Да ли обвезник пореза на имовину – правно лице чија је претежна регистрована
делатност 4690 Неспецијализована трговина на велико, а чији огранак је регистровао
делатност 0111 Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица, може остварити
право на пореско ослобођење из члана 12. став 1. тачка 10) Закона о порезима на
имовину („Сл.гласник РС“, бр. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11,
57/12–УС и 47/13) за непокретности које се налазе на територији јединице локалне
самоуправе у којој делатност обавља огранак?
Мишљење Министарства финансија
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Нема законског основа да привредно друштво чија је претежна регистрована делатност
4690 Неспецијализована трговина на велико, као обвезник пореза на имовину, оствари право
на пореско ослобођење из члана 12. став 1. тачка 10) Закона, па ни у случају када је то
друштво у месту где се налазе непокретности које су предмет опорезивања, регистровало
огранак чија је претежна делатност 0111 Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица.
Према одредби члана 4. став 1. Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС“, бр.
26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11 и 57/12−УС) која се примењује до
31. децембра 2013. године, обвезник пореза на имовину на права из члана 2. овог закона је
правно и физичко лице које је ималац тих права на непокретности које се налазе на територији
Републике Србије, осим када је овим законом друкчије одређено.
Према одредби члана 4. став 1. тачка 1) Закона, која се примењује од 1. јануара 2014.
године, обвезник пореза на имовину је правно и физичко лице које је на непокретности на
територији Републике Србије ималац права из члана 2. став 1. тач. 1) до 4) тог закона.
Према одредбама члана 567. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр.
36/11 и 99/11), огранак привредног друштва (у даљем тексту: огранак) је издвојени
организациони део привредног друштва преко кога друштво обавља делатност у складу са
законом. Огранак нема својство правног лица, а у правном промету иступа у име и за рачун
привредног друштва. Привредно друштво неограничено одговара за обавезе према трећим
лицима које настану у пословању његовог огранка. Одредбом члана 12. став 1. тачка 10)
Закона прописано је да се порез на имовину не плаћа на објекте обвезника пореза на доходак
грађана на приходе од пољопривреде и шумарства, односно обвезника коме је пољопривреда
претежна регистрована делатност, који су намењени и користе се искључиво за примарну
пољопривредну производњу, у складу са законом којим се уређује пољопривредно земљиште.

