
Закон о порезу на финансијске трансакције  

           «Службени гласник РС», бр.26/2001, 35/2002, 43/2003 и 43/2004 

 

Члан 1.  
Овим законом уводи се порез на финансијске трансакције које се 

обављају у платном промету (у даљем тексту: порез на финансијске 
трансакције).  

 
Члан 2.  

Порез на финансијске трансакције плаћа се на све исплате преко рачуна, 
на компензацију, као и на сваку другу исплату средстава са рачуна,  на промену 
повериоца (цесију), односно на промену дужника у одређеном облигационом 
односу (асигнацију).  

Рачунима из става 1. овог члана сматрају се динарски рачуни отворени 
код Народне банке Србије, Управе за јавна плаћања, банака и Централног 
регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, у складу са законом којим се 
уређује платни промет. 

 
Члан 3.  

Обвезник пореза на финансијске трансакције из члана 2. става 1. овог 
закона је правно лице и предузетник (у даљем тексту: обвезник пореза). 
  

Члан 4.  
Основицу пореза на финансијске трансакције из члана 2. став 1. овог 

закона чини износ, односно вредност средстава назначен у налогу за плаћање, 
уговору, односно другом инструменту на основу којег се извршава сваки 
појединачни посао платног промета, односно свака финансијска трансакција.  
  

Члан 5.  
Пореска обавеза настаје у моменту вршења услуге платног промета, 

односно у моменту вршења финансијске трансакције.  
 

Члан 6.  
Порез на финансијске трансакције из члана 2. став 1. овог закона плаћа се 

по стопи од 0,22%. 
 

Члан 7.  
Порез на финансијске трансакције из члана 2. став 1. овог закона не 

плаћа се на:  
1) уплате пореза, доприноса, такса и других јавних прихода утврђених у 

складу са законом;  
2) пренос средстава: 
(1) на консолидоване рачуне трезора и са консолидованих рачуна 

трезора, у смислу закона којим се уређује буџетски систем; 



(2) на рачун и са рачуна фондова и организација обавезног социјалног 
осигурања, у смислу закона којим се уређује буџетски систем, који користе 
средства са консолидованог рачуна трезора; 

(3) по основу промета акција; 
(4) по основу куповине капитала, односно имовине предузећа у поступку 

приватизације, у смислу закона којим се уређује приватизација; 
(5) по основу куповине удела из портфеља Акцијског фонда Републике 

Србије; 
(6) по основу кредита и хартија од вредности између банака и између 

банака и Народне банке Србије; 
(7) по основу одобравања средстава кредита банака и других 

финансијских организација правним и физичким лицима и враћања кредита 
банкама и другим финансијским организацијама од стране правних и физичких 
лица; 

(8) по основу трајних и репо трансакција које се односе на купопродају 
хартија од вредности које емитује Република Србија, односно Народна банка 
Србије; 

(9) са рачуна банке и рачуна овлашћеног мењача, за обављање мењачких 
послова за потребе Народне банке Србије; 

(10) по основу купопродаје девиза и ефективног страног новца између 
банака и између банака и Народне банке Србије, као и по основу купопродаје 
девиза између банака и правних лица; 

(11) донација и кредита, добијених по основу међународног уговора 
односно споразума, односно у смислу закона којим се уређују донације и 
хуманитарна помоћ; 

(12) за уплате обавеза по основу тарифа Централног регистра, депоа и 
клиринга хартија од вредности; 

(13) по основу секундарне трговине хартијама од вредности; 
3) уплате прописаних обавеза јавним предузећима;  
4) уплате и исплате пензија, плата, односно зарада и других примања по 

основу радног односа исплаћених безготовински, као и на реализацију чекова 
грађана и платних картица од стране учесника у платном промету код носилаца 
платног промета;  

5) исплате средстава за реализацију и у складу са социјалним програмом 
Владе Републике Србије у процесу реструктурирања предузећа и припреме за 
приватизацију, стечај и ликвидацију, који је одобрило министарство надлежно 
за послове рада и запошљавања. 

 
Члан 8.  

Обрачун пореза на финансијске трансакције из члана 2. став 1. овог 
закона врше обвезници пореза на финансијске трансакције на које се овај порез 
плаћа. 

Плаћање пореза из става 1. овог члана, обвезници пореза врше 
подношењем једног налога за плаћање пореза на финансијске трансакције, и то: 

1) за финансијске трансакције извршене од 1. до 15. у текућем месецу - 
до 20. дана у том месецу; 

2) за финансијске трансакције извршене од 15. до краја текућег месеца - 
до 5. дана у наредном месецу. 

Уплата пореза на финансијске трансакције врши се на прописани 
уплатни рачун јавних прихода. 



Члан 9.  
Од плаћања пореза на финансијске трансакције изузимају се финансијске 

трансакције по основу:  
1) преноса новчаних средстава са једног на други рачун истог правног 

лица, као и преноса новчаних средстава по основу обавезних резерви банака код 
Народне банке Србије, депоновања и повлачења вишкова ликвидних средстава 
банака код Народне банке Србије, односно повлачења и враћања кредита од 
стране банака Народној банци Србије за одржавање дневне ликвидности банака;  

2) комисионих послова предузећа ПТТ саобраћаја и банака по основу 
новчаних дознака грађана и нерезидената, осим нерезидената из члана 3. овог 
закона.  
  

Члан 10.  
- брисан -  

 
                                                           Члан 11.  

Обвезници пореза дужни су да, у року од десет дана по истеку месеца, 
поднесу надлежној организационој јединици Пореске управе пореску пријаву о 
финансијским трансакцијама извршеним у претходном месецу и о обрачунатом 
и плаћеном порезу на те трансакције. 

Облик и садржину пореске пријаве из става 1. овог члана прописује 
министар надлежан за послове финансија и економије. 
 

Члан 11а 
У погледу камате, принудне наплате, застарелости и осталог, што није 

посебно прописано овим законом, примењују се прописи којима се уређује 
порески поступак и пореска администрација. 

 
Члан 12.  

Новчаном казном у износу од 2.000 до 200.000 динара казниће се за 
прекршај правно лице - обвезник пореза, ако не обрачуна и не уплати порез 
прописан овим законом, или ако надлежној организационој јединици Пореске 
управе не поднесе пореску пријаву.  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у 
правном лицу - обвезнику пореза, новчаном казном у износу од 500 до 10.000 
динара.  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и физичко лице - 
предузетник, обвезник пореза новчаном казном у износу од 1.000 до 100.000 
динара.  
  

Члан 13.  
Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон о обезбеђењу 

средстава за отклањање последица земљотреса у Колубарском округу 
("Службени гласник РС", број 36/98), Закон о обезбеђивању средстава за обнову 
земље ("Службени гласник РС", број 33/99) и члан 1. став 2. тачка 2) Закона о 
обезбеђивању средстава за спровођење социјалног програма Републике Србије 
("Службени гласник РС", бр. 44/98 и 48/99).  

 
 



Члан 14.  
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 

гласнику Републике Србије", а примењиваће се до 31. децембра 2004. године. 
   
                ОДРЕДБЕ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА  
                           О ПОРЕЗУ НА  ФИНАНСИЈСКЕ ТРАНСАКЦИЈЕ  
                                     «Службени гласник РС», број 43/2004 
                               КОЈЕ НИСУ УШЛЕ У ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ 
 
                                                              Члан 5. 

   
Плаћање пореза за финансијске трансакције извршене од 15. до 31. 

децембра 2004. године извршиће се до 5. јануара 2005. године, подношењем 
једног налога за плаћање пореза на финансијске трансакције. 

Обвезници пореза дужни су да, до 10. јануара 2005. године, поднесу 
надлежној организационој јединици Пореске управе пореску пријаву о 
финансијским трансакцијама извршеним у децембру 2004. године и о 
обрачунатом и плаћеном порезу на те трансакције. 

Пријава из става 2. овог члана подноси се на начин прописан 
Правилником о облику и садржини пореске пријаве о извршеним финансијским 
трансакцијама и о обрачунатом и плаћеном порезу на финансијске трансакције 
("Службени гласник РС", бр. 53/03 и 56/03).  

 
Члан 6.   

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 
гласнику Републике Србије". 
 


