ло га ЗУ ПИПП сто ји да се њи ме „ус по ста вља ефи-
ка сни ји и јед но став ни ји ме ха ни зам опо ре зи ва ња не при ја вље ног при хо да у 
од но су на онај из чла на 59. За ко на о по ре ском по ступ ку и по ре ској ад ми ни-
стра ци ји”.68 Ме ђу тим, из на ве де не ана ли зе мо же мо из ву ћи сле де ћи за кљу чак: 
за ко но да вац при ме ном ме то да уна кр сне про це не већ има уре ђен си стем утвр-
ђи ва ња имо ви не ко ја је на ста ла као ре зул тат оства ре них не при ја вље них при-
хо да фи зич ких ли ца. У том сми слу мо гао је да област опо ре зи ва ња не за ко ни-
то сте че не имо ви не (ко ја је сва ка ко ре зул тат не при ја вље них при хо да фи зич ког 
ли ца) уре ди кроз си стем до град ње за кон ских ре ше ња са др жа них у окви ру 
чла на 59. ЗПППА,69 За ко на о по ре зу на до хо дак гра ђа на и евен ту ал но За ко на 
о по ре зи ма на имо ви ну. Аде кват ним из ме на ма на ве де них за кон ских ре ше ња 
за ко но да вац је мо гао оства ри ти и свој фи скал ни, по ли тич ки, еко ном ски и 
дру ги циљ, у по гле ду при ме не оштри јег опо ре зи ва ња не за ко ни то сте че не 
имо ви не. Та ко ђе, ре ше ња у по гле ду од ре ђи ва ња осно ви це по себ ног по ре за 
као што смо на ве ли, го то во су иден тич на са чла ном 59. ЗПППА. У том сми слу 
пред мет но за кон ско ре ше ње по себ ног по ре за не мо же мо сма тра ти зна чај ни-
јим до при но сом да љег раз во ја фи скал них про пи са у Ре пу бли ци Ср би ји. Све 
ово још јед ном по твр ђу је на ше ста но ви ште да је тер мин ко ји је упо тре бљен 
у ЗПППА („не при ја вље ни при ход”) у прав ном сми слу аде кват ни је ре ше ње од 
тер ми на „не за ко ни то сте че на имо ви на” ко ји је упо тре бљен у ЗУ ПИПП, oсим 

64 ЗУ ПИПП члан 11.
65 ЗПППА чл 59. став 3.
66 ЗПППА, чл. 59 (уна кр сна про це на по ре ске осно ви це). 
67 ЗПДГ, чл. 85-86.
68 Обра зло же ње ЗУ ПИПП. 
69 Ви де ти: Ко стић, 7.
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ако је на ме ра за ко но дав ца би ла да се овим по ре зом опо ре зу је са мо имо ви на 
сте че на вр ше њем кри вич них де ла.

УМЕ СТО ЗА КЉУЧ КА

Од ко руп тив них ак тив но сти по је ди на ца и ин те ре сних гру па ни је за-
о би ђен ни еко ном ски и по ли тич ки про стор Ре пу бли ке Ср би је. Да то ко ви 
ко руп тив не ак тив но сти угро жа ва ју на ци о нал ну еко но ми ју и на ци о нал не 
ин те ре се Ре пу бли ке Ср би је по твр ђу је и Из ве штај Европ ске ко ми си је о Срби-
ји за 2020. го ди ну. У Из ве шта ју се на во ди да је: „у по гле ду бор бе про тив 
ко руп ци је на пра вљен огра ни чен на пре дак... Све у куп но, ко руп ци ја је и да ље 
пи та ње ко је за бри ња ва. Још увек ни је ус по ста вљен ефи ка сан ме ха ни зам за 
ко ор ди на ци ју пре вен ци је. Број окон ча них пред ме та ви со ке ко руп ци је је 
сма њен у по ре ђе њу са прет ход ним го ди на ма. Ср би ја тре ба да по ја ча на по ре 
и рад на спре ча ва њу и су зби ја њу ко руп ци је”.70

Пред мет ни Из ве штај, у де лу ко ји се од но си на ста ње ко руп ци је, по ка-
зу је да Ре пу бли ка Ср би ја мо ра кроз по зи тив но за ко но дав ство да ство ри 
ам би јент ко ји обес хра бру је ак тив но сти са обе леж јем ко руп ци је. У том сми-
слу, За кон о утвр ђи ва њу по ре кла имо ви не и по себ ном по ре зу мо же мо схва-
ти ти као на ме ру пред ла га ча да ус по ста ви ме ха ни зам ко ји тре ба да оства ри 
ци ље ве ко ји су по ста вље ни у На ци о нал ној стра те ги ји за бор бу про тив ко-
руп ци је. То мо же мо за кљу чи ти из обра зло же ња за кон ског пред ло га и је зи ка 
ко ји је ко ри шћен. „Oпорезивање имо ви не чи је се по ре кло не мо же до ка за ти 
за ко ни тим при хо ди ма, пред ста вља је дан од ефи ка сних ала та у бор би про тив 
ко руп ци је. За кон ус по ста вља ме ха ни зам ко ји, из ме ђу оста лог, омо гу ћа ва да 
и имо ви на сте че на ко руп тив ним ак тив но сти ма пот пад не под ре жим по себ-
ног опо ре зи ва ња. На тај на чин се оства ру ју и ци ље ви по ста вље ни у На ци о-
нал ној стра те ги ји за бор бу про тив ко руп ци је. Из ве сност др жав не ре ак ци је 
нор ми ра не кроз по сту пак утвр ђи ва ња по ре кла имо ви не и по себ ног по ре за, 
од у зи ма лу кра тив ну ком по нен ту из бе га ва њу при ја вљи ва ња за ко ни тих при-
хо да или ба вље њу не за ко ни тим ак тив но сти ма, те та ко де лу је пре вен тив но 
на сва фи зич ка ли ца ко ја по се жу за та квим сред стви ма ра ди уве ћа ња сво је 
имо ви не. Ка ко се и ге не рал ни са вре ме ни свет ски тренд бор бе про тив ко-
руп ци је ба зи ра на ефек ти ма ге не рал не пре вен ци је, те се ан ти ко руп тив на 

70 EU RO PEAN COM MIS SION Brus sels, 6.10.2020 SWD(2020) 352 fi nal COM MIS SION 
STAFF WOR KING DO CU MENT Ser bia 2020 Re port Ac com panyin g the Com mu ni ca tion from 
the Com mis sion to the Eu ro pean Par li a ment, the Co un cil, the Eu ro pean Eco no mic and So cial 
Com mit tee and the Com mit tee of the Re gi ons 2020 Com mu ni ca tion on EU En lar ge ment Po licy, 
зва ни чан ин тер нет-сајт: https://ec.eu ro pa.eu /ne ig hbo ur hood-en lar ge ment/si tes/ne ar/fi les/ser-
bia_re port_2020.pd f. Сајт по се ћен 26.10.2020. го ди не. 
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по ли ти ка гра ди на сма ње њу про фи та бил но сти ко руп тив них ак тив но сти, 
За кон де лу је пре вен тив но и са аспек та ове бор бе.” Ме ђу тим, пред мет но 
обра зло же ње је ди ску та бил но из сфе ре пра ва. Не при хва тљи во је из угла 
пра ва да гра ђа нин до ка зу је за ко ни тост при хо да, већ је на др жав ним ор га-
ни ма да по ку ша ју да до ка жу њи хо ву не за ко ни тост у за кон ском по ступ ку. 

У обра зло же њу ЗУ ПИПП пред ла гач ис ти че по тре бу да се овим по ре зом 
по ред фи скал ног, по стиг ну и од ре ђе ни со ци јал ни и еко ном ски ци ље ви. „Со-
ци јал ни и еко ном ски ци ље ви чи је се оства ри ва ње омо гу ћа ва до но ше њем 
За ко на, пре ва зи ла зе зна чај фи скал них ци ље ва ко ји ина че има ју трет ман 
при мар них ци ље ва у обла сти за кон ског ре гу ли са ња по ре ског за хва та.”71 
„До но ше ње За ко на кон кре ти зу је и усме ра ва ге не рал ни со ци јал ни циљ опо-
ре зи ва ња, ко ји се са сто ји у ума ње њу раз ли ке у ма те ри јал ном и со ци јал ном 
по ло жа ју по ре ских об ве зни ка, и то ка убла жа ва њу раз ли ке из ме ђу по ре ских 
об ве зни ка чи ја имо ви на од го ва ра при хо ди ма ко је оства ру ју и оних об ве зни-
ка код ко јих по сто ји не сра зме ра из ме ђу ове две чи ње ни це ко је пред ста вља-
ју осно ву за уво ђе ње по ре ске оба ве зе.”72 

За кон је до нет и у функ ци ји по сти за ња еко ном ског ци ља. „Ре ше ња 
пред ло же на За ко ном до при но се оства ри ва њу зна чај них еко ном ских ци ље ва. 
Из бе га ва ње пла ћа ња по ре за и по ре ска ута ја не са мо да ути чу на сма њи ва ње 
јав них при хо да, већ пред ста вља ју и прет њу по ште ној тр жи шној утак ми ци. 
Сто га, по сту пак утвр ђи ва ња по ре кла имо ви не и по себ ног по ре за ко ји пред-
ста вља ме ха ни зам за су зби ја ње ових по ја ва, до при но си из град њи тр жи шне 
при вре де.”73 Ни је спор но да из бе га ва ње пла ћа ња по ре за и по ре ска ута ја ре ме-
те по ште ну тр жишт ну утак ми цу,74 ме ђу тим, пракса тек треба да потврди да 
ли посебан порез представља ефикасан механизам за сузбијање те појаве. 

По ред на ве де ног, овај по ре ски об лик од ли ку ју сле де ће спе ци фич но-
сти и „по себ но сти”:

• Ње го ва струк ту ра не од го ва ра струк ту ри по ре ских про пи са, већ су 
основ ни по ре ски еле мен ти да ти на на чин као да су „ра су ти” по За ко ну, 
ко јим се уре ђу ју и број на не по ре ска пи та ња. Та кав при ступ мо же при 
утвр ђи ва њу по ре ског објек та и по ре ске осно ви це иза зва ти до ста про-

71 Обра зло же ње ЗУ ПИПП.
72 Обра зло же ње ЗУ ПИПП. 
73 У на став ку овог де ла обра зло же ња пред ла гач За ко на на по ми ње и „да је раз вој по-

ре ског нор ма тив ног окви ра у Европ ској уни ји усме рен ка су зби ја њу ових об ли ка по на ша ња 
у ци љу не сме та ног функ ци о ни са ња је дин стве ног тр жи шта, че му је по треб но по кло ни ти 
по себ ну па жњу, с об зи ром на про цес ме ђу на род них ин те гра ци ја у ко јем се Ре пу бли ка Срби-
ја на ла зи.” Ка ко ова на по ме на из обра зло же ња За ко на и са ма зах те ва по себ но обра зло же ње 
јер њен сми сао ни је ја сан, она не мо же би ти пред мет на уч не кри ти ке. 

74 Тре ба још јед ном на по ме ну ти да по ре ски објект код по себ ног по ре за ни је са мо имо-
ви на ко ја је сте че на ле гал но али је из бег ну то пла ћа ње по ре за или је по рез ута јен, већ у то 
спа да ју и про тив за ко ни то сте че на имо вин ска ко рист на раз ли чи те на чи не.
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бле ма у прак си. По ре ски обје кат код по себ ног по ре за је не за ко ни то сте-
че на имо ви на. Да би се утвр ди ла не за ко ни то сте че на имо ви на по треб-
но је прет ход но „учи ни ве ро ват ним” по сто ја ње уве ћа ња имо ви не и 
обим при ја вље них при хо да;

• Оста је не ја сно за што је утвр ђен основ за по кре та ње по ре ске кон тро ле 
са мо ако по сто ји раз ли ка из ме ђу уве ћа ња имо ви не и при ја вље них при-
хо да фи зич ког ли ца ко ја је у по след ње три уза стоп не го ди не ве ћа од 
150.000 евра. На ве де на од ред ба ста вља са фи скал ног и сва ког дру гог аспек-
та у по вла шће ни по ло жај сва фи зич ка ли ца ко ја не за ко ни то уве ћа ју 
имо ви ну ис под 150.000 евра. Ако је стран ка у по ре ском по ступ ку по-
ре ски ду жник ко ји има обе леж је по ре ског ри зи ка у по ре ским ства ри ма, 
та да се по ре ски ри зик у ве зи с по ре ским ду жни ком мо ра оце њи ва ти на 
осно ву ре ал ног са гле да ва ња уве ћа ња имо ви не у од но су на при ја вље не 
при хо де без ли ми ти ра ња пред мет ног по ре ског ри зи ка;

• Ре ше ња у по гле ду од ре ђи ва ња осно ви це опо ре зи ва ња по себ ног по ре-
за, го то во су иден тич на са чла ном 59. ЗПППА. У том сми слу пред мет-
но за кон ско ре ше ње по себ ног по ре за не мо же мо сма тра ти зна чај ни јим 
до при но сом да љем раз во ју фи скал них про пи са у Ре пу бли ци Ср би ји. 
Све ово ука зу је да је област опо ре зи ва ња не за ко ни то сте че не имо ви не 
(ко ја је сва ка ко ре зул тат не при ја вље них при хо да фи зич ког ли ца) за ко-
но да вац мо гао оства ри ти кроз си стем до град ње за кон ских ре ше ња са-
др жа них у окви ру чла на 59. ЗПППА, За ко на о по ре зу на до хо дак гра-
ђа на и евен ту ал но За ко на о по ре зи ма на имо ви ну;

• По ре ски по сту пак код овог по ре ског об ли ка спро во ди се у скла ду са 
го ди шњим смер ни ца ма ко је до но си ди рек тор По ре ске упра ве, на осно-
ву ана ли зе ри зи ка. Ста но ви ште по ре ске вла сти да го ди шње смер ни це 
не мо гу би ти јав но до ступ не јер би, у су прот ном, ли ца ко ја рас по ла жу 
не за ко ни то сте че ном имо ви ном уна пред зна ла да ће пре ма њи ма би ти 
по кре нут прет ход ни по сту пак ства ра ју про стор за зло у по тре бе ко ји 
мо же по ста ти нео гра ни чен;

• Не ја сно је ко ји ни во вла сти ће би ти ко ри сник сред ста ва оства ре них од 
по себ ног по ре за. Претпостављамо да ће, када се овај порез имплемен-
тира, Закон о буџетском систему решити питање припадности овог 
при хода;

• Оста је отво ре но и пи та ње због че га се законодавац то ли ко де таљ но ба вио 
по је ди ним еле мен ти ма слу жбе нич ког пра ва, по пут рад ног ис ку ства 
ру ко во ди о ца Је ди ни це По ре ске упра ве, обу ке за по сле них у Је ди ни ци 
По ре ске упра ве итд. На и ме, ЗПППА пред ви ђа да на пред лог ди рек то ра 
По ре ске упра ве, ми ни стар из ме ђу оста лог уре ђу је уну тра шње уре ђе ње 
и си сте ма ти за ци ју рад них ме ста у По ре ској упра ви, ко јом се про пи су ју 
по себ на зна ња и спо соб но сти за по је ди на рад на ме ста; струч но обра зо-
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ва ње, оспо со бља ва ње и уса вр ша ва ње по ре ских слу жбе ни ка; пра ви ла 
по на ша ња по ре ских слу жбе ни ка, по сло ве ко ји су не спо ји ви са слу жбе-
ном ду жно шћу, дру га пи та ња у скла ду са овим и дру гим за ко ном. Пи-
та ње је и за што се по ста вља ју стро жи усло ви за рад у Је ди ни ци По ре ске 
упра ве у од но су на По ре ску по ли ци ју;

• Оста је отво ре но и пи та ње због че га се пред ла гач ба вио од ред бом За ко-
на ко јом се „уре ђу је” чу ва ње по да та ка. ЗПППА већ про пи су је и де-
таљ но раз ра ђу је на че ло чу ва ња слу жбе не тај не, упу ћу ју ћи на кра ју на 
за кон ко јим се уре ђу је тај ност по да та ка и за кон ко ји уре ђу је за шти ту 
по да та ка о лич но сти. 
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Abstract: The Na ti o nal As sembly of the Re pu blic of Ser bia has adop ted the 
Law on De ter mi ning the Ori gin of Pro perty and Spe cial Tax. With the "new" le gal 
so lu tion on de ter mi ning the ori gin of pro perty and spe cial tax, Ser bia se eks to 
pro tect the fi scal and ot her in te rests of the sta te ba sed on the in co me of na tu ral 
per sons ca u sed by abu se re sul ting in the pos ses sion of pro perty that can not be 
ju sti fied by le gal in co me. Sin ce the Law on De ter mi ning the Ori gin of Pro perty 
and Spe cial Tax in tro du ces a new "spe cial tax", it an op por tu nity to de fi ne the 
ba sic con to u rs of this tax, and to gi ve gu i de li nes for prac ti cal ap pli ca tion, as well 
as for the pos si ble cor rec tion of the Law.
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