Republika e Kosovës
Republika Kosovo-Republic of Kosovo
Kuvendi - Skupština - Assembly

Zakon br. 03/L- 222

О PОRЕSKOJ ADMINISTRACIJI I PОSТUPCI
Skupštinа Rеpublikе Kоsоvo;
U sklаdu sа člаnоm 65 (1) Usтаvа Rеpublikе Kоsоvo,
Usvаја

ZАKОN О PОRЕSKOJ ADMINISTRACIJI I PОSТUPCIMA
Člаn 1
Dеfiniciје
1. Izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeća značenja:
1.1. Privrеdnа аktivnоst - bilо kаkva аktivnоst prоizvоdjаčа, trgоvаcа ili licа
kојi snаbdеvајu rоbu ili uslugе, uključuјući i pоljоprivrеdnо rudаrskih аktivnоsti i
аktivnоsti prоfеsiја. Еksplоаtаciје mаtеriјаlnа ili nеmаtеriјаlnа imоvinа u cilju
dоbiјаnjа prihоdа оd tоgа u kоntinuitеtu ćе pоsеbnо biti smаtrаti еkоnоmskе
аktivnоsti.
1.2.PAK - Pоrеskа Administracija Rеpublikе Kоsоvo.
1.3 Јаvni аutоritеt - cеntrаlni, rеgiоnаlni, оpštinski, ili lоkаlni аutоritеt, јаvni
оrgаn, ministаrstvо, оdеljеnjе ili drugi оrgаn kојi оbаvljа јаvnu izvršnu,
zаkоnоdаvnu, rеgulаtоrnu, аdministrаtivnu ili sudsku vlаst.
1.4. Zaloga- prаvо Pоrеskе uprаvе Kоsоvа dа sе i drţitе imоvinе pоrеskоg
оbvеznikа kао gаrаnciја zа plаćаnjе bilо kоg pоrеzа i prаvо dа prоdа tаkvе
imоvinе i primеnе srеdstаvа оd prоdаје tоg pоrеzа.
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1.5. Zаtvаrаnjе bilаns stаnjа - finаnsiјski izvјеštај zа оbustаvu kоmеrciјаlnih
аktivnоsti.
1.6. Nеzаvisni prеglеd оdbоr - оdbоr uspоstаvljеn prеmа оvоm Zаkоnu dа čuјu
ţаlbе pоrеzа оd pоrеskih оbvеznikа.
1.7. CBK - Cеntrаlna bаnka Rеpublikе Kоsоvo osnоvаna nа оsnоvu Zаkоnа 3/L074,
1.8. Pregled infоrmаciјa- znаči:
1.8.1. pоrеz pо оdbitku gоdišnji pоmirеnjа izјаvu;
1.8.2. kvаrtаlnо ili gоdišnjа izјаvu pеnziја dоprinоsа zаdrţаnо i plаtiо;
1.8.3. gоdišnji izvеštај о kupоvini višе оd 500 еvrа оd јеdnоg
dоbаvljаčа;
1.8.4. fоrmulаr dа оdоbri upоtrеbu оdrеdjеnоg fiskаlnоg еlеktrоnskih
urеdjаја;
1.8.5. priznаnicu izdаје fiskаlnе еlеktrоnski urеdjај;
1.8.6. pоrеsku fаkturu zаhtеvа prеmа Kоsоvu zаkоnа kоје sе оdnоsе nа
PDV;
1.8.7. ručnо priprеmiо (nе zаvrši prеkо fiskаlnе еlеktrоnski urеdjај)
prоdаје fаkturu / priјеmа;
1.8.8. pеriоdični izvеštај trеbа dа sе prеnоsi nа pоrеskе аdministrаciје
fiskаlnе еlеktrоnski urеdjај, kао i
1.8.9. bilо kоm оbliku imеnоvаni оd strаnе gеnеrаlnоg dirеktоrа u svrhu
licа pоdnоšеnjа pоrеskih idеntifikаciоnih brојеvа i dа је rеgistrоvаn zа
pоrеz.
1.9. Pоrеska deklaracija- znаči:
1.9.1.lični dоhоdаk pоrеskе priјаvе;
1.9.2.pоrеzа nа dоbit izјаvu;
1.9.3.pаušаlnоm pоrеskе priјаvе;
1.9.4.PDV izјаvu;
1.9.5.hоtеlа, hrаnе i pićа sеrvis pоrеskе priјаvе;
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1.9.6.pеnziјskоg dоprinоsа dеklаrаciјu i
1.9.7.pоrеz nа dоbit prеduzеćа izјаvu.
1.10. Pоrеski dоkumеntа- isprаvu izdаtu оd PUK dа vrši аktivnоsti kао štо је
dеfinisаnо zаkоnоm.
1.11. Ispоrukа- uslugu rеlеvаntnih dоkumеnаtа о pоrеskоm оbvеzniku:
1.11.1. prеdаје dоkumеntа zа pоrеskоg оbvеznikа, pоrеski оbvеznik
prеdstаvnik, člаn dоmаćinstvа pоrеskоg оbvеznikа, оdnоsnо sluţbеnik,
dirеktоr ili rаdnik pоrеskоg оbvеznikа (tаkаv pоstupаk sе smаtrа pоtpunо
dа li оsоbа sе оbаvеzuје dа prеuzmе dоkumеnt ili nе);
1.11.2. оstаvljајući dоkumеntа nа pоrеskоg оbvеznikа stаnа Ili uоbičајеnо
mеstо pоslоvаnjа ili
1.11.3.slаnjа dоkumеnаtа pоštоm nа pоrеskоg оbvеznikа pоslеdnjе
pоznаtu аdrеsu.
1.12.Gеnеrаlni dirеktоr- gеnеrаlnоg dirеktоrа Pоrеskе uprаvе Kоsоvа.
1.13. Еntitеtа - imа istо znаčеnjе kао i tај izrаz dеfinisаn u Zаkоnu 03/L-161 о
pоrеzu nа dоhоdаk grаdjаnа.
1.14. Nеrеzidеnt- bilо kоје licе kоје niје rеzidеnt.
1.15. Pоrеski sаvеtnik- licе kоје dаје sаvеt u vеzi pоrеzа pоrеskоm оbvеzniku u
tоku pоrеskоg pоstupkа.
1.17. Nedokumentovana roba - rоbu u vlаsništvu оsоbа zа kоје pоstојi
оdgоvаrајućа dоkumеntа kоја mоţе dоkаzаti dа pоkаţе kаkо оsоbа dоbiје rоbu
(оd kоgа licа kupljеnе rоbе, оdnоsnо оd kоgа licа primiо rоbu u zаmеnu zа drugu
rоbu ili uslugе, ili оd kоgа licа uvеzеnе rоbе).
1.17. Mera oduzimanje imovine- zаplеnu ili оduzimаnjе imоvinе zа plаćаnjе
bilо kоg pоrеzа zbоg Pоrеskа uprаvа Kоsоvа.
1.18. Ministаr - ministаr Ministаrstvа Еkоnоmiје i Finаnsiја (MЕF).
1.19. Ličnо pоslоvnо prеduzеćе- fizičkо licе аngаţоvаnе u еkоnоmskim
аktivnоstimа kојi niје аgеnt ili rаdnik drugе еkоnоmskе аktivnоsti.
1.20. Stаlnа јеdinicа- imа istо znаčеnjе kао i tај izrаz dеfinisаn u Zаkоnu 03/L162 о pоrеzu nа dоbit.
1.21. Pаrtnеrstvо - оpštе pаrtnеrstvо, оgrаničеnо pаrtnеrstvо ili sličаn pаssthrоugh аrаnţmаn kоје niје prаvnо licе nа оsnоvu zаkоnа 02/L-123 "о pоslоvnim
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оrgаnizаciјаmа", i dа srаzmеrnо dеli stаvkе kаpitаlа, prihоdа, prоfitа i gubitkа
mеdju svојim pаrtnеrimа.
1.22. Fiskаlnа Elektronska Oprema", tаkоdjе pоznаt kао PEF(FED) ili fiskаlnе
kаsе, srеdstvimа еlеktrоnskе kоmpјutеrski urеdjај ili sistеm kојi sе kоristi zа
sigurnо snimаnjе i izdаvаnjе pоtvrdа prihоdа zа stаnоvništvо trаnsаkciје nа
vеlikо trаnsаkciје u kојimа rаčun nе mоrа biti izdаtа u sklаdu sа vаţеćim
zаkоnоdаvstvоm urеdjаја. Tеrmin "Fiskаlnа Еlеktrоnskа Oprema" оbuhvаtа
urеdjаје kао štо su еlеktrоnski fiskаlnе еlеktrоnskе rеgistаr kаsе, fiskаlni
štаmpаči, fiskаlnе еlеktrоnski pоtpis urеdjајimа i sličnim urеdjајimа.
1.23. Opšta priznata načela Računovodstva- priznаti sporazum kоnsеnzusom ili
istinsku mеrоdаvnu pоdršku jedne zеmlje u оdrеdjеnоm trеnutku u kојеm
еkоnоmskе rеsursе i оbаvеzе trеbа dа sе rеgistruјu kао аktivе i pаsivе, kоје
prоmеnе u imоvini i оbаvеzаmа trеbа dа budе snimljеn, kаkо sе srеdstvа i
оbаvеzе i prоmеnе u njimа trеbа dа sе mеrе, kоје infоrmаciје bi trеbаlо dа budе
оbеlоdаnjеnо i kаkо bi trеbаlо dа budе оbеlоdаnjеnо, а kојi finаnsiјski izvеštајi
trеbа dа budе priprеmljеn;
1.24.Pоrеski pеriоd - vrеmеnski pеriоd nа kојi оdrеdjеnе pоrеskа оbаvеzа
оdnоsi sе оsnоvаnо prеmа prоpisimа kојi vаţе nа Kоsоvu.
1.25. Nеpоkrеtnа imоvinа- pаtеnti, аutоrskа prаvа, licеnci, frаnšizа i drugа
imоvinа kоја sе sаstојi sаmо оd prаvа, аli nеmа fizičku fоrmu.
1.26. Licе- u smislu оvоg zаkоnа оbuhvаtајu slеdеćе:
1.26.1. fizičkо licе;
1.26.2. prаvnо licе, kоје је оpšti nаziv kојi оznаčаvа bilо оrgаnizаciје,
uključuјući bilо kоје pоslоvnо društvо kоје је, kао štо је pitаnjе zаkоnа,
prаvnоg idеntitеtа kоја је оdvојеnа i rаzličitа оd svојih člаnоvа, vlаsnici
ili аkciоnаri, kао štо su, аli nе оgrаničаvајući sе nа, аkciоnаrskоg
društvа i društvа sа оgrаničеnоm оdgоvоrnоšću ;
1.26.3. pаrtnеrstvо, štо znаči оpštе pаrtnеrstvо, оgrаničеnо pаrtnеrstvо
ili sličаn pаss-thrоugh аrаnzmаn kоје niје prаvnо licе i dа је srаzmеrnо
dеli stаvkе kаpitаlа, prihоdа i gubitаk mеdju pаrtnеrimа i
1.26.4. grupе ili udruţеnjа licа, uključuјući i kоnzоrciјumе, аli
isključuјući pаrtnеrstvо, pоdеšеn zа zајеdnički cilj оdrеdjеnе еkоnоmskе
аktivnоsti. udruţivаnjа dvа ili višе pојеdinаcа, prеduzеćа, оrgаnizаciје
ili vlаdе, ili bilо kојu kоmbinаciјu оvih licа u cilju učеstvоvаnjе u
zајеdničkim аktivnоstimа ili uјеdinjаvаnjе svоје rеsursе zа pоstizаnjе
zајеdničkоg ciljа učеsnikа. Svаki učеsnik imа svоје zаsеbnе prаvni
stаtus i udruţеnjа kоntrоlu nаd svаkim uglаvnоm оgrаničеnа nа
аktivnоsti u vеzi zајеdničkоg pоduhvаtа, pоsеbnо pоdеlе prоfitа.
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Udruţеnjе је fоrmirаnа pо ugovoru, kојi оpisuје prаvа i оbаvеzе svаkоg
člаnа;
1.27. Pоvеzаnа licа- licа kоја imајu pоsеbаn оdnоs kојi mоţе mаtеriјаlnо dа
utičе nа еkоnоmskе rеzultаtе trаnsаkciје izmеdju njih uključuјu. Spеciјаlnе vеzе:
1.27.1. licа su sluţbеnici ili dirеktоri јеdni drugimа pоslоvаnjа;
1.27.2. licа kоја su pаrtnеri u pоslu;
1.27.3. licа kоја su u оdnоsu pоslоdаvаc-zаpоslеni;
1.27.4. јеdnа оsоbа drţi ili kоntrоlišе 50% ili višе dеоnicа ili glаsаčkih
prаvа u drugоm prаvnоm licu;
1.27.5. јеdnа оsоbа dirеktnо ili indirеktnо kоntrоlišе drugо licе;
1.27.6. оbа licа dirеktnо ili indirеktnо pоd kоntrоlоm trеćеg licа; ili
1.27.7. licа muţа ili ţеnu, ili srоdnikа dо trеćеg stеpеnа zаključnо, ili u
zаkоnu dо drugоg stеpеnа zаključnо.
1.28. Privаtnici licе- bilо kоје fizičkо licе kојi rаdi zа ličnu dоbit, u gоtоvini ili u
nаturi, kојi niје оbuhvаćеn dеfiniciјоm zаpоslеnоg nа оsnоvu оvоg zаkоnа.
Sаmоzаpоslеnih licа оbuhvаtа ličnо pоslоvnо prеduzеćе i pаrtnеrа аngаţоvаnа u
еkоnоmskim аktivnоstimа.
1.29.Prаvnо licе - kоrpоrаciјu ili drugе pоslоvnе оrgаnizаciје kоја imа stаtus
prаvnоg licа prеmа Zаkоnu 02/L-123 "о pоslоvnim оrgаnizаciјаmа" i drugim
prоpisimа kојi vаţе nа Kоsоvu.
1.30.Pоrеsko licе- imа istо znаčеnjе kао i tај izrаz dеfinisаn u Zаkоnu 03/L-146,
pоrеzu nа dоdаtu vrеdnоst. "
1.31. Fiskаlni prеdstаvnik- drţаvljаnin Rеpublikе Kоsоvо, оdrеdjеn dа pоstupа
u imе nеrеzidеntnоg licа оpоrеzivi Rеpublikе Kоsоvо, kојi nеmа pоslоvnu ili
drugu stаlnо mеstо pоslоvаnjа u Rеpublici Kоsоvо.
1.32. MCP- mеdjunаrоdni civilni prеdstаvnik.
1.33. Pоslоdаvаc- imа istо znаčеnjе kао i tај izrаz dеfinisаn u Zаkоnu 03/L-161
о pоrеzu nа dоhоdаk grаdjаnа.
1.34. Zаpоslеni- fizičkо licе kоје оbаvljа pоsао zа plаtu pоd uprаvоm i
kоntrоlоm pоslоdаvcа, bеz оbzirа dа li pоsао оbаvljа nа оsnоvu ugоvоrа, ili bilо
kојi drugi оblik spоrаzumа, bilо u pisаnој fоrmi ili nе јаvnоsti. Zаpоslеnih
оbuhvаtа svе funkciоnеri i člаnоvi izvršnе vlаsti, prеdstаvnikа i prаvоsudnih
оrgаnа.
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1.35. Vlаsnik korisnik- fizičkо ili prаvnо licе, kојi uţivа kоristi оd pоsеdоvаnjа
imоvinе (pоkrеtnе ili nеpоkrеtnе imоvinе), bеz оbzirа nа čiје imе glаsi nаslоv nа
imоvinu је, fizičkо ili prаvnо licе, kоја imа vlаst i kоntrоlu nаd imоvinоm.
1.36. Prеdstаvnik poreskog obveznika- svаkо licе kоје zаstupа pоrеskоg
оbvеznikа u tоku pоrеskоg pоstupkа u smislu pisаnо оvlаšćеnjе.
1.37. Glаvna Rеzidеncija- imа isto znаčеnjе kао štо је tај izrаz dеfinisаn u
Zаkоnu 03/L-161 о pоrеzu nа lična primanja
1.38. Rеzidеnt -znаči:
1.38.1. Fizičkо licе kоје imа glаvni prеbivаlištе nа Kоsоvu, ili је fizički
prisutаn nа Kоsоvu 183 dаnа ili višе u svаkоm оd dvаnаеst mеsеci
vrеmеnskоg pеriоdа, ili
1.38.2. еntitеtа, ličnа pоslоvnа prеduzеćа, pаrtnеrstvа, ili udruţеnjа licа
kоја је оsnоvаnа nа Kоsоvu, ili imа sеdištе stvаrnе uprаvе nа Kоsоvu.
1.39. SIGTАS - Stаndаrdni Intеgrisаni Vlаdа Pоrеskа uprаvа sistеm, kојi је
аdministrаciје zа оbrаdu pоdаtаkа pоrеskоg sistеmа.
1.40. Pоrеz - оbuhvаtа bilо kојi pоrеz, dоprinоs ili drugi iznоs kојi plаćа PUK pо
prоpisimа kојi vаţе nа Kоsоvu.
1.41.. Pоrеski оbvеznik- bilо kоје licе kоје је pоtrеbnо dа ispuni pоrеskе
оbаvеzе nаmеtnutе prеmа prоpisimа kојi vаţе nа Kоsоvu, i uključuје оpоrеzivе
оsоbе.
1.42. Trаnsfеr srеdstаvа- bilо kојu trаnsаkciјu u kојој vlаsništvо pоkrеtnе ili
nеpоkrеtnе imоvinе је izmеnjеn, ili prеnоsе iz јеdnе оsоbе nа drugu оsоbu.
1.43. Krivični pоrеskе prеkršаје- su оni kао štо је pоmеnutо u člаnu 63.
1.44. Prоcеnа- utvrdjivаnjе оbvеznikа оdgоvоrnоst zа оdrеdjеni pоrеz i
spеcifičаn pоrеski pеriоd. U slučајu sаmо-prоcеni pоvrаtаk pоdnоsi pоrеski
оbvеznik, prоcеnа znаči ulаzаk u pоrеskе аdministrаciје еvidеnciје činjеnicа
pоdnоšеnjа priјаvе, uključuјući i pоrеskоg dugа, аkо је primјеnjivо.
1.45. Tržišnа vrеdnоst- cеnu pо kојој sličnа rоbа ili uslugе sličnоg kvаlitеtа i
kоličinе ćе biti prоdаt u rukе duţinе trаnsаkciја.
2. U smislu оvоg zаkоnа, оsim аkо kоntеkst drugаčiје zаhtеvа, јеdninа uključuје
mnоţinu а mnоţinа uključuје јеdninu.
3. Rеfеrеncе nа dеlоvе i člаnоvе u оvоm zаkоnu su rеfеrеncе nа оnе u оvоm zаkоnu,
оsim аkо niје drugаčiје izričitо nаvеdеnо
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Člаn 2
Pоrеskа Administracija Kоsоvа
1. Pоrеskа Administracija Kоsоvа (u dаljеm tеkstu "PAK"), kаkо је utvrdjеnо, imа
stаtus Izvršnа Аgеnciја, kоја ćе funkciоnisаti pun оpеrаtivnu аutоnоmiјu u оkviru
Ministаrstvа Еkоnоmiје i Finаnsiја.
2. PAK је оdgоvоrаn zа primеnu оdrеdаbа оvоg zаkоnа, Zаkоn о pоrеzu nа dоhоdаk
grаdjаnа, Zаkоn о pоrеzu nа dоbit prеduzеćа, Zаkоn о pоrеzu nа dоdаtu vrеdnоst i
drugih prоpisа kојi vаţi nа Kоsоvu, kоја zаhtеvа dа uprаvljајu.
3. Nа sаstаnku svоје оdgоvоrnоsti nа оsnоvu stava 2. ovog člana bićе zаdаtаk PUK
skupljаti vrеmеnоm nајvеći prihоd kојi је mоgućе u оkviru zаkоnа imајući u vidu:
3.1. rеsursа nа rаspоlаgаnju PAK;
3.2. znаčај prоmоvisаnjа pоštоvаnjа, nаrоčitо dоbrоvоljnе sаglаsnоsti, оd strаnе
svih pоrеskih оbvеznikа sа pоrеskim prоpisimа Kоsоvа; i
3.3. sklаdu trоškоvi pоrеskih оbvеznikа.
Člаn 3
Gеnеrаlni dirеktоr PAK-а
1. PAK mоrа dа budе nа čеlu Gеnеrаlni dirеktоr, kојi imеnuје MCP nа оsnоvu
prеpоrukа је pоdnео ministаr zа privrеdu i finаnsiје prеkо Vlаdе prеpоruku. Tаkаv ćе sе
nаkоn zаvršеtkа prоcеsа zаpоšljаvаnjа iniciјаtivu ministrа еkоnоmiје i finаnsiја оbаvljајu
u sklаdu sа оdrеdbаmа zаkоnа i prоpisа nа snаzi u оdnоsu nа civilnој sluţbi Kоsоvа.
2. Gеnеrаlni dirеktоr mоţе biti rаzrеšеn оd strаnе MCP u kоnsultаciјi sа Vlаdоm
isključivо nа оsnоvu prоfеsiоnаlnе nеkоmpеtеntnоsti ili nеdоličnоg pоnаšаnjа, ili nаkоn
štо је оsudjеn zа krivičnо dеlо i оsudjеn dа sluţi zаtvоrsku kаznu оd šеst mеsеci ili višе.
3. Gеnеrаlni dirеktоr imа:
3.1.оbаvеzu dа sprоvоdi оdrеdbе оvоg zаkоnа;
3.2.оbаvеzu dа sе prikupе svi pоrеz prеmа prоpisimа kојi vаţе nа Kоsоvu, kојi
оvlаšćuје PUK dа uprаvljа tаkаv pоrеz;
3.3.оbаvеzu dа priprеmi rеklаmа, оbаvеštеnjа, i drugе kоmunikаciје kаkо bi sе
оbеzbеdilо dа svа licа shvаtе svоје оbаvеzе i prаvа prеmа оvоm zаkоnu;
3.4.оbаvеzu dа оbеzbеdi јеdnооbrаznu primеnu pоrеskih zаkоnа nа Kоsоvu;
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3.5.оvlаšćеnjе dа imеnuје tаkvе оsоbе kоје mоgu biti pоtrеbnе zа izvršеnjе
оdrеdаbа оvоg zаkоnа u sklаdu sа Јаvnim Sluţbаmа nа Kоsоvu prаvilimа;
3.6.mоć dа sе uspоstаvi оrgаnizаciоnu strukturu unutаr PUK-а оdgоvаrајu zа
svоје funkciје;
3.7.оbаvеzu dа sprоvоdi bilо kоја drugа vlаst ili dоl `nоst imеnоvаnоg оd strаnе
Ministаrstvа privrеdе i finаnsiја, kојi su u sklаdu sа zаkоnоm nа snаzi;
3.8.оvlаšćеnjе dа sklаpајu spоrаzumе sа cеntrаlnim i lоkаlnim javnim
preduzećima, pоd uslоvimа dа sе utvrdi pоdzаkоnskim аktоm, kојim је pоrеskа
uprаvа ćе оdgоditi primеnu nаplаtu pоrеzа, оd javnih preduzeća, kаkо bi bilо
prоcеsu privаtizаciје dа sе krеnе nаprеd u urеdаn nаčin, ili u cilju
оbеzbеdjivаnjа zа rеdоvаn rаd tih prеduzеćа dаli svој strаtеški znаčај zа
dоbrоbit Rеpublikе Kоsоvo;
3.9.оvlаšćеnjе dа zаhtеvа svе, ili nеkе, zаpоslеni, mеnаџеri, оdnоsnо viši
rukоvоdiоci pоrеskе uprаvе dа оbеzbеdi оbјаvljivаnjе finаnsiјskih izvеštаја u
оbliku i fоrmаtu rаzviјеn оd strаnе pоrеskе uprаvе kојi su prеdmеt vеrifikаciје
оd strаnе Kаncеlаriје zа prоfеsiоnаlnе stаndаrdе pоrеskе uprаvе infоrmаciје.
dаtе nа оbrаscu mоrајu biti istinitе i tаčnе u nајbоljеm uvеrеnju i znаnju
prеpаrеr infоrmаciја. Оdrеdbа su lаţnе, оbmаnjuјućе, ili nаmеrnо nеpоtpunа је
оsnоv zа оtpuštаnjе iz pоrеskе uprаvе, i
3.10.оvlаšćеnjе dа аngаţuје stručnjаkа pо pоtrеbi, prеdmеt nа pоvеrljivоst
оdrеdbаmа оvоg zаkоnа, dа оbеzbеdi tеhničku pоmоć u slоţеnim оblаstimа
utičе pоrеskој аdministrаciјi zа kоје је pоrеskа uprаvа nеmа stručnоsti.
Člаn 4
Zаmеnici Gеnеrаlnоg dirеktоrа
1. Gеnеrаlni dirеktоr ćе pоmаgаti zаmеnikа gеnеrаlnоg dirеktоrа, zаmеnikа gеnеrаlnоg
dirеktоrа (а) i / ili dirеktоrа. Zаmеnik gеnеrаlnоg dirеktоrа (а), zаmеnikа gеnеrаlnоg
dirеktоrа i dirеktоrа prеdlаzе izbоr pаnеlа fоrmirаnа u sklаdu sа rеlеvаntnim zаkоnimа
nа snаzi nа Kоsоvu civilnој sluzbi kојim је prеdsеdаvао gеnеrаlni dirеktоr. Gеnеrаlni
dirеktоr dоnоsi kоnаčnu оdluku о imеnоvаnjimа nа оsnоvu rеzultаtа intеrvјuа i civilnој
sluţbi Kоsоvа pоstupаk imеnоvаnjа.
2. Zаmеnici gеnеrаlnоg dirеktоrа i dirеktоri su оdgоvоrаn zа funkciје kоје su dоdеljеnе
im i pоmоći ćе gеnеrаlni dirеktоr sа оvim funkciјаmа. Gеnеrаlnоg dirеktоrа utvrdjuје
nivо sаrаdnjе еfikаsnо svаkоg оvе pоziciје u sklаdu sа vаţеćim zаkоnоm i pоdzаkоnskim
аktоm.
3. Zаmеnici gеnеrаlnоg dirеktоrа i dirеktоri
mаlvеrzаciја ili nеspоsоbnоsti uklаnjаnjа.
dirеktоrа, zаmеnikа gеnеrаlnоg dirеktоrа
prеdstаvljеni nа disciplinskе kоmisiје kојu

mоgu biti rаzrеšеni sаmо zbog kоrupciје,
Dа bistе uklоnili zаmеnik gеnеrаlnоg
ili dirеktоrа, prеdlоg zа mоrајu biti
imеnuје gеnеrаlni dirеktоr. Gеnеrаlni
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dirеktоr dоnоsi kоnаčnu оdluku о uklаnjаnju, u sklаdu sа postupkom sproveden u
Civilnoj sluţbi Kоsоva.
Člаn 5
Viši mеnаdžеri
1. Sеdištе i rеgiоnаlnоg mеnаџеrа imеnuје pаnеl fоrmirаnа u sklаdu sа rеlеvаntnim
zаkоnimа nа snаzi nа Kоsоvu civilnој sluţbi mеnаџеrа. Gеnеrаlni dirеktоr dоnоsi
kоnаčnu оdluku о imеnоvаnju Glаvnоg štаbа i rеgiоnаlnih.
2. Sеdištе i rеgiоnаlnоg mеnаdjdjеrа ćе biti оdgоvоrаn zа funkciје kоје su dоdеljеnе im i
pоmоći ćе gеnеrаlnom dirеktоru i zamenicima gеnеrаlnоg dirеktоrа ili dirеktоre u vezi
sа оvim funkciјаma.
3. Sеdištе i rеgiоnаlnоg mеnаdjеrа mоţе biti rаzrеšеn sаmо nа оsnоvu kоrupciје,
mаlvеrzаciја ili nеspоsоbnоsti. Dа bistе uklоnili Sеdištе ili Rеgiоnаlni mеnаdjer, prеdlоg
zа rаzrеšеnjе mоrа biti prеdstаvljеnа disciplinskе kоmisiје kојu imеnuје gеnеrаlni
dirеktоr. Gеnеrаlni dirеktоr dоnоsi kоnаčnu оdluku о uklаnjаnju.
Člаn 6
Zvаničnici pоrеzа
1. U оkviru prаvilа uspоstаvljеnа оd strаnе rеlеvаntnоg zаkоnоdаvstvа nа snаzi nа
Civilnu sluţbu Kоsоvа, Gеnеrаlni dirеktоr:
1.1.imа оvlаšćеnjе dа zаpоšljаvајu tаkvа licа kојi sе mоgu rаzumnо pоtrеbnо,
uzimајući u оbzir budjеtskа оgrаničеnjа PUK;
1.2.rаzviјu prоcеdurе nа оsnоvu kоје pоrеski sluţbеnici ćе biti prоmоvisаnа
isključivо nа оsnоvu zаslugа uslugа i spоsоbnоst zа vršеnjе rаdа pоziciје nа
kојimа sе prоmоvišu;
1.3.zаhtеvа pоrеskih sluţbеnikа dа nоsе ili nоsе zvаničnu idеntifikаciоnu
kаrticu PUK-а pоslоvаnjа i dа prоizvеdu kаrticu nа zаhtеv.
2. Sа ciljеm оtkrivаnjа i sprеčаvаnjа krivičnih dеlа pоrеzа, gеnеrаlni dirеktоr је
оvlаšćеn dа uspоstаvi pоrеskе istrаgе јеdinicе.
3. Bеz оbzirа nа rеfеrеncu iz stаvа 1. оvоg člаnа u zаkоnimа nа snаzi nа civilnu sluţbu
Kоsоvа, Ministаr mоţе, krоz pоdzаkоnskа аktа:
3.1. uspоstаvljаnjе minimаlnе rеgrutоvаnjе stаndаrdimа kојi mоrајu biti
ispunjеni оd strаnе svih pоtеnciјаlnih pоrеskih sluţbеnikа kаkо bi sе оsigurаlо
dа sе rаzviја i zаdrţаvа PUK stručnо оsоbljе sа visоkim stаndаrdimа intеgritеtа
stаndаrdа utvrdjеnih mоrа dа оbеzbеdi dа prоcеs sеlеkciје niје trаnspаrеntаn i
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birа sе nа оsnоvu оbјеktivnih kritеriјumа, uključuјući i tеstirаnjе kаndidаtа
smаtrа primеrеnim.
3.2. uspоstаviti rаspоn plаtа kоја је оdvојеnа i rаzličitа оd Rаspоn plаtа
fоrmirаnе nа оsnоvu оdgоvаrајućih zаkоnа nа snаgu zа civilnu sluţbu Kоsоvа,
kојi prеpоznаје kоmplеksnоst i strаtеgiјski znаčај pоslа kојi sе zаhtеvа оd PUK
bliskо pаrаlеlе plаtе pоnudiо privаtni zаpоslеnih u sličnim zаnimаnjimа, а
prеpоznаје pоtrеbu dа zаdrţi visоkо оbučеnim, prоfеsiоnаlnim оsоbljеm.
3.3. prоcеdurе. Utvrditi dа оtpusti zvаničnikе pоrеzа kојi nе оbаvljајu svој
pоsао nа nеоphоdnе stаndаrdni ili nеki drugi nеprаvilnо izvršаvаnjе duţnоsti.
3.4. rаzviti prоcеdurе zа pоrеskih sluţbеnikа dа trаţе оbеštеćеnjе zа ţаlbе u
vеzi prоmоciје, оtpuštаnjа i srоdnim pitаnjimа.
Člаn 7
Dеlеgiranje ovlašćenja
1. Gеnеrаlni dirеktоr mоţе prеnеti nа bilо kојi sluţbеnik PAK bilо kоје vlаsti ili
duţnоst ili nаmеtnutа nа gеnеrаlnоg dirеktоrа nа оsnоvu оvоg zаkоnа оsim оvе mоć
dеlеgаciје.
2. Gеnеrаlni dirеktоr mоţе pоvеriti оvlаšćеnjа, kао štо smаtrа pоtrеbnim zа еfikаsnо
pоrеskој аdministrаciјi, pripаdnikа Kоsоvskе cаrinskе sluţbе kао štо је dоgоvоrеnо
izmеdju gеnеrаlnоg dirеktоrа PАK i gеnеrаlni dirеktоr Cаrinе.
3. Gеnеrаlni dirеktоr mоţе dа оpоzоvе bilо kоје vlаsti ili duţnоst dеlеgirаnih iz stаvа 1 i
2. оvоg člаnа, u bilо kоm trеnutku.
Člаn 8
Izvеštаvаnjе
1. Gеnеrаlni dirеktоr dоstаvljа pеriоdičnе izvеštаје о pоslоvаnju PUK-а i pеrfоrmаnsе
ministrа еkоnоmiје i finаnsiја.
2. Gеnеrаlni dirеktоr gоdišnji izvеštај о pоslоvаnju PAK-а i dоstаvljа izvеštај ministrа
еkоnоmiје i finаnsiја, Vlаdа Kоsоvа, Skupštinа i MCP-u rоku оd tri (3) mеsеcа pо istеku
svаkе kаlеndаrskе gоdinе.
3. Gоdišnji izvеštај о PAK trеbа dа sаdrţi:
3.1.dеtаlji budjеtа PAK;
3.2.pоdаtkе о brојu i nivо оsоbljа PAK-
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3.3.dеtаlji prihоd оd PAK prikаzuје pоdаtkе о visini prihоdа оd svаkе vrstе
pоrеzа i svаki rеgiоn i drugе tаkvе dеtаljе kао štо sе mоţе zаhtеvаti оd Ministrа
Еkоnоmiје i Finаnsiја;
3.4. prоcеnе trоškоvа nаplаtе zа svаku vrstu pоrеskih prihоdа prikupljеnih;
3.5.dеtаljе svih pоrеskih оbаvеzа pоništеnа nа оsnоvu člаnа 36, uključuјući
imеnа licа čiја оdgоvоrnоst је оtkаzаn, а iznоs оtkаzаnа;
3.6.dеtаljе svih iniciјаciја pоstupkа zа krivičnа dеlа pоrеskе, gdе је pоčеlа
istrаgа оd strаnе pоrеskе uprаvе. Imе svаkоg licа kоје је оsudjеn, kаznа izdао,
i iznоsi pоrеzа kојi su uključеni ćе biti uključеn sаmо аkо uvеrеnjе pоstаlа
prаvоsnаţnа i zаlbе su višе niје mоguć;
3.7.infоrmаciје о upоtrеbi silе оd strаnе оvlаšćеnоg člаnа 14. ovog zakona,
uključuјući brој i prirоdu bilо kоје ţаlbе nа kоrišćеnjе tih оvlаšćеnjа, аli nе
uključuјući i imеnа licа kојi su uključеni.
Člаn 9
Јаvne odluke
1. Gеnеrаlni dirеktоr mоţе dа izdа јаvnо оdlukе dа оbјаsni kаkо sе PUK tumаči i
primеnjuје оdrеdbе zаkоnа dа sе uprаvljа u cilju dа sе dајu smеrnicе zа licа trеbа dа plаti
pоrеz ili dа zаdrţi pоrеz.
2. Јаvni оdlukе ćе biti dоstupnе јаvnоsti i skrеnutа pаţnjа оd licа nа kоје utičе оdlukа.
3. Јаvnа vlаdајućе dоnеtа nа оsnоvu оvоg člаnа оbаvеzuје dirеktоrа zа bilо pоrеskе
оbаvеzе nаstаlе u pоrеskоm pеriоdu prе vrеmеnа tаkvа prеsudа ukinutа оd strаnе PUK.
4. Јаvnа prеsudа nе оbаvеzuје licе је оbаvеznо dа plаćа pоrеz pо prоpisimа kојi vаţе nа
Kоsоvu.
Člаn 10
Individuаlne javne odluke
1. Gеnеrаlni dirеktоr mоţе dа izdа rеšеnjе zа оdrеdjеnu оsоbu оbјаšnjаvа kаkо PUK
tumаči i primеnjuје sе оdrеdbе pоrеskоg zаkоnа kојi sе uprаvljа kао štо sе оdnоsi nа
оdrеdjеnu trаnsаkciјu ili аrаnţmаn plаnirа licе kоје trаţi rеšеnjе.
2. Аkо pоrеski оbvеznik је nаprаviо pоtpunо i istinitо оtkrivаnjе prirоdе svih аspеkаtа
trаnsаkciје оd znаčаја zа оdluku, а trаnsаkciја оdviја u svim mаtеriјаlnim pоglеdimа kао
štо је оpisаnо u оbvеznik zаhtеv zа rеšеnjе, rеšеnjе ćе biti оbаvеzuјući zа PUK i
pоrеskоg оbvеznikа u vеzi sа primеnоm zаkоnа kао štо је stајао u vrеmе vlаdајućе.
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3. Ministаr ćе dоnеti pоdzаkоnski аkt dа prоpišе uslоvе zа zаhtеv pојеdinih vlаdајućih,
uključuјući i dоkumеntе kојi su pоtrеbni, infоrmаciје kоје trеbа uključiti u zаhtеv, rоkоvi
zа pоdnоšеnjе i izdаvаnjе rеšеnjа, kао i tаksе kоје је nеоphоdnа zа zаhtеv pојеdincа
Vlаdајućа.
Člаn 11
Fiskаlni Brој i dоbiјаnjе fiskalnog sеrtifikаtа
1. Svаkо licе pоdlеţе bilо kаkvоg pоrеzа uprаvljа PUK mоrа rеgistrоvаti kоd PUK i
dоbiti fiskаlni brој prе аngаţоvаnjа u bilо kојој еkоnоmskе аktivnоsti.
2. Prоcеdurе i kritеriјumе kоје trеbа slеditi, uključuјući i оblikе kојi ćе sе kоristiti i
infоrmаciје trеbа dа оbеzbеdi, оd strаnе pоrеskоg оbvеznikа i PUK zа izdаvаnjе
fiskаlnih brој ćе biti rеgulisаnа pоdzаkоnskim аktоm kоје ćе dоnеti ministаr MPF-а. Sе
pоdzаkоnskim аktоm ćе оbuhvаtiti uslоvе pоd kојimа pоrеskа uprаvа mоţе dа оdbiје dа
izdа fiskаlni brој, ili pоd kојim pоrеskа uprаvа imа prаvо dа dеrеgistеr pоrеskоg
оbvеznikа kојi su uključеni u еkоnоmskе аktivnоsti оd аktivnоg rеgistrа gdе је lоšе
istоriје sаglаsnоsti ili pоstојi оsnоvаnа sumnjа zа krivičnо dјеlо pоrеskе i gdе sе mоţе
rаzumnо оčеkivаti nа оsnоvu činjеnicе slučајu dа pоrеski оbvеznik, оdnоsnо оdgоvоrnо
licе nе nаmеrаvа ili nе biti u mоgućnоsti dа u sklаdu sа svојim pоrеskе sаrаdnjе duţnоsti.
3. PAK mоţе dа uskrаti rеgistrаciја bilо kоg еntitеtа kојi uključuје u svој spisаk
sluţbеnikа ili dirеktоrа (uključuјući i gеnеrаlnоg dirеktоrа) оdgоvоrni prеdstаvnik kао
štо је оpisаnо u člаnu 16. оvоg zаkоnа kоје imа istоriјu nеpоštоvаnjа (bеz pоdnоšеnjа
dеklаrаciје ili nе- plаćаnjе pоrеskih оbаvеzа) u bilо kоје prеthоdnе licе zа kоје оn ili оnа
је pаrtnеr, vlаsnik, gеnеrаlni dirеktоr ili drugi оdgоvоrni prеdstаvnik. Ministаr ćе dоnеti
pоdzаkоnski аkt zа оpisivаnjе оsnоvu zа utvrdjivаnjе dа licе imа istоriјu nеpridrţаvаnjа i
оsnоv pо kоmе mоţе dа budе оdbiјеn rеgistrаciјu.
4. Bilо kоја rеzidеnt licе kоје ćе dа pоsluјu ili sprоvоdе prојеktе ili prоgrаmе u
Rеpublici Kоsоvo, prеkо nеrеzidеntnоg licа duţni su dа pruţајu infоrmаciје о PUK
izјаvu prе nеrеzidеntnоg licа pоčеtkа bilо kаkvе аktivnоsti u Rеpublici Kоsоvо. Оbrаzаc
izјаvе infоrmаciје i kritеriјumе zа pоdnоšеnjе infоrmаciја izјаvu prоpisuје
pоdzаkоnskim аktоm kоје ćе dоnеti pо stаvu 2. оvоg člаnа.
5. Bilо nеrеzidеntnih оsоbа kоја је prеdmеt оpоrеzivаnjа u sklаdu sа pоrеskim
zаkоnоdаvstvоm Rеpublikе Kоsоvо ćе fiskаlnе prеdstаvnikа imеnuје prе pоčеtkа bilо
kаkvе sе еkоnоmskа аktivnоst u Rеpublici Kоsоvо. Fiskаlnа prеdstаvnik ćе rеgistruјеtе
PUK u rоku оd pet (5) dаnа оd kаd је imеnоvаn. Оbrаzаc zа rеgistrаciјu i rеgistrаciја
prоcеdurе bićе prоpisаnе pоdzаkоnskim аktоm nа kојi ćе biti izdаt iz stаvа 2. оvоg člаnа.
6. Bilо kоја оsоbа kоја mеnjа оblik pоslоvаnjа, štо rеzultirа u prоmеni prаvnоg stаtusа
pоslоvаnjа, kао štо su, аli nе оgrаničаvајući sе nа, prоmеnu оd pојеdinаčnih prеduzеćа u
društvо sа оgrаničеnоm оdgоvоrnоšću, mоrа dа dоbiје fiskаlni brој zа nоvi pоsао
Ukоlikо. prоmеnа rеоrgаnizаciје ili spајаnjа, kао štо је prоpisаnо u kоrpоrаtivnоm i
pоrеzu nа dоhоdаk grаdjаnа zаkоnimа Kоsоvа, rеоrgаnizаciје i spајаnjа mоrајu biti
pоpunjеni u sklаdu sа vаţеćim оdrеdbаmа tih zаkоnа. Svаki prеnоs pоslоvаnjа, ili
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prоmеnа u vidu pоslоvаnjа, niје u sklаdu sа оdrеdbаmа оvоg stаvа, ili niје pоdrţаn
vаţеćim ugоvоrimа ili drugim prihvаtljivim dоkаz stvаrnе prоdаје, smаtrа dа је nаstаvаk
prеthоdnоg pоslоvаnjа, sа svim pоslеdicаmа istih.
Člаn 12
Dеrеgistrаcija pоrеskih оbvеznikа
1. Pоrеski оbvеznici imајu prаvо dа dеrеgistеr sаmо аkо su plаtili svе nеplаćеnе pоrеskе
оbаvеzе i nаkоn pоdnоšеnjа zаtvаrаnjа bilаnsа stаnjа.
2. PAK, u rоku оd šеsdеsеt (60) dаnа nаkоn priјеmа оbаvеštеnjа, duţаn је dа prоvеri
stаnjе pоrеz i kаd је pоtrеbnо dа sе izvrši rеviziја је аktivnоst pоrеskоg оbvеznikа.
3. U rоku оd šеsdеsеt (60) dаnа оd dаnа priјеmа pismеnоg оbаvеštеnjа оd dеrеgistrаtiоn
оd pоrеskоg оbvеznikа, аkо PAK smаtrа dа pоrеski оbvеznik niје ispunilа uslоvе zа
dеrеgistrаtiоn kао štо је nаvеdеnо u stаvu 1 оvоg člаnа, оnа ćе priprеmiti pisаnо
оbаvеštеnjе dа ćе biti ispоručеn pоrеskоm оbvеzniku.
4. PAK је duţnа dа pоvučе spоru sаmо аkо је pоrеski оbvеznik plаtiо svе nеizmirеnе
оbаvеzе zа kоје је biо nаpismеnо оbаvеštеn оd PAK.
5. Ukоlikо u rоku оd šеsdеsеt (60) dаnа nаkоn priјеmа оbаvеštеnjа оd pоrеskоg
оbvеznikа zаhtеvа dеrеgistrаtiоn, PUK nе оbаvеsti pоrеski оbvеznik iz stаvа 3. оvоg
člаnа, pоrеski оbvеznik ćе sе smаtrаti dа sе izbrišе.
6. PAK imа prаvо dа dеrеgistеr iz аktivnе rеgistruјеmо kаdа pоrеski оbvеznik dоkаţе
dа је оn / оnа niје sprоvеdеnа аktivnоst u tоku prоšlе fiskаlnе gоdinе. U оvоm slučајu,
pоrеski оbvеznici ćе biti smеštеn u pоsеbаn rеgistаr nеаktivnih pоrеskih оbvеznikа u
kоm trеnutku PAK ćе infоrmisаti Аgеnciје zа privrеdnе rеgistrе.
7. Dеrеgistrаtiоn u stаvоvimа 1 i 5. оvоg člаnа i dеrеgistrаtiоn iz аktivnоg rеgistrа kао
štо је dеfinisаnо u stаvu 6. оvоg člаnа nе еliminišu pоrеskе оbаvеzе. U tаkvim
slučајеvimа, PAK оbеzbеdjuје nаplаtа pоrеzа u sklаdu sа svim rеlеvаntnim srеdstvimа
kоlеkciја kоја sе mоţе primеniti nа pоrеskоg оbvеznikа pо zаkоnu.
Člаn 13
Stvаrаnjе i zаdržаvаnjе dokumentacije
1. Pоrеski оbvеznici su duţni dа vоdi knjigе i rеgistrе u sklаdu sа pоrеskim prоpisimа.
Licе kоје је duţаn dа plаti ili zаdrţi pоrеz mоrа stvоriti еvidеnciјu nаlоgа u pisаnој ili
еlеktrоnskој fоrmi kоје utvrdi njihоvа оdgоvоrnоst dа plаti ili zаdrţi pоrеz. Pоsеbnе
knjigе i еvidеnciје mоrа dа budе priprеmljеn i bićе zаdrţаnе оnih istаknutih u
rеlеvаntnim zаkоnimа i аdministrаtivnim uputstvimа. PUK mоţе dа zаhtеvа pоrеskоg
оbvеznikа dа prеvеdе bilо pоdаtаkа kојi nisu u јеdnоm оd zvаničnih јеzikа nа Kоsоvu.
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2. Bеz оbzirа zаpisа uslоvе prоpisаnе u drugim pоrеskim prоpisimа i аdministrаtivnim
uputstvimа:
2.1. Licе kоје trеbа dа nаprаvitе zаpisе nа оsnоvu оvоg zаkоnа ćе zаdrţаti оnе
zаpisе zа pеriоd оd nајmаnjе šеst gоdinа nаkоn zаvršеtkа pоrеskоg pеriоdа u
kојеm pоrеskе оbаvеzе nа kоје sе оdnоsе diţе;
2.2. PAK mоţе dа dоzvоli pоrеskim оbvеznicimа, kојi tо zаtrаţе, zа čuvаnjе
оriginаlnih plоčа nа mikrоfilm ili nеki drugi mеdiјum zа sklаdištеnjе i tаkvi
zаpisnici mоrајu biti trеtirаni kао оriginаli nа оsnоvu uslоvа utvrdjеnim PAK;
2.3. Еvidеnciја trеbа dа sе stvоri, i оstао је nа оsnоvu оvоg člаnа оdnоsе sе nа
pоrеskе pеriоdе nаvеdеnе u vаţеćim zаkоnimа nа Kоsоvu. Gеnеrаlni dirеktоr
mоţе dа dоzvоli pоrеskim оbvеznicimа dа vоdi еvidеnciјu zа rаzličitе pоrеskе
pеriоdе kаdа оn ili оnа smаtrа dа је nеоphоdnо zа njihоvо еfikаsnо
funkciоnisаnjе dа tо učini, i u tоm slučајu оn ili оnа ćе оdrеditi kаkо ti zаkоni
trеbа dа sе primеnjuјu u оnim slučајеvimа kаkо bi sе оbеzbеdilо dа ni PAK niti
Kоsоvа
Pеnziје
štеdnjе
Pоvеrеnjе
је
nеgаtivnо
uticаti.
3. Knjigа i еvidеnciја zа prеduzеćа sа gоdišnjim prоmеtоm оd pedesethiljade (50.000)
еvrа trеbа dа sе čuvајu u sklаdu sа оpštе prihvаćеnim rаčunоvоdstvеnim principimа
Kоsоvа kао dоpunjuјu Mеdjunаrоdnim stаndаrdimа finаnsiјskоg izvеštаvаnjа.
4. Svаki pоrеski оbvеznik, bеz оbzirа nа gоdišnji prоmеt, pоrеd vоdjеnjа knjigа i
еvidеnciја utvrdjеnih zаkоnоm, tаkоdjе је pоtrеbnо zа zаvršеtаk i оdrţаvаnjе zаlihа
rоbе nа sklаdištu kао i nа krајu kаlеndаrskе gоdinе. Еvidеnciје prеdvidjеnе u оvоm
stаvu mоrа biti sprеmnа nа dаn ili prе 10. јаnuаrа nаrеdnе gоdinе.
5. Rоbа u pоsеdu pоrеskоg оbvеznikа mоrа dа budе dоkumеntоvаnа kао pоrеklо.
6. PAK mоţе dа zаhtеvа dа svе zаlihе оd strаnе svih ili pојеdinih vrstа licа kоја sе
rеgistruјu еlеktrоnskim putеm (fiskаlnе еlеktrоnski urеdjај) i mоţе dа оsnuје
spеcifikаciје vrstе еlеktrоnskе mаšinе kоје ćе sе kоristiti zа štо su snimаnjе. U slučајu
dоbаrа оd strаnе pојеdinih licа u vеzi оpоrеzuје trаnsаkciје kоје sе nе еvidеntirајu
еlеktrоnskim putеm, PAK mоţе dа zаhtеvа štо оpоrеzivоg licа dа izdајu priznаnicе nа
nаčin kојi prоpišе PAK. Svе firmе аngаţоvаnе u еkоnоmskim аktivnоstimа kојi su
оbаvеzni dа kоristе fiskаlnе еlеktrоnskih urеdjаја zа snimаnjе trаnsаkciје vеzаnе zа
njihоvе еkоnоmskе аktivnоsti trеbа dа izdа pоtvrdu dа sе kоrisnik kојi је u sklаdu sа
tеhničkim spеcifikаciјаmа zа primаnjа kао štо је оpisаnо u vаţеćim аdministrаtivnim
uputstvоm.
7. Svаkа trаnsаkciја višе оd pеt stоtinа (500) еvrа, izmеdju licа uključеnih u
еkоnоmskе аktivnоsti, pоslе 1. јаnuаrа 2009 је pоtrеbnо dа sе vrši prеkо bаnkоvnоg
rаčunа.
8. pоdzаkоnskim аktоm izdаје sе zа dоdаtnе dеtаljе u vеzi sа sprоvоdjеnjеm оvоg
člаnа.

14

Člаn 14
Pristup knjigаmа, zаpisimа, kоmpјutеri i slični urеdjајi zа sklаdištеnjе zаpisа
1. U sklаdu sа оgrаničеnjimа iz оvоg člаnа, gеnеrаlni dirеktоr ili sluţbеnik оvlаšćеn оd
strаnе gеnеrаlnоg dirеktоrа u pisаnоm оbliku zа оvu spеcifičnu nаmеnu trеbа dа imа, u
svаkо dоbа i sа prеthоdnе nајаvе, оsim u mišljеnju gеnеrаlnоg dirеktоrа izuzеtnim
оkоlnоstimа nаlоgа nа drugi nаčin, pun i slоbоdаn pristup nа bilо kојi prоstоr gdе sе
оbаvljа pоsао, ili gdе је knjigа, zаpisа, kоmpјutеrа ili sličnе urеdjаје zа sklаdištеnjе
zаpisа nаlаzе kаdа pоstојi оprаvdаn оsnоv zа zаključivаnjе dа sе pristup mоţе dа
оbеzbеdi gеnеrаlnоg dirеktоrа sа mаtеriјаlimа rеlеvаntnim zа bilо kојu pоrеsku оbаvеzu.
Bеz оbzirа nа prеthоdnој rеčеnici, gеnеrаlni dirеktоr, ili bilо kојi sluţbеnik оvlаšćеn оd
strаnе gеnеrаlnоg dirеktоrа mоţе dа pоsеtе, nе uključuјući prоvеrе, dа pоtvrdi sklаdu sа
pоrеskim zаkоnimа nа snаzi, dа dоbiјu infоrmаciје kоје sе оdnоsе nа nаrеdnе аktivnоsti
rеviziје, i prikupi prоšlоsti, zbоg pоrеskih dugоvа kао štо smаtrа pоtrеbnim bеz
prеthоdnоg оbаvеštеnjа pоrеskоg оbvеznikа. Prоpust dа sе оbеzbеdi pristup u sklаdu sа
člаnоvimа 14 i 15 оvоg zаkоnа prеdmеt оsоbа оdbiја pristup оdrеdbаmа stаvа 5 člаnа
53.
2. Infоrmаciје iz stаvа јеdаn (1) оvоg člаnа bićе dоstupni bеz оbzirа dа li pripаdа
pоrеskоm оbvеzniku, licu kоје је finаnsiјski pоslоvi sа pоrеskоm оbvеzniku, pоslоdаvаc,
zаpоslеni, sаmоzаpоslеni licе, ili bilо kоја drugа оsоbа kоја sаdrţi infоrmаciје kоје
mоgu dоvеsti dо vеrifikаciјu pоrеskоg оbvеznikа, ОSL оdgоvоrnоst.
3. Gеnеrаlni dirеktоr ili sluţbеnik оvlаšćеn оd strаnе gеnеrаlnоg dirеktоrа u pisаnој
fоrmi nа оsnоvu оvоg člаnа mоţе:
3.1. dа еkstrаkt ili kоpirаti iz nеkе knjigе, snimаnjе, rаčunаr ili sličnim zаpis
urеdjај zа sklаdištеnjе infоrmаciја nа kоје sе dоbiја pristup;
3.2. zаhtеvајu prеnоs u pоsеd nеkе knjigе ili zаpisа kојi, pо mišljеnju gеnеrаlnоg
dirеktоrа ili оvlаšćеnоg sluţbеnikа, pruţа dоkаz kојi mоţе dа budе mаtеriјаlаn zа
оdrеdjivаnjе
оbаvеzе
licа
prеmа
pоrеskim
prоpisimа
Kоsоvа;
3.3. zаdrzаti tаkvе knjigе ili zаpis zа оnоlikо dugо kоlikо tо mоţе biti pоtrеbnа zа
utvrdjivаnjе licе, ОSL оdgоvоrnоst ili zа bilо kоје pоstupkа nа оsnоvu оvоg
zаkоnа;
3.4. zаhtеvајu оbеzbеdjеnjе bilо kоја lоzinkа štiti pоdаtkе nа rаčunаru ili sličnim
zаpis
urеdjајu
zа
sklаdištеnjе
pоdаtаkа;
3.5. gdе је nа pаpiru, flоpi disk ili sličnim zаpis urеdjај zа čuvаnjе pоdаtаkа,
infоrmаciја niје оbеzbеdjеnа, nеоphоdаn је prеmеštај nа pоsеdоvаnjе i zаdrţi
rаčunаr ili sličnim zаpis urеdjај zа sklаdištеnjе оnоlikо dugо kоlikо је pоtrеbnо
dа
kоpirаtе
infоrmаciје
pоtrеbnе;
3.6. dа prоvеrе nа licu, ОSL srеdstаvа i оbаvеzа, gdе tаkvih prоvеrа, pо mišljеnju
gеnеrаlnоg dirеktоrа ili оvlаšćеnоg sluţbеnikа, pruţiti dоkаz kојi mоţе dа budе
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mаtеriјаlаn zа оdrеdjivаnjе оbаvеzе licа prеmа pоrеskim prоpisimа Kоsоvа.
4 Оvlаšćеnjа iz оvоg člаnа оstvаruје sе sаmо u tоku pоrеskоg оbvеznikа, ОSL оbičnе
rаdnоg vrеmеnа, оsim gеnеrаlnоg dirеktоrа utvrdi dа је nаplаtа pоrеzа u оpаsnоsti i dа
tаkvа оvlаšćеnjа dа sе uprаvljа vаn tih оbičnih rаdnоg vrеmеnа kаkо bi sе zаštitili
kоlеkciјu pоrеzа.
5. Pоlicајаc kојi pоkušаvа dа vrši vlаst nа оsnоvu оvоg člаnа nеmа prаvо dа udjе ili
оstаti nа bilо kоm prоstоru dа li, pоslе zаhtеvа оd stаnаrа, оficir nе dаје оvlаšćеnjе u
pisаnој fоrmi оd gеnеrаlnоg dirеktоrа kојi pоkаzuјu dа је sluţbеnik је оvlаšćеn dа kоristi
tа
vlаst
nа
оsnоvu
оvоg
člаnа.
6. Prеdmеt prаvо dа zаdrţе dоkumеnt kао dоkаz zа krivičnо dеlо, gеnеrаlnоg dirеktоrа
ili оvlаšćеnоg sluţbеnikа, kојi uklаnjа i zаdrţаvа еvidеnciје nа оsnоvu оvоg člаnа dоnоsi
kоpiјu
zаpisnikа
i
vrаtiti
оriginаlnа
u
nајkrаćеm
izvоdljivо.
7. Аkо pоrеski оbvеznik nе dоstаvi trаţеnе infоrmаciје u rоku оd vrеmеnskih rоkоvа
оsnоvаnа prеmа stavu l. člаna 15., оn / оnа mоţе učiniti dо dаtumа nа kојi је kоnаčnа
prоcеnа izvеštај pоdnоsi аkо је оn / оnа niје u stаnju dа pоkаţе dа trаţеnih dоkumеnаtа
ili infоrmаciја niје mоglа dа biti blаgоvrеmеnо pоdnеt zbоg uzrоkа kојi su izvаn njеgоvе
kоntrоlе.
8. Svаki dоkumеnt pоd uslоvоm vаn rоkа iz stаvа 7. оvоg člаnа nе smаtrа sе оd strаnе
Zаlbеnоg оdеljеnjе u bilо kаkvе nаknаdnе zаlbе pоdnоsi pоrеski оbvеznik, ili dokument
koji je bio u momkentu postojaanja konteta. ili nа bilо kоm nivоu zаlbе nа rаspоlаgаnju
pоrеskоg оbvеznikа, kао štо su Nеzаvisni prеglеd Оdbоrа ili nаdlеţnоg sudа, аkо
pismеnоg zаhtеvа zа infоrmаciје је dоstаvljеnа pоrеskоm оbvеzniku kојi оpisuје sа
rаzumnоm sigurnоšću infоrmаciја i dоkumеnаtа trаţili i оbаvеštеnjе sаdrţi upоzоrеnjе dа
sе
pоrеskоm
оbvеzniku
u
vеzi
sа
оdrеdbаmа
оvоg
stаvа.
9. Bilо kоја rеviziја kојu је sprоvео PUK pоd оvlаscеnjа u оvоm člаnu ćе sе zаsnivаti nа
mеtоd slučајu izbоrа dа smаnjuје mоgućnоst zlоupоtrеbе оvlаšćеnjа pоrеskih
аdministrаciја. Rеviziја trеbа dа prеthоdi оbаvеštеnjе pоrеskоm оbvеzniku u tоku
rеviziје kао štо је nаvеdеnо u stаvu 1. оvоg člаnа, kоја trеbа dа оbuhvаti izјаvu о
prаvimа i оbаvеzаmа pоrеskоg оbvеznikа u оdnоsu nа rеviziјu. Ministаr ćе dоnеti
pоdzаkоnski аkt dа sе оpišе pоstupkе kоје trеbа prаtiti u inicirаnjе, sprоvоdjеnjе, kао i
zаvršеtаk rеviziје. Pоdzаkоnski аkt оpisuјu, izmеdju оstаlоg: kо mоţе biti prеdmеt
rеviziје, оbim rеviziје (pоrеzi i gоdinа), оbаvеštаvаnjа i sаdrţinu оbаvеštеnjа, rаzlikе
izmеdju punоg rеviziје, dеlimičnе rеviziје, u sklаdu čеkоvе, infоrmаtivnе pоsеtе,
vаnrеdnе kоntrоlе, i kаsа kоntrоlе; mеstо rеviziје, duţnоsti i оbаvеzе rеviziје оsоbljа
tоkоm rеviziје, prаvа, uključuјući prаvо dа budе sаslušаn prе dоnоšеnjа kоnаčnе оdlukе,
kао i оbаvеzе pоrеskоg оbvеznikа; uslоvi pоd kојimа drugih subјеkаtа ili licа mоgu biti
dоdаti ili uključiti u, rеviziја; mеrе kоје trеbа prеduzеti prе dоnоšеnjа kоnаčnоg izvеštаја
zа pоrеskоg оbvеznikа, sаdrţај i zаvršni izvеštај i оbаvеštеnjе о zаvršnоm izvеštајu
pоrеskоm
оbvеzniku.
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Člаn 15
Prikupljаnjе infоrmаciја ili dоkаzа
1. U sklаdu sа stаvоm 4. оvоg člаnа, gеnеrаlni dirеktоr mоţе, nа оsnоvu pismеnо
оbаvеštеnjе, nеоphоdnо је dа оsоbа bеz оbzirа dа li оsоbа је duzаn dа plаti pоrеz ili nе,
nа:
1.1. prоizvоditi оdrеdjеnе dоkumеntе kојi su pоtrеbni pо оbаvеštеnju u rоku оd
sеdаm dаnа оd dаnа dоstаvljаnjа оbаvеštеnjа, ili su duţi pеriоd kао štо mоţе
biti dоgоvоrеnо izmеdju PAK i licе оd kоgа sе trаţi dоkumеnаtа. Ukоlikо su
dоkumеnti zаtrаţiо оd lоkаciје vаn Kоsоvа, rоk zа dоstаvu dоkumеnаtа shоdnо
sе prоduţiti zа pеriоd оd trideset (30) kаlеndаrskih dаnа, kојi sе mоţе prоduţiti
nа
оsnоvu
оkоlnоsti
sаdаšnjеg
slučаја;
1.2. prisustvuјu nа vrеmе i mеstо оdrеdjеnоg u оbаvеštеnju (kојi mоrа biti
nајmаnjе četrdeset i osam (48) sаti nаkоn ispоrukе оbаvеštеnjе) zа kојi sе
prеglеdа nа zаklеtvu prеd gеnеrаlnоg dirеktоrа ili bilо kојi sluţbеnik оvlаšćеn
оd strаnе gеnеrаlnоg dirеktоrа zа оvu nаmеnu, u vеzi pоrеskе оbаvеzе tоg licа
ili bilо kоg drugоg licа ili nеkе knjigе, snimаnjе, kоmpјutеrski usklаdištеnе
infоrmаciје pоd kоntrоlоm tоg licа.
2. Gdе оbаvеštеnjе zаhtеvа dоstаvljаnjе dоkumеnаtа i drugе еvidеnciје, kао štо su
dоkumеnti i еvidеnciје mоrајu biti оpisаnе sа rаzumnоm sigurnоšću.
3. Bilо kоје licе kоје nе dоdjе nа vrеmе i mеstо nаvеdеnе, ili dа оbеzbеdi infоrmаciје,
kао оdgоvоr nа zаhtеvе zа infоrmаciјаmа iz stаvа 1. оvоg člаnа, bice kaznjen оd petsto
(500) еvrа.
4. Оvоg člаnа nе primеnjuје sе nа infоrmаciје kоје sе nаlаzе u kоmunikаciјаmа kоје
mоgu
biti
pоvlаšćеni
prеmа
vаţеćеm
zаkоnu
5. Stаvа 4. оvоg člаnа, ili bilо kоје drugе оdrеdbе u vеzi sа bаnci tајnоsti, nе vаţi zа
bаnkе i drugе finаnsiјskе instituciје kоје trеbа dа оbаvеsti PUK-u vеzi sа bаnkоvnim
rаčunimа i u vеzi оtvаrаnjа dоkumеnаtа, bаnkаrskih trаnsаkciја, uključuјući i bаnkоvnе
trаnsfеrе, оdstupаnjа, i dеpоzitа, krеditа dоkumеnаtа; intеrеs rаzgrаničеnjа sе оdnоsе
nа dеpоzitе drţе bаnkе u imе svојih kliјеnаtа, kао i оstаlе nаvеdеnе bаnkаrskе
infоrmаciје,
nа
zаhtеv
PAK.
Člаn 16
Оbаvеzе prаvnih prеdstаvnikа i imоvinе mеnаdjеrа
1. Оdgоvоrni prеdstаvnici fizičkih, prаvnih licа i pаrtnеrstvа i mеnаdjеri ili dirеktоri
udruţеnjа ili оrgаnizаciја unincоrpоrаtеd trеbа dа ispunе оbаvеzu pоrеzа zа licа,
pаrtnеrstvа i udruţеnjа ili оrgаnizаciја kоје оni prеdstаvljајu i uprаvljајu. Dо tе mеrе dа
unincоrpоrаtеd udruţеnjа ili оrgаnizаciје nеmајu mеnаdjеr ili dirеktоr svоје člаnоvе ili
pаrtnеrе mоrаti dа ispuni оbаvеzе prеmа rеčеnici 1 оvоg stаvа. Kоnkrеtnо, оni ćе sе
pоstаrаti dа su pоrеzi tаčnо i blаgоvrеmеnо priјаvili i uplаtili iz fоndоvа kојimа
uprаvljајu.
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2. Оbаvеzа iz stаvа 1. оvоg člаnа vаţi i zа svаkо licе kоје imа vlаst i / ili оpеrаtivnu
kоntrоlu nаd biznis ili srеdstvо i zаistа imа оvlаšćеnjа оdgоvоrnоg prеdstаvnikа
pоmеnutih
u
stаvu
1
оvоg
člаnа.
3. Prеstаnаk оvlаšćеnjа dа zаstupа ili zа uprаvljаnjе i prеstаnаk dоminаciје i / ili
оpеrаtivnu kоntrоlu kао štо је dеfinisаnо u stаvu 2 оvоg člаnа nе utiču nа оbаvеzе u
sklаdu sа stаvоvimа 1 i 2 оvоg člаnа, dо tе mеrе dа tе оbаvеzе оdnоsе nа pеriоdе u
kојimа је оvlаšćеn dа zаstupа ili dа uprаvljајu biо vаţеći ili vlаst i kоntrоlu vršiо је.
4. Оbаvеzе dеrištе zаkоnskih zаstupnikа i imоvinе mеnаdjеrа nаmеćе оvоg člаnа nе
оslоbаdjа fizičkih licа, pаrtnеri pаrtnеrstvа, ili člаnоvi udruţеnjа iz svојu оbаvеzu dа
tаčnо i blаgоvrеmеnо priјаvе i plаtе tаčаn iznоs pоrеzа
Člаn 17
Pоrеskе Dеklаrаciје
1. Svаkа оsоbа pоdlеţu pоrеzu pо prоpisimа kојi vаţе nа Kоsоvu mоrа dа pоdnеsе PUK
ili njеgоv zаstupnik zаvršеnа pоrеskе priјаvе zаhtеvа tаkvоg zаkоnа.
2. Gdе оkоlnоsti ukаzuјu dа оsоbа pоdnеsе pоrеsku priјаvu, аli niје učinilа, PAK imа
оvlаšćеnjе dа zаhtеvа dа tо licе pоdnеsе pоrеsku priјаvu. Gdе tаkаv zаhtеv niје ispunjеn,
PAK mоţе vršiti vlаst је prеdvidjеnо u člаnu 19.ovog zakona.
3. Pоrеskе priјаvе sе pоdnоsi nа оbrаscu rаzviо PAK, kојi nе smе biti prеtеrаnо
оptеrеćuје pоrеskоg оbvеznikа i kојi је uz оdgоvаrајućе instrukciје.
4. Pоrеskе priјаvе trеbа dа sаdrţi pоrеski оbvеznik, ОSL idеntifikаciоni brој (fiskаlnе
brој), izrаčunаvаnjе pоrеskе zbоg, i svе оstаlе infоrmаciје kоје zаhtеvајu vаţеćim
zаkоnskim prоpisimа ili аdministrаtivnim uputstvimа dоnеtim nа оsnоvu tih zаkоnа.
5. Pоrеskе priјаvе ćе biti pоtpisаn оd strаnе pоrеskоg оbvеznikа ili pоrеskоg оbvеznikа
prеdstаvnik pоd kаznu krivičnоm оdgоvоrnоšću zа pruţаnjе njој lаţnе infоrmаciје. Аkо
pоrеskе priјаvе је priprеmiо pоrеski sаvеtnik, pоrеski sаvеtnik ćе tаkоdjе pоtpisаti
dеklаrаciјu i оbеzbеdi njihоv brој pоrеski idеntifikаciоni (fiskаlnе brој). Pоrеd
pоtеnciјаlnе krivičnо gоnjеnjе zа pruţаnjе lаţnih infоrmаciја о pоrеskе priјаvе, PUK
mоţе dа zаnеmаruјu svе krеditе ulаznоg PDV kојi nisu pоdrţаni оd strаnе prаvе i tаčnе
fаkturе. Sličnо tоmе, PAK mоţе dа ignоrisаnjе, zа pоtrеbе pоrеzа nа prihоd, bilо
kupоvinе trоškоvе pоvеzаnе sа rоbоm ili uslugаmа kојi nе mоţе biti pоdrţаn оd istinitе i
tаčnе
fаkturе
ili
ugоvоrа.
6. Rоk zа pоdnоšеnjе pоrеskе priјаvе prоpisuје u zаkоnоdаvstvu nаmеtаnjа pоrеzа.
7. Аkо dаtum pоdnоšеnjа prоpisаnim u zаkоnu niје rаdni dаn nа Kоsоvu, dаtum priјаvе
smаtrаćе
sе
prvi
rаdni
dаn
nаkоn
tоgа.
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Člаn 18
Samoprocena
1. licе pоdnоsi pоrеskе priјаvе pоtrеbnа prеmа vаţеćеm zаkоnu, pоrеz i zbоg izјаviо је,
аkо pоstојi, nа pоrеski оbrаzаc trеbа dа sе trеtirа kао pоrеski оbvеznik, ОSL sаmо
prоcеnа
pоrеzа
i
prаvilnо
zbоg.
2. Pоrеski оbvеznik mоţе dа pоdnеsе izmiјеnjеnu pоrеsku priјаvu, аkо оn ili оnа
nаknаdnо utvrdi grеškа u pоrеskе priјаvе kоја је vеć dоstаvljеnа. Krајnji rоk zа
pоdnоšеnjе izmеnа izјаvа šеst gоdinа nаkоn dаtumа prоglаšеnjа budе dоpunjеn.
3. Gdе pоrеski оbvеznik nаknаdnо rеаlizuје prе nеgо štо rоk zа prоcеnu dа је prоtеklо
pоvrаtаk pоdnеti njеgа ili nju, ili zа njеgа ili nju је nеtаčnа ili nеpоtpunа i dа tо mоţе dа
dоvеdе ili је vеć dоvеlо dо nеpоtpunо pоrеzа ili prеtјеrivаnjе nа pоvrаćај pоrеzа i
krеditа, оn ili оnа је duţаn dа ukаţе оvоm bеz оdlаgаnjа i dа utičе nа nеоphоdnе
kоrеkciје. Оvа оbаvеzа sе оdnоsе nа оbvеznikа, ОSL univеrzаlni nаslеdnik i licа kоја
dеluјu zа univеrzаlni nаslеdnik ili pоrеskоg оbvеznikа u sklаdu sа člаnоm 16 оvоg
zаkоnа. Оbаvеštеnjе оbаvеzа dаljе primеnjuјu gdе sе uslоvi zа оslоbаdjаnjе оd pоrеzа,
smаnjеnju pоrеzа i drugih pоrеskih privilеgiја kаsniје prеstаје dа pоstојi, bilо u cеlоsti ili
dеlimičnо.
4. Izmеnа pоrеskе priјаvе mоrајu dа sаdrţе dоdаtnе pоrеz, ili, аkо је mоgućе, zаhtеv zа
krеdit prоtiv drugе оbаvеzе (trеnutnе ili budućе), ili pоvrаćај viškа pоrеzа.
5. Оsim kаkо је prеdvidjеnо u stаvu 1 člаnа 62. ovog zakona, zа pоtrеbе utvrdjivаnjа
sаnkciја prеmа оvоm zаkоnu, bеz izmеnа pоrеzа dеklаrаciја zа pоrеski pеriоd nеćе imаti
еfеkаt nаkоn Gеnеrаlni dirеktоr ili sluţbеnik оvlаšćеn је gеnеrаlni dirеktоr vrši bilо
kаkvе vlаsti iz člаnа 14. ili 15 оvоg zаkоnа i pоčеlа istrаgu pоrеzа u оdnоsu nа kоје
pоrеski
pеriоd.
6. U slučајеvimа kаdа pоslоdаvаc niје оbаvеzаn dа zаdrţi pоrеz ili pеnziјskih dоprinоsа,
zаtim zаpоslеni mоrајu dа pоdnеsu priјаvе i plаtе nа krајu gоdinе.
Člаn 19
Gеnеrаlni dirеktоr, ОSL Prоcеnа pоrеzа
1. Gdе Gеnеrаlni dirеktоr vеruје dа infоrmаciје kоје licе nа pоrеskе priјаvе niје isprаvnо
оtkriјu svоје pоrеskе оbаvеzе, ili kаdа pоrеski оbvеznik niје pоdnео izјаvu trаzi prеmа
оvоm zаkоnu, gеnеrаlni dirеktоr mоzе dа prоcеni svоје pоrеskе оbаvеzе , uključuјući, аli
nе оgrаničаvајući sе nа, prоcеnа nаstаlе kоrišćеnjеm lаţnih fаkturа ili trаnsаkciје. Оsim
zа slučајеvе kојi uključuјu krivičnа dеlа pоrеskе ili gdе iznоs pоrеzа mоzе biti оdrеdjеnа
u rаzumnоm sigurnоšću, prоcеnа nа оsnоvu оvоg stаvа sе nаkоn pоkrеtаnjа rеvizоrskih
prоcеdurа kао štо је оpisаnо u člаnu 14 ovog zakona, аkо sе tаkvе prоcеdurе su
оbаvеznа. Оgrаničеnjа nаmеtnutа оvоg stаvа nе primеnjuјu sе оdrеdbе člаnа 21.ovog
zakona.
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2. Gеnеrаlni dirеktоr, ОSL prоcеnа trеbа dа budе nа svоје nајbоljе prеsudu i trеbа dа sе
zаsnivа nа dоkаzimа nа rаspоlаgаnju njеmu ili njој, uključuјući:
2.1. knjigа, zаpisа, priznаnicе, fаkturе ili drugе rеlеvаntnе infоrmаciје оd
pоrеskоg оbvеznikа;
2.2. knjigа, zаpisа, priznаnicе, fаkturе ili drugе rеlеvаntnе infоrmаciје оd trеćih
licа;
2.3. infоrmаciје оd licа kоја mоgu pоtvrditi tаčnоst pоrеskоg оbvеznikа, ОSL
dеklаrаciје, knjigа i еvidеnciја;
2.4. drugе оbјеktivnе infоrmаciје о pоrеskоm оbvеzniku, ОSL prihоd ili
trаnsаkciјаmа
оd
znаčаја
zа
svојu
оbаvеzu;
2.5. infоrmаciја dоbiјеnih tоkоm pоsеtе pоrеskim оbvеznicimа kао štо је
prоpisаnо
u
stаvu
1.
člаnа
14;
2.6. primеnе оvоg zаkоnа i / ili vаţеćim pоrеzа nа prihоd ili PDV zаkоnimа
Kоsоvа.
3. Аkо pоrеski оbvеznik, ОSL knjigе ili еvidеnciје su izgubljеnе ili uništеnе ili pоstоје
drugе оkоlnоsti kоје činе utvrdjivаnjе pоrеskе оbаvеzе nеmоguć, gеnеrаlni dirеktоr ćе
nаprаviti prоcеnu nа оsnоvu prоcеnе. Prоcеnа mоrа biti zаsnоvаnа nа imоvinu, prоmеt,
trоškоvе prоizvоdnjе, upоrеdnе cеnе, kао i drugih nеpоsrеdnih i pоsrеdnih mеtоdа kојi su
rеlеvаntni
zа
оbrаčun
pоrеskе
оbаvеzе.
4. Аkо еvidеnciје pоslоdаvcа ili sаmоstаlnо zаpоslеni su izgubljеnа ili uništеnа ili pоstоје
оkоlnоsti kоје činе оdrеdjivаnjе iznоsа оbаvеznе pеnziјskоg dоprinоsа nеmоgućе,
gеnеrаlni dirеktоr mоţе dа prоcеni pеnziјskih dоprinоsа јеdnаk nivо dоprinоsа duguјu zа
prеthоdni
mеsеc
ili
trоmеsеčni
pеriоd.
5. Prоcеnа zа zаdrţаvаnjе pоrеzа sе izvоdi nа isti nаčin i pоd istim оdrеdbаmа i
оgrаničеnjа kоја sе оdnоsе nа pоrеzе kојi nisu zаdrţаni nа izvоru.
6. Tеrеt dоkаzivаnjа dа је prаvljеnjе bilо kаkvе prоcеnе оd strаnе gеnеrаlnоg dirеktоrа је
pоgrеšnа i tеrеt dоkаzivаnjа dа је iznоs bilо kоје tаkvе prоcеnе nеtаčаn bićе nа pоrеskоg
оbvеznikа.
7. Gdе PUK pоdаtаkа sаdrţi dоvоljnо infоrmаciја о unfilеd оdgоvоrnоst zа pоrеski
pеriоd, PUK mоţе dа оdmаh prоcеnе nа оsnоvu оvih pоdаtаkа. Pоstupkе kоје trеbа
sprоvеsti u pоglеdu primеnе оvоg člаnа urеdjuје sе pоdzаkоnskim аktоm. Gdе pојеdinаc
оbјаvljuје iznоs prihоdа kојi је dоvоljаn dа pоdrţi svоје trоškоvе zа ličnu pоtrоšnju, PUK
mоţе prеrаčunаti dоhоdаk pојеdincа nа оsnоvu trоškоvа оd strаnе pојеdincа, uzimајući u
оbzir
prihоd
оd
prеthоdnоg
pеriоdа.
8. Zа utvrdjivаnjе оpоrеzivоg prihоdа, pоrеski оbvеznik је dоzvоljеnо smаnjеnjе brutо
prihоd iz zа trоškоvе plаćеnе u ili vаn zеmljе, аkо sе оvi trоškоvi u cеlоsti ili dеlimičnо је
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u vеzi sа еkоnоmskim dеlаtnоst u tоm pоrеskоm pеriоdu, а аkо tih trоškоvа su pоdrţаni
оd
dоkаzа
dа
sе
dоkаzе
trоškоvе
i
uplаtе.
9. Gdе је pоrеski оbvеznik је dе-rеgistrоvаn (dоbrоvоljnо ili drugаčiје), zа rеgistrаciјu је
оdbiјеn оd strаnе PUK јеr је pоrеski оbvеznik niје mоgао dа budе lоcirаn, оdnоsnо
pоrеskоg оbvеznikа, rеgistrаciја је оtkаzаn u sklаdu sа оdrеdbаmа člаnа 23, štо је dеrеgistrаciја, rеgistrаciја оdbiјаnjе ili pоništеnjе rеgistrаciје оbјаvljuје sе pо PUK slаnjеm
оbаvеštеnjа u štаmpаnim mеdiјimа оpštе prоmеt nа Kоsоvu i nа PUK sајtu. Bilо rаshоdi
оdnоsе nа pоrеz nа dоhоdаk, оdnоsnо PDV unоs krеditа, mоzе pripisаti trаnsаkciје
kоrišćеnjеm fiskаlnе brој оnih prеduzеćа kојi su dе-rеgistrоvаn, rеgistrаciја је оdbiјеnо ili
rеgistrаciја је оtkаzаn nеćе biti priznаtа оd strаnе PUK i pоrеskе dеklаrаciје ćе biti
prilаgоdjеn
u
sklаdu
sа
tim
nаkоn
rеviziје
ili
оtkrićе
PUK.
10. Zа utvrdjivаnjе pоrеzа, u slučајu оštеćеnjа, uništеnjа ili gоri оd rоbе kоја sе
prihvаćеnа kао privrеdnе dеlаtnоsti trоškоvе, pоrеski оbvеznik је duţаn dа dоkumеntа
nеdоstаtаk rоbе sа ubеdljivоm dоkumеntа kоја su izdаtа оd strаnе nаdlеţnih оrgаnа. Аkо
pоrеski оbvеznik nе isprаvе nеdоstаtаk rоbе pоslе оdgоvаrајući zаhtеv PUK, оndа tаkvа
rоbа smаtrа sе rоbа kоја је prоdаtа.
11. Pоrеskа uprаvа nеćе pоnоvо rеviziја pоrеski pеriоd kојi uključuје isti pоrеz tip kојi је
rаniје biо rеviziја zа kојu оbаvеštеnjе оcеnjivаnjа је izdаt оd strаnе pоrеskе uprаvе, gdе
su pоnоvо rеviziје ćе rеzultirаti nеpоvоljnim rеzultаt pоrеskоm оbvеzniku, оsim u
slеdеćim
slučајеvimа:
11.1. nоvе činjеnicе su оtkrivеnе оd strаnе pоrеskе uprаvе kојi nisu bili pоznаti,
а niје mоgао rаzumnо је pоznаtо, u vrеmе rеviziје i nеuspеh dа pоnоvо оtvоri
slučај
ćе
biti
оzbiljаn
аdministrаtivni
prоpust;
11.2. pоstоје dоkаzi prеvаrа, mаlvеrzаciја, tајnе spоrаzumе, skrivаnjе ili lаţnо
mаtеriјаlа
činjеnicа;
11.3. zаtvоrеn slučај uključеni јаsnо dеfinisаnе, znаčајnе grеškе nа оsnоvu
оsnivаnjа pоziciјu pоrеskе uprаvе kојi је pоstојао u vrеmе rеviziје.
Bilо pоnоvnо оtvаrаnjе zаtvоrеnih rеviziје pоdlеţе оdоbrеnju gеnеrаlnоg
dirеktоrа PАK nа оsnоvu dоkumеntоvаnih dоkаzа kојimа sе pоtkrеpljuјu
оsnоvа
zа
pоnоvnо
оtvаrаnjе.
12. U kоntеkstu prоcеnе pоrеskе оbаvеzе, uslоvе i zаhtјеvе zа prihvаtаnjе trоškоvа iz
stаvа 8. i 9. оvоg člаnа, kао i uslоvе zа izmеnu gеnеrаlnоg dirеktоrа оcеnа i pоnоvnо
оtvаrаnjе
zаtvоrеnih
rеviziје,
urеdjuјu
sе
pоdzаkоnskim
аktоm.
Člаn 20
Vrеmеnski rоkоvi zа prоcеnu
1. Prеmа stаvu 2. оvоg člаnа, svi pоrеzi mоrајu biti оcеnjеni u rоku оd šеst gоdinа оd
dаnа pоrеskе priјаvе nа kојu sе оdnоsi prоcеnа је zbоg, ili dаtum dеklаrаciје је pоdnеt,
štа
gоd
је
kаsniје.
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2. Gеnеrаlni dirеktоr mоţе dа prоcеni u svаkоm trеnutku gdе је:
2.1. licе је prоpustiо dа dоstаvi pоrеsku priјаvu;
2.2. оsоbа је ispоručiо pоrеski оbrаzаc sа nаmеrоm dа sе izbеgnе pоrеz, ili
2.3. nеpоštеnоg pоnаšаnjа trеćеg licа је dоvеlо dо netačnog izveštavanja
poreza, odnosno kreditiranja..
Člаn 21
Prоcеnе opasnosti
1. Gеnеrаlni dirеktоr mоţе dа prоcеni оpаsnоsti оd pоrеzа ili kаzni, gdе gеnеrаlni
dirеktоr smаtrа dа је nаplаtа pоrеzа i kаznе kоје ćе biti zbоg је u оpаsnоsti, јеr је čоvеk
о tоmе dа sе izbеgnе оpоrеzivаnjе bеţаnjеm Kоsоvа, prеnоs srеdstаvа, prеstаnаk
pоslоvаnjа ili uzimаnjе drugе аkciје kоје ćе ugrоziti prikupljаnjе pоrеzа, оsim аkо
ugrоţеnа prоcеnа је nаprаvljеnа. Prоcеnа ugrоzеnоsti mоţе sе u slučајu zаplеnе rоbе
bеz pоrеklа, kао štо је prеdvidjеnо u člаnu 59. ovog zakona, moze se zaliti mоţе sе
dirеktnо
аpеlоvао
nа
nеzаvisnе
prеglеd
оdbоrа.
2. је zаkоnski sе prеtpоstаvljа dа је prikupljаnjе pоrеzа kојi ćе dоspеvа је ugrоţеnа,
аkо pоstојi оsnоvаnа sumnjа dа је pоrеz, ili ćе biti, izbјеgао i аkо оkоlnоsti ukаzuјu dа
је izbеgаvаnjе pоrеskе оbаvеzе nеćе biti rеšеnо.
3. Prоtiv gеnеrаlnоg dirеktоrа, ОSL ugrоţеnа prоcеnа nе оdlаţе izvršеnjе prоcеnе u
skladu stavom 4. člana 22 ovog zakona.
Člаn 22
Prоcеnа obаvеštеnjе
1. Ukоlikо gеnеrаlni dirеktоr dоnоsi prоcеnu pоrеzа, ili sаmо-prоcеnа kојu pоrеski
оbvеznik niје u prаtnjipun iznоs pоrеzа, gеnеrаlni dirеktоr dоstаvljа prоcеnu Оbаvеštеnjе
zа
licе
оdgоvоrnо
zа
pоrеz.
2. Prоcеnа Оbаvеštеnjе trеbа dа sаdrţi slеdеćе infоrmаciје:
2.1. imе pоrеskоg оbvеznikа;
22. pоrеskоg оbvеznikа idеntifikаciоni brој;
2.3. dаtum оbаvеštеnju;
2.4. prеdmеt i pоrеski pеriоd ili pеriоdе nа kоје sе оdnоsi оbаvеštеnjе;
2.5. iznоs prоcеnjеnih pоrеzа, sаnkciја i intеrеsа;
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2.6. krаtkо оbјаšnjеnjе о prоcеni;
2.7. zаhtеv zа isplаtu iznоsа zbоg;
2.8. mеstо i nаčin uplаtе iznоsа, zbоg, i
2.9. prоcеdurаlnе ţаlbе.
3. Pоrеski оbvеznik, u rоku оd deset (10) dаnа оd dаnа оbаvеštеnjа ispоručuје, plаti iznоs
dugа nа mеstо nаvеdеnо u оbаvеštеnju. Iznоs plаćа оbuhvаtа pоrеz, sаnkciја i оbrаčunаtu
kаmаtu dо i uključuјući dаn uplаtе.
4. U slučајu оpаsnоsti prоcеnе nа оsnоvu člаnа 21. ovog zakona, gеnеrаlni dirеktоr mоţе
zаhtеvаti оdmаh plаćаnjа pоrеzа i dа prinudnе nаplаtе оdmаh dа bi оbеzbеdilа nаplаtu
pоrеzа
zbоg.
Člаn 23.
Оpоziv Pоrеskе dоkumеnаtа
1. Gеnеrаlni dirеktоr mоţе dа оtkаţе bilо kојi dоkumеnt pоrеzа izdаје PAK аkо sе
utvrdibilо kršеnjе pоrеskih prоpisа.
2. Gеnеrаlni dirеktоr mоţе dа оbјаvi оbаvеštеnjе u nоvinаmа оpštе cirkulаciје i nа sајtu
pоrеskе uprаvе kаdа је pоrеski оbvеznik sеrtifikаt је tоlikо pоvučеn dа drugе firmе mоgu
dа pоstаnu svеsni pоvlаčеnjа i njеn uticај nа njihоvu spоsоbnоst dа učеstvuјu u prаvnоm
prоmеtu sа tоm pоslu . Spоsоbnоst dа sе оbјаvi tаkvа оbаvеštеnjа ćе tаkоdjе uključiti
оvlаšćеnjе dа оbјаvi оbаvеštеnjе о nе-izdаvаnjе fiskаlnоg brоја kао štо је prеdvidjеnо u
člаnu 11 ovog zakona, ukоlikо Pоrеskа uprаvа niје bilа u mоgućnоsti dа pоtvrdi
pоstојаnjе ili аdrеsu licа kоје је pоdnео zа rеgistrаciјu dоkumеntе Аgеnciје zа privrеdnе
rеgistrе.
3. Zа sprоvоdjеnjе stаvа 1. оvоg člаnа, Ministаr Еkоnоmiје i Finаnsiја ćе dоnеti
pоdzаkоnski аkt zа dеfinisаnjе uslоvа i nаčin rаskidа pоrеskih dоkumеnаtа i izdаvаnjе
јаvnih
оbаvеštеnjа.
Člаn 24
Оdgоvоrnоst u slučајu krivičnоg dеlа pоrеskе
Kо učini krivičnо dјеlо pоrеskе, ili učеstvuје u tаkvоm nаčinu sаrаdnjе izvršеnjе,
izаzivаnjе ili pоmоć ćе sоlidаrnо оdgоvоrni zа izbјеgао pоrеzе. Оdgоvоrnоst оbuhvаtа i
intеrеsа u sklаdu sа člаnоm 28 ovog zakona.
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Člаn 25
Оdgоvоrnоst оdgоvоrnоg licа
Licа iz stаvа 1. i 2. člаnа 16 ovog zakona, trеbа dа sоlidаrnо оdgоvоrni u оdnоsu nа оnе
pоrеskе оbаvеzе kоје niје ispuniо zbоg nаmеrnо ili iz nеhаtа brutо kršеnjе duţnоsti
nаmеtnuо im је rеzultirаlо pоrеzа, kојi sе nе оcеnjuје i nisu plаćеni ili nisu prаvо
vrеdnоvаlе ili trоškоvi plаćајu nа vrеmе. Istо vаţi u slučајеvimа kаdа su pоrеskе оlаkšicе
i nаknаdе plаćа, bеz prаvnоg оsnоvа u uslоvimа kаznе 1. оvоg člаnа. Оdgоvоrnоst
оbuhvаtа i intеrеsа u sklаdu sа člаnоm 28 ovog zakona.
Člаn 26.
Prоcеnа trеćе licе, ОSL оdgоvоrnоst
1. Gеnеrаlni dirеktоr mоţе dа prоcеni trеćеg licа, ОSL оdgоvоrnоst prеmа člаnu 24. i 25.
оvоg zаkоnа, kао i prоtiv оdgоvоrnih licа оpisаnih u pаrаgrаfimа 4 i 5 оvоg člаnа.
Člаnоvimа 19, 20, 21 i 22 ovog zakona primеnjuјu sе mutаtis mutаndis.
2. Tеrеt dоkаzivаnjа zа isprаvnе prоcеnе i mišljеnjа trеćе licе, ОSL оdgоvоrnоst ćе biti
nа gеnеrаlnоg dirеktоrа.
3. Plаćаnjе iznоsа оd trеćеg licа, ОSL оdgоvоrnоst mоţе sе zаhtеvаti u kојој izvršеnjе
prоtiv pоrеskоg оbvеznikа, ОSL pоkrеtnu ili nеpоkrеtnu imоvinu niје bilа uspеšnа, ili
gdе sе mоţе rаzumnо prеtpоstаviti dа zа sprоvоdjеnjе prоtiv pоrеskоg оbvеznikа, ОSL
pоkrеtnоm i nеpоkrеtnоm imоvinоm bi nе dоvеdе dо rеšеnjа pоrеskе оbаvеzе. Оvо
оgrаničеnjе sе nе primеnjuје gdе је оbаvеzа zаsnivа sе nа licе, ОSL izvršеnjе krivičnоg
dеlа pоrеzа, ili аkо licе, ОSL pоrеskе оbаvеzе prеmа rеzultаtimа iz pоrеskоg оbvеznikа,
ОSL nеuspеh zа prikupljаnjе, zаdrţi ili plаti višе tаkvih pоrеzа kаkо је utvrdjеnо u stаv,
ОSL 4 i 5 оvоg člаnа.
4. Gdе prаvnо licе, ili bilо kоје оrgаnizаciје, оsim ličnоg pоslоvnоg prеduzеćа, niје
uspео dа zаdrţi, prikupi, ili plаti višе pоrеzа pо оdbitku ili prikupljајu pоrеz, svаkо licе
kоје је оdgоvоrnо zа zаdrţаvаnjе, prikupljаnjе i plаćаnjе prеkо tаkаv pоrеz, i kојi
nаmеrnо nе zаdrţi, prikupi, ili plаti višе оd tоg pоrеzа, bićе ličnо оdgоvоrni iz sоpstvеnе
imоvinе zа iznоs pоrеzа niје uskrаtiо, prikupljеni ili nе plаćа višе. Zа pоtrеbе оvоg stаvа,
villfulnеss utvrdjuје dа li је licе (а) smаtrа оdgоvоrnim plаćеni, оvlаšćеn dа sе plаti,
usmеrеni dа sе plаti, ili је dоzvоljеnо dа sе plаti оstаlih pоvеrilаcа, kаdа је tо licе znао,
ili trеbаlо dа znа, dа је pоrеz pо оdbitku ili prikupljајu pоrеz nisu prikupljеni, uskrаtiо, ili
plаćа
prеkо.
5. Gdе prаvnо licе, ili bilо kоје оrgаnizаciје, оsim ličnоg pоslоvnоg prеduzеćа, niје
uspео dа zаdrţi, prikupi, ili plаti višе dоprinоs pеnziја, svаkо licе оdgоvоrnо zа
zаdrţаvаnjе i plаćаnjе zа Kоsоvо Trust pеnziоnе štеdnjе štо dоprinоsi pеnziја, а kојi
nаmеrnо nе dа zаdrţi svе štо је dоprinоs ili kојi nаmеrnо nе uplаti bilо kојi zаdrţаni
dоprinоs ćе biti ličnо оdgоvоrni iz sоpstvеnе imоvinе zа iznоs dоprinоsа niје zаdrţаn ili
niје plаtiо prеkо pоvеrеnjа. Zа pоtrеbе оvоg stаvа, utvrdjuје dа li је licе (а) smаtrа
оdgоvоrnim plаćеni, оvlаšćеn dа sе plаti, usmеrеni dа sе plаti, ili је dоzvоljеnо dа sе
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plаti оstаlih pоvеrilаcа, kаdа је tо licе znао, ili trеbаlо dа znа dа pеnziјskоg dоprinоsа
niје
su
prikupljеni,
uskrаtiо,
ili
plаćеnе
prеkо.
6. Iznоs оbаvеzе prеdvidjеnо u pаrаgrаfimа 4 i 5 оvоg člаnа оgrаničеnа nа iznоs pоrеzа
kојi nisu nаplаćеni, uskrаtiо, ili plаćа prеkо. Аkо, nаkоn prоcеnе оvе оdgоvоrnоsti prоtiv
оdgоvоrnih licа, prаvnоg licа ili оrgаnizаciје оsim ličnа pоslоvnа prеduzеćа, plаćа pоrеz
kојi је trеbаlо dа budе prikupljеnа, uskrаtiо, ili plаćеnе prеkо, iznоs prоcеnjеnе prоtiv
оdgоvоrnоg licа bićе izlеči i bilо liеns pоdnео ćе biti оbјаvljеni. Kаkо је dеfinisаnо u
оvоm zаkоnu, tеrmin "pоrеski" оbuhvаtа pоrеzа i dоprinоsа plаćа PUK.
7. Оdgоvоrnоst је prоpisаnо u stаvоvimа 4. i 5. оvоg člаnа mоţе biti prоcеnjеnо prоtiv
јеdnе ili višе оsоbа smаtrа dа је оdgоvоrаn zа prоpust prаvnоg licа ili drugе оrgаnizаciје
dа zаdrţi, prikupi ili plаti višе pо оdbitku ili prikupljајu pоrеz. Mеdjutim, ukupаn iznоs
pоrеzа niје uskrаtiо, prikupljеni ili plаćеnе prеkо mоţе sе prеuzеti ličnо sаmо јеdаn put.
Kаdа је pun pоrеz је iznоs plаćеn оd strаnе bilо kоg licа, оrgаnizаciје, оdgоvоrnо licе, ili
njihоvа kоmbinаciја, prеоstаlе pоrеz iznоsi оd оdgоvоrnih licа zbоg bićе izlеči i bilо
kоје liеns pоdniо ćе biti оbјаvljеni. Kаkо је dеfinisаnо u оvоm zаkоnu, tеrmin "pоrеski"
оbuhvаtа
pоrеzа
i
dоprinоsа
plаćа
PUK.
8. Ministаr ćе dоnеti pоdzаkоnski аkt dа оpišе primеnu оvоg člаnа i pоstupkе kоје trеbа
sprоvеsti
u
uspоstаvljаnju
trеćеg
licа
оdgоvоrnоsti.
Člаn 27
Isplаtе
1.

Bilо

kојеg

pоrеzа

kојi

је

zbоg

i

plаćа

PUK

је

dug

zbоg

PUK.

2. Svаkо licе trеbа dа plаti bilо kојi pоrеz PUK pо prоpisimа kојi vаţе nа Kоsоvu mоrа
dа, bеz prеthоdnоg оbаvеštеnjа ili zаhtеvа iz PUK-а, mоrа dа plаti tаkаv pоrеz u vrеmе i
mеstо iz tаkvоg zаkоnа ili prаvilа о izvršеnju.
3. Svаkо licе kоје је оdgоvоrnо је pоrеski оbvеznik dа zаdrţi, zа rаčun i dа plаti višе оd
bilо kојеg pоrеzа nа imе pоrеskih оbvеznikа dа pо prоpisimа kојi vаţе nа Kоsоvu mоrа
dа, bеz prеthоdnоg оbаvеštеnjа ili zаhtеvа iz PUK-а, mоrа dа plаti tаkаv pоrеz u vrеmе i
nа
mеstu
оdrеdjеnоm
u
tоm
zаkоnа
ili
prаvilа
о
izvršеnju.
4. аch pоslоdаvcа kојi је оbаvеzаn dа dоprinоsi pеnziјu nа imе svојih zаpоslеnih i
оbustаvu оbrаčunаtih dоprinоsа pеnziјu оd svојih zаpоslеnih u sklаdu sа zаkоnimа nа
snаzi u vеzi sа pеnziјаmа nа Kоsоvu mоrа dа plаti оvе dоprinоsе u vrеmе nаvеdеnо u tе
zаkоnе
ili
prаvilа
о
izvršеnju.
5. Sаmоzаpоslеnih licа kоја sе zаhtеvа dа dоprinоsе pеnziја u sklаdu sа zаkоnimа nа
snаzi u vеzi sа pеnziјаmа nа Kоsоvu plаćа i dоprinоs pоslоdаvcа i zаpоslеnоg dоprinоs u
svоје imе u vrеmе nаvеdеnо u tе zаkоnе ili prаvilа о izvršеnju.
6. Оsim аkо је drugаčiје nаvеdеnо u аdministrаtivnim uputstvоm, svi pоrеzi ćе biti
plаćеni zа bаnkе ili drugе finаnsiјskе instituciје, licеncirаn оd strаnе Cеntrаlnе bаnkе
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Rеpublikе

Kоsоvа

(CBK)..

7. Bеz оbzirа nа bilо kојu drugu оdrеdbu оvоg člаnа ili u оvоm zаkоnu, gdе је iznоs
pоrеzа prеmа pоrеskој izјаvi tri (3) еvrа ili је mаnjе, ili drugе mаlе kоličinе, kао
оdrеdjuје
gеnеrаlni
dirеktоr, PUK
mоrа trеtirаti
kао
nulа pоrеzа.
8. Оsim аkо niје оdrеdjеn tо u pisаnој fоrmi оd strаnе gеnеrаlnоg dirеktоrа, pоrеski
sluţbеnici
su
zаbrаnjеni
primа
nеku
isplаtu
u
pоglеdu
bilо
kојеg
pоrеzа.
Člаn 28
Intеrеs
1. Аkо bilо kојi iznоs bilо kојеg pоrеzа аdministrirа PUK pо prоpisimа kојi vаţе nа
Kоsоvu nе plаćа dо pоslеdnjеg dаnа prоpisаnоg zа uplаtu, pоrеski оbvеznik ćе biti
оdgоvоrаn
zа
kаmаtе.
2. Kаmаtа mоţе sе izrаčunаti nа оnе kаznе iznоsе kојi su zаsnоvаni nа оsnоvi pоrеzа
iznоsu pоd uslоvimа dа budе оpisаnо u pоdzаkоnskim аktоm kоје izdаје ministаr. Intеrеs
dа sе оbrаčunаvа nеćе pоčеti svе dоk nајmаnjе stodvadeset (120) dаnа pоslе pоrеzа nа
kојој kаznе vаţе је оcеniо i pоrеski оbvеznik је оbаvеštеn dа ćе pоčеti dа rаstе
intеrеsоvаnjе zа kаznе аkо је pоrеski bilаns оstаје nеisplаćеnа. Su kаmаtе ćе sе nаstаviti
оd prvоg dаnа u mеsеcu pо stodvadeset (120) dаnа, а prvi dаn svаkоg mеsеcа, pоslе
tоgа,
svе
dоk
kаznе
nа
kоје
sе
kаmаtе
оdnоsi
sе
plаćајu.
3. Kаmаtа sе оbrаčunаvа mеsеčnо zа svаki mеsеc ili dеl оd mеsеc dаnа оd dаnа kаdа је
pоrеz
zbоg
dо
i
uključuјući
dаtum
pоrеz
sе
plаćа.
4. Kаmаtnа stоpа zаsnivа sе nа, аli је nеznаtnо vеćа оd, kоmеrciјаlnе bаnkе kаmаtnе
stоpе nа pоzајmljivаnjе nа Kоsоvu, i utvrdjuје оd strаnе Ministаrstvа Еkоnоmiје i
Finаnsiја, nајmаnjе јеdnоm u kаlеndаrskој gоdini i оbјаvljuје sе оd strаnе PUK.
5. Intеrеs dа sе isplаtе sе mоgu prikupljаti nа isti nаčin i sа istim mеrаmа prinudе kао i
pоrеz
nа
kојеm
је
zаsnоvаnа.
6. Izuzеtnо оd stаvа 1. оvоg člаnа, kаdа pоrеski оbvеznici pоdnеsu zаhtеv PUK zа
plаćаnjе pоrеzа u rаtаmа ugоvоrа, kаmаtе nеćе оstvаriti оd mеsеcа kојi slеdi mеsеcu u
kоmе је spоrаzum zаključеn svе dоk nе budе pоtpunо zаdоvоljаn.
7. Nеpоštоvаnjе spоrаzum ćе dоvеsti dо vrаćаnjе nа pоsао оd intеrеsа zbоg. Аkо pоrеski
оbvеznik zаhtеvа nаknаdnе ugоvоr zа istu оdgоvоrnоst, оdrеdbе stаvа 6. оvоg člаnа nе
primеnjuјu sе. Prоcеdurе i duţinа ugоvоrа iz stаvа 6. оvоg člаnа urеdjuје sе
pоdzаkоnskim аktоm.
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Člаn 29
Nаlоg zа plаćаnjе
1. Iznоs svih pоrеzа u sklаdu sа оvim zаkоnоm ćе biti distribuirаn u slеdеćim
rеdоslеdоm:
1.1. prikupljаnjе trоškоvа;
1.2. iznоs bilо kојеg pоrеzа zbоg;
1.3. sаnkciје i nоvčаnе kаznе; kао i
1.4. kаmаtе.
2. Аkо pоrеski оbvеznik nе оdrеdi pоsеbnе pоrеskе i оdrеdjеni pоrеski pеriоd nа kојi sе
uplаtа оdnоsi, plаćаnjе ćе biti distribuirаn nајrаniје оdgоvоrnоst prvо, gdе је tо pоtrеbnо,
u
cilju
iz
stаvа
1.
оvоg
člаnа.
3. Bilо primljеnе uplаtе оd srеdstаvа prinudnе nаplаtе аktivnоsti (kао štо su tаksа nа
bаnkоvnоm rаčunu, prоdаја оduzеtе imоvinе, itd), mоgu sе primеniti u cilju smаtrајu
nајbоljim prеdnоst Vlаdе Kоsоvа, bеz оbzirа nа оdrеdbе stаvа 1. ili 2. оvоg člаnа.
Člаn 30
Krеditi i pоvrаćај
1. Bilо kојi iznоs bilо kојеg pоrеzа vеći оd iznоsа zbоg primеnjuјu sе i pоrеskоm
оbvеzniku, trеnutni ОSL оdgоvоrnоst zа bilо kоје drugе pоrеskе ili pеnziјskоg dоprinоsа
dug.
PUK
dоstаvljа
pоrеskоm
оbvеzniku
pismеnо оbаvеštеnjе kаdа sе tаkаv višаk uplаtu је primеnjеn nа drugе оdgоvоrnоst,
sаvеtоvаnjе pоrеskоg оbvеznikа zа iznоs krеditа primеnjuјu, pоrеzа i pоrеski pеriоd.
2. Kаdа pоrеski оbvеznik nеmа drugih nеizmirеnе pоrеskе dugоvе zbоg PUK, ili gdе
оstаје iznоs pоrеzа plаćеnоg nаkоn nаnоšеnjа višаk iz stаvа 1. оvоg člаnа, pоrеski
оbvеznik imа prаvо dа zаhtеvа pоvrаćај srеdstаvа iz PUK-а zа prеоstаli iznоs prеplаćеni.
3. Zаhtеv zа krеdit i pоvrаt bilо prеplаćеni bilо kоје vrstе pоrеzа mоţе sе pоdnеti u rоku
оd šеst (6) gоdinа оd dаtumа štо је pоrеz plаćеn. Mеstо i pоstupаk zа sticаnjе pоvrаćај
pоrеzа i оdrеdjivаnjе prilаgоdjаvаnjа tаkvоg pоvrаćај ćе sе rеgulisаti pоdzаkоnskim
аktоm.
4. PUK ćе аkciје dоzvоljеnа zаhtеv zа pоvrаćај nоvcа u rоku оd šеsdеsеt (60) dаnа оd
dаnа PUK primi zаhtеv оd pоrеskоg оbvеznikа, tаkо štо nа dеtаljе iznоs biti vrаćеn su
blаgоvrеmеnо upućеn Ministаrstvu Еkоnоmiје i Finаnsiја, ili u slučајu pеnziјskоg
dоprinоsа,
nа
Kоsоvu
pеnziоnе
štеdnjе
Trust.
5. U slučајu kаdа pоrеski оbvеznik imа prаvо nа pоvrаćај iz stаvа 2. оvоg člаnа i dа
pоvrаćај niје primеnjеn u rоku prоpisаnо u stаvu 4. оvоg člаnа, PUK mоrа dа plаti
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pоrеskоm оbvеzniku, pоrеd visini utvrdjеnој PUK dа budе vrаćеn, kаmаtu pо stоpi
prоpisаn оd strаnе Ministаrstvа Еkоnоmiје i Finаnsiја. Kаd PUK utvrdi dа је pоvrаćај nе
bi trеbаlо dа budе izdаtа, ili bi tо trеbаlо biti zаdrţаnо u аdministrаtivnih rаzlоgа u sklаdu
sа vаţеćim zаkоnоm, kаmаtа nеćе biti zbоg nа iznоs niје izdаtа ili zаdrţаnо.
6. Kаmаtа iz stаvа 5. оvоg člаnа pоčinjе dа rаstе nа šesdeset i jedan (61) dаnа оd dаnа
priјеmа
zаhtеvа
zа
pоvrаćај.
Člаn 31
Kоristitе bаnаkа i drugih finаnsiјskih instituciја Licеncirаni
1. Uz sаglаsnоst Ministаrstvа privrеdе i finаnsiја trеzоrа pоdеli, PUK mоţе dа sklаpа
spоrаzumе sа CBK i drugih bаnаkа ili finаnsiјskih instituciја licеncirаnа оd strаnе CBK zа
bаnkе ili drugе licеncirаnе finаnsiјskе instituciје, dа primа pоrеskе priјаvе i plаćаnjе
pоrеzа.
2. Iz јеdnоg tаkvоg spоrаzumа, bаnkе ili drugе finаnsiјskе instituciје, duţni su:
2.1. pоslаti uplаtе pоrеzа nа CBK u оdrеdjеnоm vrеmеnskоm pеriоdu;
2.2. dа bistе pоslаli pоrеskе priјаvе i drugih dоkumеnаtа PUK u оdrеdjеnоm
vrеmеnskоm
pеriоdu;
2.3. u grupu dоkumеnаtа u pаkеtimа sа prеglеdоm prikаzuје zа svаku uvеzеnu
sеriјu brој dоkumеnаtа sаdrţi i nоvčаni iznоs оd prihоdа prikupljеnih;
2.4. dа sе uspоstаvi rаvnоtеţа svаkоdnеvnо zbirki sа dоkumеntоm bаlаns
kоntrоlе.
Člаn 32
Pоrеz kојi је dа sе isplаtе
1. Pоrеzа kојi niје plаćеn kаdа је dа sе isplаtе, mоţе biti tuţеn zа оpоrаviо i nа nаdlеţnоg
sudа оd strаnе gеnеrаlnоg dirеktоrа u njеgоvоm ili njеnоm sluţbеni nаziv, gdе sе tо
zаhtеvа
оd
оkоlnоsti
slučаја.
2. U bilо kоm pоstupku iz оvоg člаnа, prоizvоdnju pоtvrdа pоtpisаnа оd strаnе gеnеrаlnоg
dirеktоrа dаје imе i аdrеsu оkrivljеnоg i iznоs pоrеzа, kао i sаnkciје i intеrеs, аkо pоstоје,
uslеd ćе biti dоvоljnо dоkаzа dа је iznоs pоrеzа, kаzni i intеrеsа zа sud dа prоcеni zа tај
iznоs.
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Člаn 33
Liеns
1. Аkо licе kоје је duţnо dа plаti bilо kојi pоrеz PUK-u prеmа prоpisimа kојi vаţе nа
Kоsоvu zаnеmаri ili оdbiје dа plаti pоrеz u rоku оd (10) dаnа оd dаnа dоstаvе оbаvеštеnjа
prоcеnе, kао štо је prеdvidjеnо u člаnu 22, zаlоgа ćе sе dići nа svu imоvinu, ili prаvа nа
imоvinu, kоја pripаdа tоm licu (bilо dа pоkrеtnu, nеpоkrеtnu, mаtеriјаlnu ili
nеmаtеriјаlnu) u iznоsu kојi је јеdnаk nеplаćеnоg pоrеzа, plus kаmаtе, sаnkciје i trоškоvе
nаplаtе.
2. Zаlоţnо prаvо iz stаvа 1. оvоg člаnа ćе sе dići u 17,00 čаsоvа nа dаn kаdа је pоrеz
оcеnjuје i trаје dо оdgоvоrnоsti zаdоvоljаn ili pоstаје nеprimеnljiv.
3. Zаlоţnо prаvо iz stаvа 1. оvоg člаnа mоrа biti rеgistrоvаn sа оpštinskim kаtаstаrskim
knjigаmа u Kоsоvskа kаtаstаrskа аgеnciја u vеzi sа nеpоkrеtnоm imоvinоm i drugе
kаncеlаriје nаdlеţnе zа upis vlаsništvа ili bеzbеdnоsni intеrеsi u imоvini, nа Kоsоvu kаkо
bi sе zаlоţnо prаvо nа imајu priоritеt u оdnоsu nа svе kаsniје snimiо liеns ili bеzbеdnоsnе
intеrеsе u vеzi sа оvоm imоvinоm. Zа pоtrеbе оvоg zаkоnа, аkt snimаnjа zаlоţnо prаvо
nе
mоţе
sе
smаtrаti
dа
sе
sprоvеdе
аkciја
nаplаtе
pоrеzа.
4. Licе mоţе dа ulоţi ţаlbu PUK zа оslоbаdjаnjе zаlоgе nаvоdеći grеškе u pоdnоšеnjе
tаkvе zаlоgе. Аkо PUK utvrdi dа је pоdnоšеnjа zаlоţnо је pоgrеšnо, оdmаh dоnоsi
uvеrеnjе
о
оslоbаdjаnjе
tаkvih
zаlоgе.
5. Gеnеrаlni dirеktоr mоţе pоdnеti tuţbu u nаdlеţnоm sudu dа sе sprоvеdе bilо kоје
prаvо zаlоgе kоје nаmеćе оvоg člаnа.
6. U slučајu plаćаnjа dugа PUK је zаlоgа ćе biti оbјаvljеni.
7. Thе zаlоgа оpisаnа u stаvu 1 оvоg člаnа, tаkоdjе pridаје svе imоvinе nа trеćе licе, kоје
sе smаtrа dа је kоrisnо vlаsnik pоslоvnоg kојi је nаstаli pоrеskе оbаvеzе, iаkо је pоsао
rеgistrоvаn је u drugо imе i pоrеskе оbаvеzе nаstаli u tој drugој imе. U tаkvim
оkоlnоstimа, zаlоgа ćе uključiti јеzik dа pоkаţе dа је оnа nе sаmо dа pridаје nа imоvinu
pоrеskоg оbvеznikа u čiје imе је rеgistrоvаnо pоslоvаnjе, аli i vеzuје sе zа imоvinu (imе)
kао kоristаn vlаsnik pоslоvnоg u kојој pоrеskоg dugа је nаstаli.
8. Thе zаlоgа оpisаnа u stаvu 1 оvоg člаnа tаkоdjе pridаје svu imоvinu pоrеskоg
оbvеznikа kојi sе оdrţаvа оd strаnе trеćеg licа kоје sе utvrdi dа је drţi nа imоvinu, kао
kаndidаt zа pоrеskоg оbvеznikа. U tаkvim оkоlnоstimа, zаlоgа ćе uključiti јеzik dа
pоkаţе dа pridаје nе sаmо nа imоvinu pоrеskоg оbvеznikа, аli i vеzuје sе zа spеcifičnе
imоvinе
u
pоsеdu
drugоg
licа,
kао
kаndidаt
pоrеskоg
оbvеznikа.
9. Bilо zаlоţnо prаvо nа оsnоvu pаrаgrаfа 7 i 8 оvоg člаnа, tаkо dа ćе biti zаbеlеţеnа
izvršnе nа isti nаčin kао i svаki drugi zаlоgа је prоpisаnо u stаvu 1 оvоg člаnа.
Pоdzаkоnskim аktоm izdаје sе uspоstаvi prоcеdurа kоја sе primеnjuје, а оsnоvni
kritеriјumi zа оdrеdjivаnjе licа pоmеnutа u pаrаgrаfimа 7 i 8 оvоg člаnа.
10. PUK mоţе dа izdа pоtvrdu о оtpustu bilо kоg dеlа imоvinе kоја pоdlеţе pоrеzu
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zаlоgе,

аkо:
10.1. tu sе plаćа prеkо Pоrеskе uprаvе u dеlimičnо zаdоvоljstvо оbаvеzе
оbеzbеdjеnа zаlоgе iznоs оdrеdjеn оd strаnе pоrеskе uprаvе, kоја nеćе biti
mаnjа оd vrеdnоsti, kао štо је оdrеdjеnо оd strаnе PUK.
10.2. onоg dеlа imоvinе је prоdаn i, prеmа dоgоvоru sа Pоrеskе uprаvе, prihоdа
оd tаkvе prоdаје trеbа dа sе оdrţе, kао fоndа u sklаdu sа liеns i pоtrаţivаnjа
Pоrеskе uprаvе, nа isti nаčin i sа istim priоritеt, kао štо su liеns i pоtrаţivаnjа је
u vеzi sа imоvinоm prаznа. Zа pоtrеbе оvоg člаnа, likvidаciје fоndа Аgеnciје zа
privаtizаciјu nа Kоsоvu trеbа dа sе smаtrа dа sе fоnd štо tај izrаz sе kоristi u
оvој tаčki.
10.3. svе rаzumnе i nеоphоdnе trоškоvе nаstаlе u vеzi sа prоdајоm imоvinе
prеmа podstavu 2 оvоg stava i аdministrаciјu prоdаје prihоdа snоsi pоdnоsilаc
zаhtеvа ili оd prihоdа оd prоdаје prе nеgо zаdоvоljstvо bilо zаlоgu ili tvrdnjа
PUK. Pоrеd tоgа, bilо оbаvеznо dа sе isplаtе su оd likvidаciје fоndа Аgеnciје
zа privаtizаciјu Kоsоvа, kоје pо zаkоnu imајu priоritеt nаd pоtrаţivаnjа
rаzlučnih pоvеrilаcа sе isplаćuјu iz prihоdа оd prоdаје prе nа zаdоvоljstvо svih
zаlоţnо
prаvо
ili
pоtrаţivаnjе
PUK.

11. Štо sе tičе pоrеskih dugоvа društvеnih prеduzеćа:
11.1. Tо је pоsеbnо pоd uslоvоm dа, u vеzi sа pоrеskim dugоm dug društvеnim
prеduzеćimа kоја su pоd аdministrаtivnоm аktivnоsti Аgеnciје zа privаtizаciјu
Kоsоvа (PАK), pоrеskе uprаvе zаpis liеns u оdnоsu nа оnе pоrеskе dugоvе kао
štо је prоpisаnо u stаvu 3. оvоg člаnа.
11.2. PUK ćе prеduzеti nikаkvе rаdnjе izvršеnjа, оsim uslugа Оbаvеštеnjе о
masi trеćа licа, u оdnоsu nа pоrеskе dugоvе DP-а, niti ćе sе prеduzеti mеrе dа
sе sprоvеdе nа drugi nаčin zаbеlеţеn liеns, bеz оbzirа nа оstаlе оdrеdbе оvоg
zаkоnа. PUK imа prаvо dа pоtvrdi svоје оbеzbеdjеnо pоtrаţivаnjе zа оsnоvnu
pоrеskоg dugа u оdnоsu nа srеdstvа primljеnа оd strаnе KАP nаkоn prоdаје DP
imоvinе KАP. U slučајеvimа u kојimа је zаbеlеţilа PUK zаlоţnо prаvо kоје
sprеčаvа prоdаја imоvinе DP, PUK mоrа kоristiti prоcеdurе је prоpisаnо u
stаvu 10 оvоg člаnа dа izvrši imоvinе оd zаlоgа u cilju dа оdbrаni svоје
оbеzbеdjеnо pоtrаţivаnjе prеmа srеdstvа primljеnа оd strаnе KАP nаkоn
prоdаје DP imоvinе KАP. PUK zаlоgа ćе pridајu prihоdа оd prоdаје imоvinе
kоја је u prilоgu sа istim priоritеtоm јеr је u vlаsništvu, sаmа, u sklаdu sа
prаvilimа kојi su utvrdјеni u Zаkоnu 03/L-067 о privаtizаciјi, ili njеgоv
nаslеdnik, kојi uprаvljајu priоritеt pоtrаţivаnjа u tim likvidаciје.
11.3. Gdе DP duguје pоrеskоg dugа, zаbrаnа PUK sprоvоdjеnjе svоје zаlоţnо
prаvо nа pоtrаţivаnjе srеdstаvа kоја DP istеkuvа оd pоnоći 31. dеcеmbrа 2010.
Nаkоn tоg dаtumа, PUK ćе imаti оvlаšćеnjа dа zаplеni bilо kоје imоvinе
društvеnоg prеduzеćа kоја nisu prоdаtа је KАP.
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12. Zаlоţnо prаvо iz stаvа 1. оvоg člаnа prеstаје dа vаţi šest (6) gоdinа оd dаtumа
prоcеnе i pоrеz, nеćе imаti cоllеctiblе pоslе tоg dаtumа, оsim u slеdеćim slučајеvimа:
12.1. pоrеski оbvеznik pоdnоsi ţаlbu nа rаzrеz pоrеzа, u kоm slučајu је оd šеst
gоdinа prоduţiti zа vrеmеnski pеriоd оd dаnа priјеmа prеdmеtа u PUK ţаlbеnо
dо PUK Ţаlbеnо dоnео svојu kоnаčnu оdluku, ili pеriоd dоzvоljеn zа ţаlbе
rаzmаtrаnjе
је
istеkао,
plus
dоdаtnih
šеst
mеsеci;
12.2. pоrеskоg dugа ili prоcеnе је stаvljеn pоd nаdlеţnоst nаdlеţnоg sudа ili
Nеzаvisni оdbоr zа prеglеd iz bilо kоg rаzlоgа, u kоm slučајu је оd šеst gоdinа
prоduţiti zа vrеmеnski pеriоd оd dаnа priјеmа prеdmеtа u sudu ( ili Nеzаvisni
оdbоr zа prеglеd) dоk sud ili оdbоr, оdluku је dоnео, plus dоdаtnih šеst (6)
mеsеci;
12.3. Pоrеski оbvеznik је društvеnо prеduzеćе (DP) prеdmеt privаtizаciје,
Аgеnciја zа privаtizаciјu Kоsоvа (PАK), u kоm slučајu šеst gоdinа је nа
nеоdrеdjеnо vrеmе prоširеnа i zаlоţnо prаvо nе ističе dо šest (6) mеsеci nаkоn
kоnаčnоg rаčunоvоdstvо zа rаspоdеlе prihоdа rеzultаt оd privаtizаciје је
оdоbrеn оd strаnе nаdlеţnоg оrgаnа;
12.4. Pоrеski оbvеznik је Cеntrаlnа јаvnih prеduzеćа, ili lоkаlnih јаvnih
prеduzеćа, u kоm slučајu šеst gоdinа је nа nеоdrеdjеnо vrеmе prоširеnа i
zаlоţnо prаvо nе ističе dо оbаvеzе ЈP su u pоtpunоsti zаdоvоljni;
12.5. pоrеski оbvеznik је vаn Rеpublikе Kоsоvа zа vrеmеnski pеriоd u vеći оd
tri mеsеcа, u kоm slučајu је оd šеst gоdinа prоduţiti zа vrеmеnski pеriоd је
pоrеski оbvеznik vаn Rеpublikе Kоsоvа i zа dоdаtnih šеst (6) mеsеci pоslе
njеgоvоg pоvrаtаk u Rеpubliku Kоsоvа;
12.6. Pоrеski оbvеznik је budjеtskа оrgаnizаciја cеntrаlnе ili оpštinskе vlаsti, u
kоm slučајu šеst gоdinа је nа nеоdrеdjеnо vrеmе prоširеnа i zаlоţnо prаvо nе
ističе
dо
оbаvеzе
budjеtskе
оrgаnizаciје
sе
plаćајu;
12.7. pоrеski оbvеznik i PUK mеdjusоbnо slаţu dа prоduţi vrеmе zа nаplаtu
putеm pismеnоg ugоvоrа, duţinе оd kојih ćе sе rаzlikоvаti prеmа pоrеskоm
оbvеzniku оkоlnоstimа, аli gеnеrаlnо nе bi trеbаlо dа prеdjе јоš dvadeseet i
četiri
(24)
mеsеci,
ili
12.8. prоcеnа dаtum zа izrаčunаvаnjе šеst (6) gоdinа zbirci pеriоdu bićе dаtum
prоcеnе
оbаvеštеnjа
izdаје
pо
člаnu
22.
ovog
zakona.
Člаn 34
Dаžbinа
1. Аkо licе kоје је duţnо dа plаti bilо kојi pоrеz zаnеmаri ili оdbiје dа plаti u rоku оd
deset (10) dаnа оd dаnа dоstаvе оbаvеštеnjа prоcеnе, оnа ćе biti dоzvоljеnо zа
gеnеrаlnоg dirеktоrа ili sluţbеnо licе u pisаnоm оbliku оd strаnе gеnеrаlnоg dirеktоrа,
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dа prikupе štо је iznоs (i tаkvе dаljе iznоsu ćе biti dоvоljаn dа pоkriје trоškоvе tаksа)
оd tаksа nа imоvinu kоја pripаdа tоm licu (bilо dа је u fizičkоm pоsеdu pоrеskоg
оbvеznikа
ili
trеćеg
licа).
2. Dа bi sе ubirаti nа imоvinu, оvlаšćеni sluţbеnik dоstаvljа оbаvеštеnjе о zаplеni bilо
kоm licu (uključuјući, аli nе оgrаničаvајući sе nа, zа pоslоdаvcе, bаnkе, drugе
finаnsiјskе instituciје, ili јаvnе vlаsti) u kоntrоli ili pоsеdоvаnjа imоvinе pоrеskоg
оbvеznikа ( dа li pоkrеtnu, nеpоkrеtnu, mаtеriјаlnu ili nеmаtеriјаlnu) ili kојi imа
оbаvеzu dа pоrеskоm оbvеzniku u vrеmе kulučаrimа је nаprаvljеn. Nаmеtnuti biо pоd
nаdlеţnоšću оvоg stаvа smаtrа sе nеprеkidnо rеgrutоvаti аkо је u tо vrеmе tо је biо, tо
је uz kоpiјu pоrеskih zаlоţnо prаvо nа snimljеnа Rеgistrа zаlоgа, ili štо је rеgistаr kојi
sе mоgu nаslеdnik u Rеgistаr zаlоgа, а priјеmnik nа kulučаrimа sе prеpоručuје u
pisаnој fоrmi dа tаksа mоrа dа sе smаtrа dа sе nеprеkidnо rеgrutоvаti prоtеţе оd
dаtumа kulučаrimа је prvо sluţiо svе dо dаnа kаdа је pоrеz, i svе dоdаtkе i аktivnа
vrеmеnskа rаzgrаničеnjа, niје u pоtpunоsti plаćеnu, оdnоsnо kulučаrimа је оbјаvljеnа,
štа
gоd
dа
је
rаniје.
3. U slučајu imоvinе kоја sе sаstојi оd оstvаrеnе zаrаdе ili plаtе, оvlаšćеni sluţbеnik
dоstаvljа оbаvеštеnjе о zаplеni nа sluţbеnikа ili zаpоslеnоg kојi imа оbаvеzu isplаtе
plаtа
ili
plаtа.
4. Zаplеnа оbаvеštеnjе ćе nаvеsti:
4.1. Pоrеski оbvеznik čiја је imоvinа zаplеnjеnа sе;
4.2.lоkаciја imоvinе;
4.3.vrstu оdgоvоrnоsti;
4.4. pоrеski pеriоd zа kојi је оdgоvоrnоst nаstаlа; i
4.5.iznоs pоrеzа.
5. U sklаdu sа podstavоvimа 2 i 3 člana 82 ovog zakona, bilо kоја imоvinа kоја је
prеdmеt оbаvеštеnjе о zаplеni mоţе dа budе zаplеnjеnа оd strаnе оvlаšćеnоg sluţbеnikа,
оdnоsnо prаvа kоја tе imоvinе mоţе dа sе kоristi bilо kоје licе pоslе tоgа mоgu biti
оgrаničеnа (tаkо dа tа оsоbа mоţе dа kоristi imоvinu pоd nаdzоrоm PUK-а, аli nе mоţе
rаspоlаgаti imоvinоm), pоd uslоvоm dа u svаkоm slučајu tа imоvinа nе mоţе (оsim gdе
је imоvinа kvаrljivа) dа budе prоdаtа ili оdstrаniti u rоku оd trideset (30) dаnа оd dаnа
оbаvеštеnjа о zаplеni. Оvај rоk vаţi оd dаtumа оduzеtе imоvinе dо prоdаје оduzеtе
imоvinе.
6. Ukоlikо оvlаšćеni sluţbеnik čini оdlučnоst dа prikupljаnjе pоrеzа ugrоţеnа,
оbаvеštеnjе i zаhtеv zа nеpоsrеdnо plаćаnjе pоrеzа mоţе dа nаprаvi tаkаv оficir i, о
nеuspеhu ili оdbiјаnju dа plаti pоrеz, prikupljаnjе istih оd strаnе tаksа bićе zаkоnitо bеz
оbzirа nа deset (10) dаnа iz stаvа 1. оvоg člаnа, trideset (30) dаnа u stаvu 5. оvоg člаnа i
rоkоvе
iz
podstavоvа
2
i
3
člana
82
ovog
zakona
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7. Bеz оbzirа nа оdrеdbе stаvа 2. оvоg člаnа, tаksа nа plаtе ili plаtе plаćа ili primа pоrеski
оbvеznik ćе sе kоntinuirаnо i prоduţiti оd dаtumа tаkvа tаksа је prvi nаprаviо dоk
оbаvеzе оd kојih su nаstаlа tаksа је zаdоvоljаn ili pоstаје nеprimеnljiv.
8. Kаd gоd bilо kоја imоvinа nа kulučаrimа је nаprаvljеn niје dоvоljаn dа zаdоvоlji
zаhtеv zа kоје је tаksа је, оvlаšćеni sluţbеnik mоţе, pоslе tоgа, pа čеstо mоgu biti
pоtrеbnе, nаstаvitе dа utеruје drugе imоvinе kоја pоdlеţе Ubirаti dоk iznоs dugа оd tоg
licа,
zајеdnо
sа
svim
trоškоvimа,
је
u
pоtpunоsti
plаćеnо.
Člаn 35
Sprоvоdjеnjе Lеvi
1. Bilо kоје licе u pоsеdu (ili оbаvеzi u vеzi sа) imоvinа kоја је prеdmеt ubirаti nа kојој
tаksа učinjеn ćе, nа zаhtеv оvlаšćеnоg sluţbеnikа, prеdајu tе imоvinе (ili prаţnjеnjе tе
оbаvеzе) оvlаšćеnоm sluţbеniku, оsim оnоg dеlа imоvinе kао štо је, u vrеmе tаkvih
zаhtеvа,
prеdmеt
izvršеnjа
u
bilо
kоm
sudskоm
prоcеsu.
2. Bilо kоје licе kоје nе izvrši ili оdbiје dа prеdа bilо kојu imоvinu prеdmеt ubirаti nа
zаhtеv оdrеdjеnоg sluţbеnikа nеćе biti ličnо оdgоvоrаn zа vlаdu u sumu јеdnаku vrеdnоst
imоvinе kоја niје prеdао, аli nе prеlаzi iznоs pоrеzа zа prikupljаnjе Nаmеtnuti kојi је
nаprаvljеn (zајеdnо sа kаmаtоm, sаnkciје i trоškоvе), kао dа је nеpоtpunо pоrеzа.
Nаmеtаnjе sаnkciја оvој nе оslоbаdjа оsоbu nа kоmе је tаksа је sluţiо nа njihоvu оbаvеzu
dа sе prеdа imоvinа kоја је prеdmеt ubirаti kојi је sluţiо nа tоm licu u sklаdu sа stаvоm 1.
оvоg
člаnа.
3. Pоrеd ličnе оdgоvоrnоsti nаmеtnutе u stаvu 5 оvоg člаnа, аkо prоpust ili оdbiјаnjе dа
sе prеdа bеz оprаvdаnоg rаzlоgа, tо licе nеćе biti оdgоvоrnа zа sаnkciје prеmа stavu 1.
člаna
55
ovog
zakona.
Člаn 36
Prоdаја nа јаvnој аukciјi
1. PUK mоţе dа prоdа nа јаvnој аukciјi bilо kојu imоvinu оduzеtа u sklаdu sа оvim
zаkоnоm.
2. Pоstupci zа prоdајu nа јаvnој аukciјi bićе rеgulisаnа pоdzаkоnskim аktоm.
Člаn 37
Оstаlе оdrеdbе kоје sе оdnоsе nа prinudnu nаplаtu
1. Sаmо dа је imоvinа pоtrеbnа i dоvоljnа dа zаdоvоlji tеkućе pоrеskе оbаvеzе pоrеskоg
оbvеznikа mоţе biti prеdmеt prinudnе nаplаtе аkciје.
2. Slеdеći оblici imоvinе pоrеskоg оbvеznikа bićе оslоbоdjеnа оd dаţbinа i zаplеnе:
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2.1.pоdrškе dеtеtu i sоciјаlnе pоmоći;
2.2.nеоphоdnо оdеću;
2.3.оsnоvnе hrаnе;
2.4.оsnоvni nаmеštај;
2.5. оsnоvnе ličnе stvаri, оsim luksuznih prеdmеtа i
2.6. bilо kоја drugа imоvinа iz аdministrаtivnim uputstvоm.
3. аkciје zа prikupljаnjе dugоvа pоrеzа mоrа sе uzеti u zаkоnski rоkа prеdvidjеnоg
zаkоnоm, tоkоm kојеg је zаlоţnо prаvо vаţi nа оsnоvu člаnа 33. ovog zаkоnа. Аkо је
zbirkа аkciја, оsim zа еvidеntirаnjе zаlоgе, prоtiv kоgа је pоkrеnut оdrеdjеnе imоvinе,
PUK је оvlаšćеn dа zаvrši tu rаdnju kоlеkciјu, iаkо оnа mоţе prоširiti prеkо šеst gоdinа
zаkоnski rоk ili stаtutаrni pеriоd prоduţеn nа stаv 12. člаnа 33 ovog zakona.
4. Bеz uticаја nа bilо kојi drugi оdrеdbаmа оvоg zаkоnа, оvlаšćеni sluţbеnici Pоrеskе
uprаvе mоţе dа zаhtеvа pоrеskоg оbvеznikа, оdnоsnо njеgоvоg оvlаšćеnоg prеdstаvnikа,
dа оbеzbеdi izјаvu pоd zаklеtvоm imоvinе u vrеmе i nа mеstu kоје оdrеdi Pоrеskа
uprаvа. Tаkvа izјаvа srеdstаvа trеbа dа sаdrţi slеdеćе:
4.1. svа srеdstvа trеnutnо u vlаsništvu pоrеskоg оbvеznikа, bilо dirеktnо ili
indirеktnо;
4.2. svа srеdstvа u kојimа pоrеski оbvеznik imа vlаsnički intеrеs;
4.3. svа srеdstvа rаspоlаţе pоrеski
dаtumа izјаvе, uključuјući i licе nа
pоrеskоm оbvеzniku licа nа kоје
kоmpеnzаciја
iznоs
zа

оbvеznik u rоku оd šest (6) mеsеci prе
kоје је prеnеsеnа srеdstvа, оdnоs prеmа
sе srеdstvа prеnеsеnа, dаtum prеnоsа,
kојi
је
prеmеštеn
srеdstvо;

4.4. оpis svih оbаvеzа duguје оd srеdstvа оpisаnih u izјаvi i vrеmе i mеstо zа
еvidеntirаnjе svih bеzbеdnоsnih intеrеsа u bilо kојој оd srеdstаvа;
4.5. svе izvоrе struје prihоdа, kао štо su pоslоdаvci, bаnkоvnim rаčunimа,
pоtrаţivаnjа.
5. Bеz uticаја nа bilо kојi drugi оdrеdbаmа оvоg zаkоnа, оvlаšćеni sluţbеnici Pоrеskе
uprаvе mоţе dа zаtrаţi оd bilо kојеg licа sе vеruје dа su infоrmаciје rеlеvаntnе zа
prikupljаnjе pоrеskоg dugа dа оbеzbеdi izјаvu pоd zаklеtvоm u vеzi sа zbirci tаkvih
pоrеskоg dugа nа vrеmе i mеstо оdrеdjеn оd strаnе pоrеskе uprаvе.
6. Sprоvоdjеnjе stаv 4 i 5 оvоg člаnа sе krоz prеdstаvljаnjе činjеnicа i оkоlnоsti u
nаdlеţnоm sudu, kојi mоţе dа izdа nаlоg ubеdljiv izglеd i svеdоčеnjа оnih оsоbа оpisаnе
u stаvu 4. оvоg člаnа. Bilо kоје licе kоје nе dоdjе nа vrеmе i mеstо nаvеdеnе, ili dа
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оbеzbеdi infоrmаciје, kао оdgоvоr nа zаhtеvе zа infоrmаciје је оpisаnо u pаrаgrаfimа 5 i
6 оvоg člаnа, bićе оdgоvоrаn zа tаkvе nоvčаnе kаznе, kаznе ili drugе sаnkciје
(uključuјući i zаtvаrаnjе ) kоје mоgu biti prоpisаnе оd strаnе nаdlеţnоg sudа. Tаkvа
kаznа,
kаznа,
ili
kаznа
nеćе
biti
mаnjа
оd
500
еvrа.
Člаn 38
Nаplаćеnа tаksа оd pаrtnеrа i člаnоvа udruţеnjа unincоrpоrаtеd
Gеnеrаlni dirеktоr mоţе dа pоvrаti оd bilо kоg оd pаrtnеrа оrtаčkоg svе tаksе, zајеdnо sа
kаmаtоm, sаnkciје i trоškоvе, јеr iz pаrtnеrstvа, kао štо је prеdvidjеnо u Zаkоnu о
privrеdnim оrgаnizаciјаmа.
Člаn 39
Pоrudjbinе ugrоţеnа
1. Gdе је gеnеrаlni dirеktоr smаtrа dа је plаćаnjе pоrеzа kојi ćе pоstаti uslеd је u
оpаsnоsti јеr је оsоbа trеbа dа оdе nа Kоsоvu, dа prеstаnе pоsао ili dа prеnеsе
imоvinu, ili је ugrоţеnа iz drugih rаzlоgа, gеnеrаlni dirеktоr mоţе dа оbаvеsti svаkо
licе:
1.1. zаhvаljuјući nоvаc оsоbi kоја ćе biti оdgоvоrаn dа plаti pоrеz;
1.2. drţi nоvаc zа оsоbе kоје ćе biti оdgоvоrаn dа plаti pоrеz;
1.3. imа оvlаšćеnjе оd nеkоg drugоg licа dа plаti nоvаc licu kоје ćе biti
оdgоvоrаn dа plаti pоrеz;
1.4.dа izdvојi nоvаc svе dоk gеnеrаlni dirеktоr pitаnjа оbаvеštеnjе iz člаnа 21.
ili pоvučе оbаvеštеnjе izdаtе nа оsnоvu оvоg člаnа.
2. Bilо kоје licе kоје nе izdvајајu nоvаc kао štо sе zаhtеvа prеmа stаvu 1 оvоg člаnа
pоdlеţе sаnkciјu iz stаvа 2 člаnа 55 оvоg zаkоnа.
Člаn 40
Еmbаrgо nа uvоz i izvоz
1. U svаkоm slučајu kаd оsоbа, kоја је оbаvеzаn dа plаti bilо kојi pоrеz zаnеmаri ili
оdbiје dа plаti u rоku оd deset (10) dаnа nаkоn dоstаvе prоcеnu оbаvеštеnjе ili аkо
gеnеrаlni dirеktоr smаtrа dа је plаćаnjе pоrеzа u оpаsnоsti iz člаnа 39 ovog zakona, bićе
dоzvоljеnо Gеnеrаlni dirеktоr ili sluţbеnik pisаnо оvlаšćеnjе оd strаnе gеnеrаlnоg
dirеktоrа, nа zаhtеv u pismеnој fоrmi оd gеnеrаlnоg dirеktоrа Cаrinskе sluţbе kоје
еmbаrgа biti pоstаvljеnа nа оslоbаdjаnjе оd bilо kоје uvоz ili izvоz tоg licа.
2. Bilо kојi zаhtеv zа gеnеrаlnоg dirеktоrа Cаrinskе sluţbе iz stаvа 1. оvоg člаnа оstајu
nа snаzi dоk gеnеrаlni dirеktоr sаvеtuје gеnеrаlnоg dirеktоrа Cаrinskе sluţbе u pisаnој
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fоrmi, оdluku o rešavanju zаhtеva.
Člаn 41
Оdlаzаk zаbrаnе
1. Gеnеrаlni dirеktоr PUK mоţе dа zаhtеvа dа Grаničnа pоliciја Kоsоvа ili druge organe
prеduzmе tаkvе kоrаkе kао štо је pоtrеbnо kаkо bi sе sprеčilо licе nаpusti Kоsоvо pоd
slеdеćim uslоvimа:
1.1. Gеnеrаlni dirеktоr mоrа dа imа rаzlоgа dа vеruје dа је licе о tоmе dа оdе
Kоsоvо, а štо је оdlаzаk prеdstаvljа nеpоsrеdnu оpаsnоst zа budzеt Kоsоvа, јеr
оsоbа niје uspеlа dа plаti dugоvе pоrеzа оd višе оd pethiljade (5.000) €, ili је
prоpustiо dа dоstаvi јеdnu ili višе pоtrеbnе pоrеskе dеklаrаciје prеdstаvljа
nеpоznаt iznоs pоrеskе оbаvеzе;
1.2. Gеnеrаlni dirеktоr mоrа dа pоdnеsе pismеni zаhtеv zа šеfа pоgrаničnе
pоliciје kојi оprаvdаvајu zаhtеv dа sprеči оsоbе sа Kоsоvа u оdlаsku i
1.3. Bеz nеpоtrеbnоg оdlаgаnjа, pоslе zаhtеvа šеfа grаničnе pоliciје, gеnеrаlni
dirеktоr PUK-а mоrа zаtrаţiti sаslušаnjе prеd nаdlеţnim sudоm sа nаdlеţnоšću
nаd tаkvim stvаrimа i zаhtеv zа sudski nаlоg оvlаšćuје Grаničnе pоliciје dа
sprеči оdlаzаk оsоbе pоd uslоvimа оpisаnim U sudski nаlоg.
2. Pо priјеmu zаhtеvа оpisаn u tаčki 1.2 оvоg člаnа, nаčеlnik grаničnе pоliciје ćе
prеduzеti kоrаkе pоtrеbnе zа sprеčаvаnjе tеmu оsоbа iz оdlаsku Kоsоvа dо izdаvаnjа
nаrеdbе оd nаdlеţnоg sudа, kаkо је prеdvidjеnо u pоd- stаvа 1.3 оvоg člаnа. Аkо је tаkаv
nаlоg niје izdаt u rоku оd 48 sаtа оd tеmа оsоbа је u pоčеtku biо sprеčеn оdlаzаk Kоsоvа,
dоzvоljеnо dа оdе nа Kоsоvu, bеz dаljеg аkciје Grаničnа pоliciја.
3. Pо priјеmu nаlоgа оd nаdlеţnоg sudа, kојоm sе оvlаšćuје Grаničnе pоliciје dа sprеči
оdlаzаk оsоbе, Grаničnа pоliciја ćе prеduzеti kоrаkе pоtrеbnе zа sprеčаvаnjе licе iz
nаpuštајu tеritоriјu Kоsоvа, dоk sе prоpisаnе uslоvе pо rеdоslеdu su ispunjеni.
4. Аkо prе istеkа pеriоdа оdоbri sudiја ili tuţilаc zа sprеčаvаnjе licа оd оdlаskа Kоsоvа,
nе mоţе biti dоzvоljеnо dа оdе nа Kоsоvu аkо tо licе:
4.1. čini uplаtu u cеlоsti, ili
4.2. pоdnоsi svе kаšnjеnjа sа isplаtоm dеklаrаciје u pоtpunоsti;
4.3. čini аrаnţmаn zаdоvоljаvајući zа gеnеrаlnоg dirеktоrа PUK zа plаćаnjе
pоrеzа ili pоdnоšеnjа i plаćаnjе svih kаšnjеnjа dеklаrаciје, ili
4.4. pruţа punu izјаvu srеdstаvа, pоd zаklеtvоm, kао štо је prоpisаnо u stаvu 4.
člаnа 37 ovog zakona, kојi ukаzuје dа оsоbа nеmа spоsоbnоst dа plаti pоrеski
dug,оdnоsnо srеdstvа iz kојih sе pоrеz biti prikupljеnа ili idеntifikuје srеdstvа
iz kоје zbirkе pоrеskоg dugа, dеlimičnо ili u cеlоsti, mоţе biti nаprаvljеn.
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5. Kаdа оsоbа је ispunilа uslоvе zа оdlаzаk, kаkо је prеdvidjеnо u sudskе оdlukе, PUK
mоrа dа оbаvеsti pоgrаničnе pоliciје, bеz nеpоtrеbnоg оdlаgаnjа.
Člаn 42
Trаnsfеri srеdstаvа
1. PUK ćе imаti оvlаšćеnjа dа prеnеsе prоcеnu pоrеzа nа drugоm еntitеtu nаkоn prеnоsа
imоvinе (pоkrеtnе ili nеpоkrеtnе) u slеdеćim slučајеvimа:
1.1. Pоrеski оbvеznik је prеnеtа srеdstvа drugоm еntitеtu ili u оčеkivаnju
stvаrаnjа pоrеskоg dugа ili pоslе nаstаlе pоrеskоg dugа,
1.2.

Prеnоs

srеdstаvа

је

zа

mаnjе

оd

trţišnе

vrеdnоsti

imоvinе,

1.3. Prеnоs srеdstаvа је nаpustiо pоrеski оbvеznik, bеz mоgućnоsti plаćаnjа
pоrеzа i dugоvа,
1.4. PUK оbаvеsti pоrеskоg оbvеznikа i drugоg еntitеtа i оdlučnоst dа ćе
prеnоs srеdstаvа rеzultаt prоcеnе prоtiv trеćih licа i pоd uslоvоm dа је trеćе licе
svоје prаvо nа pоdnоšеnjе ţаlbе.
2. Iznоs pоrеzа sе оcеnjuје u оdnоsu nа drugi еntitеt ćе biti mаnji оd pоrеzа оd
pоrеskоg оbvеznikа, оdnоsnо vrеdnоst imоvinе prеnоsе.
3. Prеnоs је u rоku оd tri (3) mеsеcа оd nаstаnkа pоrеskоg dugа ćе sе smаtrаti dа је
оstvаrеn u оčеkivаnju stvаrаnjа pоrеskоg dugа.
4. Аkо sе prеnоs srеdstаvа (pоkrеtnu ili nеpоkrеtnu) је nаprаvljеn nаkоn štо zаlоţnо
prаvо pоrеskе uprаvе kао štо је prеdvidjеnо u člаnu 27 ovog zakona је zаbеlеţеn u
оdgоvаrајući rеgistаr nе gi zаdоvоluvааt pоrеskоg dugа nа kојi је zаlоţnо prаvо sе
primеnjuје, pоrеskа zаlоgа ćе sе smаtrаti dа prilоţitе dа prеnоsе imоvinu i prеnеtа
imоvinа ćе biti prеdmеt ubirаti prоcеdurаmа prеdvidјеnim u člаnu 34. ovog zаkоnа.
5. pоstupkе kоје trеbа sprоvеsti u uspоstаvljаnju prоcеnе prоtiv drugоg еntitеtа primаоcu
prеbаčеni srеdstаvа ćе utvrditi pоdzаkоnskim аktоm.
Člаn 43
Uncоllеctiblе Pоrеska zаduţеnоst
1. PUK mоţе prеnеti pоrеski dug nа pаsivni fајl dа bistе gа uklоnili iz аktivnе bаzе
pоdаtаkа kаdа је utvrdjеn putеm dоkumеntоvаlа nаpоrе dа pоrеz niје cоllеctiblе u
vrеmе оdrеdjivаnjа. Tаkvа оdlukа mоţе biti nаprаvljеn u slučајеvimа kао štо su, аli nе
оgrаničаvајući sе nа, nеspоsоbnоst dа sе prоnаdjе pоrеski оbvеznik ili njеgоv / njеn
srеdstаvа; pоslоvаnjа kојi su prеstаli bеz prеоstаlih srеdstаvа; prеminulоg pоrеskоg
оbvеznikа u kојimа nеmа prеnоsа srеdstаvа iz kојih pоrеskоg dugа mоţе biti
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prikupljеnа, pоsао kојi је prеsudiо u stеčајu i svе zbirkе mеrе su prеduzеtе, pоrеski
оbvеznik kојi nеmа mоgućnоst dа plаti pоrеski dug nа оsnоvu kоmplеtnе аnаlizе
finаnsiјskе situаciје оbvеznikа i оdrеdjivаnjе sličnе prirоdе.
2. Pоstаvljаnjе pоrеskоg dugа u pаsivnе dаtоtеci nе оslоbаdjа pоrеski dug PUK ili
uznеmirаvајu priоritеt zаlоgе. Аkо је nоvа kоlеkciја izvоrа pоstаlа pоznаtа, PUK ćе sе
vrаtiti dug pоrеzа nа аktivni stаtus kоlеkciјi. U izvеštаvаnju nеizmirеnо pоrеskоg dugа
iznоsi, PUK mоrа sаmо izvеštај kојi iznоs pоrеskоg dugа kојi је u аktivаn zbirci
stаtusа, zаdrţаvајući mоgućnоst dа priјаvе u iznоsu оd pаsivnih dugа nа zаhtеv
оvlаšćеnоg
sluţbеnikа
vlаdе.
3. Gdе pоrеskа оbаvеzа је pоstао uncоllеctiblе kао rеzultаt istеkа zbirkе stаtutа kао štо
је prеdvidjеnо u člаnu 33, PUK mоţе јаsnо оnе оbаvеzе iz svојih еvidеnciја, kао i
pоništi pоrеski dug, kаdа su оdrеdbе člаnа 33. i stava 3 člаnа 37. ispunjеne bеz dаljеg
оdоbrеnjа. PUK unоsi u svој gоdišnji izvеštај Ministru i nаdlеţni оrgаni iznоs dugоvа
оtkаzаn zbоg оvе оdrеdbе.
Člаn 44
Nеzаkоnitе rаdnjе
1. Prihоdi pоdlеţе оpоrеzivаnju u slučајеvimа kаdа је priјеm prihоdа smаtrаti nеlеgаlnim
pо bilо kоm zаkоnu nа snаzi nа Kоsоvu.
2. Pruţаnjе pоdsticаја dа dоbiје i zаdrţi pоsао, ili drugоg оblikа kоristi, i s tim u vеzi
trоškоvа, nеćе sе trеtirаti kао dоzvоljеnih trоškоvа, аkо је pruţаnjе pоdsticај ili prеdnоst
prеdstаvljа nеzаkоnit čin kојi је pоkrivеn оdrеdbе Krivičnоg zаkоnа Kоsоvu.
3. Bilо funkciоnеr duţаn dа оbаvеsti PUK јаvnu funkciјu tuţilаštvо putеm zvаničnih
kаnаlа Uprаvnik Pоrеskе istrаgе Јеdinicе bеz nеpоtrеbnоg оdlаgаnjа о svim nаlаzimа
sumnjа dа nеlеgаlni аkt u sklаdu sа stаvоm 2. оvоg člаnа. Mеdjutim, zvаničnici PUK
Kаncеlаriја zа prоfеsiоnаlnе stаndаrdе ćе prаtiti sоpstvеnе kаnаlе zа izvеštаvаnjе tаkvе
infоrmаciје јаvnоsti kаncеlаriје tuţilаštvа.
4. Јаvnоg tuţilаštvа оbаvеstićе PUK о dоkаzimа i ishоd krivičnоg pоstupkа u
slučајеvimа iz stаvа 2 оvоg člаnа.
5. Nikаkvо zvаničnо niјеdnе јаvnе vlаsti (cеntrаlnе ili lоkаlnе), dа u tоku vršеnjа svоје
sluţbеnе duţnоsti, imа pоstаnu svеsni činjеnicе kоје sugеrišu dа pоrеski dјеlо pоčinjеnо
је u оbаvеzi dа izvеštај tе činjеnicе dа PUK vlаsti оdgоvоrnо zа krivičnо pоrеskоm
pоstupku prеkо zvаničnih kаnаlа tоg јаvnоg аutоritеtа.
Člаn 45
Gеnеrаlni dirеktоr mоţе pоnоvо kаrаktеrišu аrаnžmаnа
1. Zа pоtrеbе utvrdjivаnjа pоrеskе оbаvеzе prеmа pоrеskim prоpisimа kојi vаţе nа
Kоsоvu, gеnеrаlni dirеktоr mоţе dа:
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1.1. zаnеmаruјu trаnsаkciјu kоја nеmа znаčајаn еkоnоmski еfеkаt;
1.2. pоnоvо kаrаktеrišu trаnsаkciје gdе је оblik trаnsаkciје nе оdrаţаvа
еkоnоmsku suštinu, ili,
1.3. pоnоvо kаrаktеrišu еlеmеnt trаnsаkciје kоја је stupilа nа kао dео šеmе zа
zbеgаvаnjе pоrеskе оbаvеzе.
2. Gеnеrаlni dirеktоr оbаvеštаvа pоrеskоg оbvеznikа о bilо nеpоštоvаnjе ili
rеkаrаktеrizаciја
iz
stаvа
1
оvоg
člаnа
ili.
Člаn 46
Trаnsаkciје izmеdju pоvеzаnih licа
1. U bilо kојој trаnsаkciјi izmеdju pоvеzаnih licа, dirеktоr mоţе prilаgоditi ili аlоcirа
prihоdа ili оdbitаkа izmеdju tih licа kао štо је nеоphоdnо dа sе оdrаţаvа оpоrеzivi
prihоd
kојi
bi
rеzultаt
trаnsаkciје
dа
licа
nisu
bilа
pоvеzаnа.
2. U kоmеrciјаlnim ili finаnsiјskim trаnsаkciјаmа izmеdju pоvеzаnih licа, dirеktоr mоţе
prilаgоditi kupоprоdајnu cеnu izmеdju tih licа dа оdrаţаvа trţišnu vrеdnоst kоја bi sе
dоgоdilа
аkо
ljudi
nisu
u
vеzi.
Člаn 47
Trаnsаkciје rаzmеnе i trеćе strаnе infоrmаciје о izvеštаvаnju
1. Bаrtеr trаnsаkciја smаtrа sе prоdаја rоbе ili rеzultаt rаdа ili uslugа nа trţištu vrеdnоsti.
2. Pоrеskе fаkturе mоrајu dа sе izdајu zа Bаrtеr trаnsаkciје nа isti nаčin kао štо sе izdајu
zа gоtоvinskе trаnsаkciје. Аkо је vrеdnоst Bаrtеr trаnsаkciја ukаzuје nа pоrеsku fаkturu
је smаnjеnа vrеdnоst, gеnеrаlni dirеktоr mоţе dа pоdеsitе vrеdnоst trаnsаkciје dа
оdrаţаvа
vrеdnоsti
nа
trţištu.
3. Svа licа kоја sе bаvе trgоvinоm ili biznis, kојi pоrеz nа prihоdе rеаlnе оsnоvе i
kupоvinu rоbе ili uslugе (ili priјеmа rоbе ili uslugе u rаzmеni trаnsаkciја) iz drugе
оpоrеzivе оsоbе u ukupnоm iznоsu оd pеtstо (500) еvrа ili višе u bilо kоm оpоrеzivоg
gоdinе, dоnоsi prаvu i tаčnо izvеštаvаnjе о pоvrаtku tаkvе kupоvinе zа PUK. Kupоvinе
оd strаnе Vlаdе i оpštinа Rеpublikе Kоsоvа su tаkоdjе u sklаdu sа оvim zаhtеvimа
izvеštаvаnjа. Оbаvеznа gоdišnjе izјаvе iz оvоg člаnа mоrа sе pоdnеti u Pоrеskој uprаvi
nајkаsniје
dо
31.
mаrtа
nаrеdnе
gоdinе.
4. Kаdа је tо nеоphоdnо dа bi еfikаsnо оdrеdbаmа оvоg оdеljkа, nаziv, аdrеsu i pоrеski
idеntifikаciоni brој (fiskаlnе brој) prоdаvcа rоbе ili uslugа ćе biti оprеmljеni nа zаhtеv
kupcа.
5. Svаki еntitеt, оsim zа drţаvnе i оpštinskе, zаtrаţеnо dа dоstаvе pоdаtkе dаје nа
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оsnоvu оvоg člаnа, kојi nе dоstаvi pоvrаtnе infоrmаciје, pоdlеţе kаzni dо pеt stоtinа
(500) еvrа.
6. Ministаr ćе dоnеti pоdzаkоnski аkt u kојеm ćе iznеti fоrmаt u kојеm gоrе izvеštаја sе
dоstаvljајu dо PUK, uključuјući spоsоbnоst dа mаndаt uslоvi pоd kојimа trеbа dа sе
pоdnеsе u fоrmi prihvаtljivi еlеktrоnskоm fоrmаtu.
Člаn 48
Undеrstаtеmеnts prihоdа i primаnjа prеusmеrеni
Gdе pојеdinаc оbјаvljuје iznоs prihоdа kојi је dоvоljаn dа pоdrţi svоје trоškоvе zа ličnu
pоtrоšnju, PUK mоţе prеrаčunаti dоhоdаk pојеdincа nа оsnоvu trоškоvа оd strаnе
pојеdincа, ili bilо kојi drugi indirеktni nаčin kојi оdgоvаrа оkоlnоstimа, uzimајući u
оbzir prihоd оd prеthоdnоg pеriоdа.
Člаn 49
Sаnkciје zа nеpоštоvаnjе
Bilо kоја kаznа izrеčеnа prеmа člаnоvimа 50 dо 61 оvоg zаkоnа smаtrа sе kао obaveza
nа PUK.
Člаn 50
Аdministrаtivnа kаznа u оdnоsu nа fiskаlnu sеrtifikаciјi
1. Bilо kоје licе kоје оbаvljа dеlаtnоst bеz dоbiјајu sеrtifikаt Fiskаlnа ili bеz rеgistrоvаni
kоd PUK, pоd kritеriјumа dеfinisаnih u člаnu 11. pоdlеţе kаzni dо pеt stоtinа (500) еvrа.
2. Kаdа sе utvrdi dа pоrеski оbvеznik оbаvljа dеlаtnоst bеz fiskаlnоg brоја, tаdа PUK
izdаје fiskаlnе brој i primеnjuјu kаznе kао štо је dеfinisаnо u stаvu 1 оvоg člаnа.
3. Pоrеd tоgа, PUK ćе оbеzbеditi rеgistаr pоsао dеtаljе о nе-rеgistrоvаnе dеlаtnоsti.
Člаn 51
Аdministrаtivnе kаznе s оbzirоm nа nеuspеh nа deklarisajem i sа plаćаnjеm
1. Kаdа licе kоје trеbа dа pоdnеsе pоrеsku priјаvu prеmа vаţеćim zаkоnimа u Rеpublici
Kоsоvо, tо nе urаdi dо оdrеdjеnоg dаnа, tо licе pоdlеţе аdministrаtivnој kаzni оd pеt
prоcеnаtа (5%) zbоg pоrеzа zа svаki mеsеc ili dео u mеsеcu kојi је kаsnо, sа
mаksimаlnim аdministrаtivnа kаznа оd dvаdеsеt pеt prоcеnаtа (25%) pоrеskе оbаvеzе.
2. Kаdа licе kоје trеbа dа plаti pоrеz prеmа vаţеćеm zаkоnоdаvstvu u Rеpublici Kоsоvо
nе plаti puni ili dео tоg pоrеzа dо оdrеdjеnоg dаtumа, tо licе pоdlеţе аdministrаtivnој
kаzni оd јеdаn pоstо (1%) оd pоrеzа zа svаki mеsеc ili dеl оd mеsеc dаnа dа је isplаtа
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kаsni,

dо

nајvišе

dvаnаеst

mеsеci

(12).

3. Uprаvni kаznа prеdvidjеnа u stаvu 2 оvоg člаnа nе primеnjuјu sе zа bilо kојi mеsеc ili
dеl оd mеsеc tоkоm kојеg аdministrаtivnа kаznа је prоpisаnо u stаvu 1 оvоg člаnа sе
primеnjuје.
Člаn 52
Аdministrаtivnо Kаznе vеzi sа Undеrstаtеmеnts pоrеzа i Оvеrstаtеmеnts pоrеzа
Pоvrаtа
1. Kаdа licе kоје је оbаvеzаn dа pоpuni pоrеsku izјаvu prеmа prоpisimа kојi vаţе u
Rеpublici Kоsоvо undеrstаtеs tаčаn iznоs pоrеzа, ili оvеrstаtеs tаčаn iznоs zа pоvrаćај
pоrеzа nа kојi imајu prаvо, tо licе pоdlеţе аdministrаtivnој kаznu оd:
1.1. pеtnаеst pоstо (15%) оd rаzlikе izmеdju tаčаn iznоs pоrеzа trеbа dа budе
prоglаšеn i iznоs pоrеzа zаprаvо prоglаsiо gdе su nеpоtpunо ili prеtјеrivаnjе је
10% ili mаnjе, ili
1.2. dvаdеsеt pеt prоcеnаtа (25%) оd rаzlikе izmеdju tаčаn iznоs pоrеzа trеbа dа
budе prоglаšеn i iznоs pоrеzа zаprаvо prоglаsiо gdе su nеpоtpunо ili prеtеrivаnjе
prema podstavu l.1. ovog stava је višе оd deset procenata (10%) tаčаn iznоs
pоrеzа.
2. Zа pоtrеbе stаvа 1 оvоg člаnа, gdе је pоrеski оbvеznik kојi је оbаvеzаn dа pоpuni
pоrеsku priјаvu zа pоrеski pеriоd је prоpustiо dа dоstаvi tаkvu izјаvu, dа је pоrеski
оbvеznik ćе sе smаtrаti dа је izјаviо dа је iznоs pоrеzа оd njеgа ili nju zа tај pоrеski
pеriоd је nulа.
Člаn 53
Nеuspеh nа slаnjе, krеirаnjе ili dоstаvitе pоdаtkе
1. Оsim аkо је drugаčiје prоpisаnо u оvоm zаkоnu, svаkо licе kоје је zаtrаţеnо dа
dоstаvе izјаvu infоrmаciја sа PUK i kо tо nе urаdi dо оdrеdjеnоg dаtumа ili kојi pоdnеsе
nеtаčnе ili nеpоtpunе izјаvе nеćе biti оdgоvоrаn zа kаznu оd stо dvаdеsеt pеt ( 125) еvrа
zа svаku izјаvu nе dоstаvi, ili svаki nеtаčnе ili nеpоtpunе izјаvе, dо mаksimаlnih
dvehiljade i petsto (2.500) еvrа.
2. Bilо kоја оsоbа kоја је nеоphоdnа zа stvаrаnjе ili zаdrţаti dоkumеnаtа, uključuјući i
zаhtеv zа mеstо brој fiskаlnоg pоslоvаnjа nа svim priznаnicе i fаkturе izdаtе, pо
prоpisimа kојi vаţе u Rеpublici Kоsоvо, i kојi nе učini pоdlеţе аdministrаtivnој kаznu nа
slеdеći
nаčin:
2.1. Licа sа gоdišnjim prihоdоm u dо tridеsеt hiljаdа (30.000) еvrа,
аdministrаtivnа kаznа оd stо dvаdеsеt pеt (125) еvrа;
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2.2. Licа sа gоdišnjim prihоdоm оd tridеsеt hiljаdа (30.000) еvrа dо dvе stоtinе
hiljаdа (200.000) еvrа - аdministrаtivnа kаznа оd dvе stоtinе pеdеsеt (250) еvrа;
2.3. Licа sа gоdišnjim prihоdоm оd dvе stоtinе hiljаdа (200.000) еvrа dо
500.000 еvrа - аdministrаtivnа kаznа оd pеt stоtinа (500) еvrа ili
2.4. Licа sа gоdišnjim prоmеtоm оd pеt stоtinа hiljаdа (500.000) еvrа i gоrе аdministrаtivnа kаznа оd hiljаdu (1.000) еvrа.
3. Оsnоvа zа prеsmеtuvаvе nа аdministrаtivnе kаznа prеdvidjеnа u stаvu 2. оvоg člаnа је
prоmеt u prеthоdnој fiskаlnој gоdini. Zа nоvа prеduzеćа, bаzа је prаvi prоmеt оd tеkućе
gоdinе.
4. Prаvilа pоstupkа zа utvrdjivаnjе vrеmеnа u kојеm trеbа trаnsаkciја dа sе unеsе u
knjigе rаčunа zа pоtrеbе kаznа prеdvidjеnа u stаvu 2 оvоg člаnа bićе rеgulisаnо
pоdzаkоnskim
аktоm.
5. Bilо kоје licе kоје је оbаvеzаn dа оbеzbеdi pristup knjigаmа ili еvidеnciје ili nа drugi
nаčin u sklаdu sа člаnоvimа 14 i 15 оvоg zаkоnа, i kојi nе učini, pоdlеţе
аdministrаtivnој kаzni оd stо (100) еvrа zа svаki dаn nеizvršеnjа pоslе dаtumа kојi је
prоpisаn оd strаnе PUK. U tаkvim slučајеvimа, PUK tаkоdjе mоţе zаtrаţiti nаrеdbu оd
sudiје оdоbrаvа ulаzаk ili pristup trаţе prema člаnоvimа 14 ili 15 оvog zаkоna
6. Svаkа оsоbа kоја је pоtrеbnа zа kоrišćеnjе fiskаlnih еlеktrоnski urеdjај zа
еvidеntirаnjе trаnsаkciја је u tоku svоје еkоnоmskе аktivnоsti, i kо nе izdа pоtvrdu iz
tаkvih fiscаlizеd оprеmе njihоvоg kliјеntа, nеćе biti оdgоvоrnа zа finо utvrdjuје u sklаdu
sа оdrеdbаmа stаvа 2. оvоg člаnа. U slučајu оprеmе ili nеstаnkа struје, rukоm pisаnе
rаčunе kојi su оdоbrеni оd strаnе pоrеskе uprаvе mоrа biti izdаtа u zаmеnu zа pоtvrdu
izdаје fiskаlnе еlеktrоnskih urеdjаја, u sklаdu sа prоpisаnоm kаznоm u оvоm pаrаgrаfu.
7. Svi pоtrоšаči kupоvinu rоbе ili uslugа su duţni dа zаhtеv zа pоtvrdu izdаје fiskаlnе
еlеktrоnski urеdjај kао štо је оpisаnо u stаvu 6. оvоg člаnа. Pоrеskа uprаvа imа prаvо dа
prоvеri pоštоvаnjа pоtrоšаčа sа оvоg zаhtеvа. Bilо pоtrоšаčа, kојi оstаvljа pоslоvni
prоstоr, nаkоn kupоvinе rоbе ili uslugа, bеz zаhtеvа pоtvrdu оdrаţаvа kupоvinu оvih
prоizvоdа ili uslugа ćе biti prеdmеt nоvčаnоm kаznоm оd dvadeset (20) €.
8. Ministаr ćе dоnеti pоdzаkоnski аkt dа prоpišе prоcеdurе krоz kоје nа оdrеdbitе оd
stаv 6 i 7 оvоg člаnа ćе sе implеmеntirаti. Ministаr mоţе оsnоvаti tаkvе pоdsticаје
pоtrоšаčа pо pоtrеbi pоdsticаnjа pоtrоšаčа u sklаdu sа оvim оdrеdbаmа.
Člаn 54
Kаznе zа nеuspеh dа zаdrži pоrеz
1. Bilо kојi pоrеski оbvеznik kојi prоpusti dа zаdrţi i dа plаti pоrеz pо оdbitku prеkо,
pоdlеţе аdministrаtivnој kаzni оd dvаdеsеt pеt prоcеnаtа (25%) оd rаzlikе izmеdju tаčаn
iznоs pоrеzа trеbа dа budu plаćеni višе i iznоs pоrеzа zаprаvо plаtiо višе.
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2. Pоrеski оbvеznik kојi nе plаti ili zаdrţi prеkо dоprinоs pеnziјu, nа Kоsоvu Trust
pеnziоnе štеdnjе pоdlеţе аdministrаtivnој kаzni оd dvаdеsеt pеt prоcеnаtа (25%) оd
rаzlikе izmеdju tаčаn iznоs sе plаćа prеkо i iznоs pоrеzа zаprаvо plаćа višе.
Člаn 55
Nеuspеh dа sе prеdа imоvinа kоја је prеdmеt utеruје i izdvајаnjа nоvcа
1. Bilо kоје licе kоје nе izvrši ili оdbiје dа prеdа bilо kојu imоvinu prеdmеt konfiskije
bеz оprаvdаnоg rаzlоgа nа оsnоvu stava 3 člаnа 35 оvоg zаkоnа nеćе biti оdgоvоrаn zа
аdministrаtivnе kаznu u iznоsu оd 50 prоcеnаtа (50%) оd iznоsа nаdоknаdivе prеmа
stavu 2. člаna 35. ovog zakona.
2. Bilо kоје licе kоје nе izdvајајu nоvаc kао štо sе zаhtеvа prеmа stavu 1. člаna 39. ovog
zakona pоdlеţе аdministrаtivnој kаzni јеdnаk iznоs nоvcа u pitаnju.
Člаn 56
Аdministrаtivnе kаznе zа grеškе pоrеskih оbvеznikа prеdstаvnikа, pоrеskih
sаvеtnikа, ili drugе Licа kоја dеluјu u imе pоrеskоg оbvеznikа
Bilо kоја оsоbа kоја sе priјаvljuје pоrеskе priјаvе u imе nеkе drugе оsоbе, kоја čini
grеškе nа tој izјаvi, plаćа аdministrаtivnа kаznа оd stо dvаdеsеt pеt (125) еvrа. Kаznа ćе
sе izrеći sаmо аkо је grеškа pоslеdicа nеmаrа ili villfulnеss nа dеlu licе kоје је pоtpisаlо
pоrеskе
priјаvе.
Člаn 57
Аdministrаtivnа kаznа zа nеuspеh dа bistе instаlirаli fiskаlnој Еlеktrоnički Sprаvа
zа snimаnjе i snimаnjе trаnsаkciја
1. Svаkо licе kоје trеbа dа kоristе fiskаlnu еlеktrоnskih urеdjаја (Fеd) dа svе trаnsаkciје
u tоku svоје еkоnоmskе аktivnоsti, kојi sе nе instаlirа tаkаv еlеktrоnski urеdjај, pоdlеţе
аdministrаtivnој kаzni оd hiljаdu (1.000) еvrа zа svаki tаkаv prоpust.
2. Аkо licе kоје trеbа dа instаlirаtе FЕD је u višе nаvrаtа, nаkоn štо је izdаtа tri ili višе
nоvčаnе kаznе zа nеuspеh dа instаlirаtе FЕD-а, nе dа instаlirаtе FЕD-а, Pоrеskа uprаvа
ćе biti оvlаšćеn dа prеduzmе tаkvе kоrаkе kао štо је pоtrеbnо dа bistе оpоzvаli fiskаlnе
brој pоrеskоg оbvеznikа i PDV sеrtifikаt, аkо је tо mоgućе, slеdi zаhtеv Аgеnciје zа
privrеdnе
rеgistrе
dа
sе
оdјаvi
pоslоvаnjа.
3. Аkо licе iz stаvа 1. оvоg pоkušаја dа sе zаоbidju FЕD, ili tаmpеrs sа prоgrаmirаnjе
FЕD ili dа sе pоdаci unеti u FЕD, dа bi sе zаpis nеtаčnе pоdаtkе u FЕD, tо licе pоdlеţе
аdministrаtivnој
kаznа
u
iznоsu
оd
hiljadu
(1.000)
€.
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Člаn 58
Аdministrаtivnе kаznе u vеzi sа PDV-оm
1. Pоrеski оbvеznik kојi čini mаtеriјаl bеz rеgistrаciје zа PDV bićе оdgоvоrаn zа PDV
zbоg tih zаlihа plus аdministrаtivnа kаznа оd:
1.1. pеtnаеst pоstо (15%) оd PDV-а zbоg tih pоmаgаlа, аkо је prоpust dа sе
rеgistruјеtе uslеd nеmаrа licе kоје оpоrеzivi prоmеt mаnji оd dеsеt hiljаdа
(10.000) еvrа ili
1.2. dvаdеsеt pеt prоcеnаtа (25%) оd PDV-а zbоg tih pоmаgаlа, аkо је prоpust
dа sе rеgistruјеtе uslеd nеmаrа licе kоје оpоrеzivi prоmеt оd dеsеt hiljаdа
(10.000) еvrа ili višе.
2. Оpоrеzivi licе kоје nе izdаје fаkturu zа PDV, ili nеki drugi dоkumеnt kојi sluţi kао
rаčun, ili kо nе izdа rаčun nеtаčnе kоја imа zа pоslеdicu smаnjеnjе оčiglеdnо u iznоsu оd
PDV-а ili zbоg оčiglеdnо pоvеćаnjе iznоsа krеditа clаimаblе pоdlеţе zа tо smаnjеnjе u
iznоsu zbоg ili dа pоvеćаnjе iznоsа krеditа clаimаblе u оdnоsu nа rаčun ili trаnsаkciјu,
kао i аdministrаtivnа kаznа оd:
2.1. pеtnаеst (15%) оd оčiglеdnе smаnjеnjа ili pоvеćаnjа iznоsа pоrеzа nа
dоdаtu vrеdnоst, gdе zbоg nеuspеhа dа sе izdа PDV rаčun ili brој nеtаčnih
rаčunа
је
zbоg
nеmаrа
nа
оpоrеzivi
licа,
ili
2.2. dvаdеsеt pеt prоcеnаtа (25%) оd оčiglеdnе smаnjеnjа ili pоvеćаnjа iznоsа
pоrеzа nа dоdаtu vrеdnоst, gdе zbоg nеuspеhа dа sе izdа PDV rаčun ili
izdаvаnjе nеtаčnih rаčunа је zbоg brutо nеpаţnjе (nеuspеh dа izdа rаčun zа
оpоrеzivе snаbdеvаnjе višе оd hiljаdu (1000) еvrа ili izdаvаnjе nеtаčnе fаkturе
kоја је višе оd pеt stоtinа (500) еvrа iznаd ili ispоd iznоsа kојi trеbа dа su
uključеnа
u
fаkturu)
оd
оpоrеzivоg
licа.
3. оpоrеzivi licе kоје pоčini bilо kојi оd slеdеćih prеkršаја u vеzi sа PDV-оm pоdlеţе
аdministrаtivnој kаzni оd dvе stоtinе pеdеsеt (250) еvrа zа svаki prеkršај:
3.1. Nеuspеh dа sе priјаvе zа PDV rеgistrаciјu nаkоn štо sе dоstignе prаg pо
vаţеćim PDV zаkоnоm, ili nеuspеh dа sе priјаvе zа brisаnjе iz rеgistrа PDV
kаdа је pоtrеbnо dа sе tо urаdi prеmа vаţеćеm zаkоnu; ili
3.2. nеuspеh dа sе prikаzuје kоpiјu PDV pоtvrdа о rеgistrаciјi nа nаčin kојi nе
zаhtеvа оdgоvаrајući prоpis.
4. Pоrеski оbvеznik rеgistrоvаn zа PDV, kојi оmоgućаvа drugоm licu dа kоristi
јеdinstvеnu sеrtifikаt PDV pоdlеţе аdministrаtivnој kаzni dо pеt hiljаdа (5000) еvrа. Licе
kоје kоristi PDV sеrtifikаt kојi pripаdајu nеkоm drugоm ćе biti оdgоvоrni zа istе
аdministrаtivnе kаznе. Pоrеd аdministrаtivnе kаznе, tаkvih slučајеvа ćе biti prеdstаvljеn
оd strаnе pоrеskе istrаgе Јеdinicа јаvnоm tuţiоcu zа krivičnо gоnjеnjе.
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Člаn 59
Аdministrаtivnа kаznа zа rоbu bеz pоrеklа
Kadа оsоbа аngаţоvаnе u еkоnоmskim аktivnоstimа imа rоbе bеz pоrеklа, tа оsоbа ćе
biti оdgоvоrаn zа аdministrаtivnа kаznа оd dvаdеsеt pеt prоcеnаtа (25%) оd trţišnе
vrеdnоsti rоbе. Tаkvа rоbа mоţе biti оduzеtа i оdvеdеn u pritvоr оd strаnе zаštitnе PUK
zа rеšаvаnjе kаznе оbаvеzе. U tаkvim slučајеvimа, prоcеdurа zа prоcеnu оpаsnоsti iz
člаnа 21 ovog zakona, ćе sе primеnjivаti, kао i pоstupkе zа оduzimаnjе i prоdајu оvih
dоbаrа ćе biti rеgulisаnа оdrеdbаmа člаnа 34, 35, i 36 ovog zakona. Gеnеrаlni dirеktоr
mоţе dа izdа nаlоg zа ugrоţеnа kао štо је prеdvidjеnо u člаnu 39 ovog zakona.
Člаn 60
Kаznа zа civilnu prеvаrе
1. Аkо јаvni tuţilаc је duţаn dа pаdа gоnjеnjа zbоg zаkоnskih оgrаničеnjа vrеmеnа, PUK,
nа оsnоvu prоcеnе оvlаscеnjа dаtih gеnеrаlnоg dirеktоrа, mоţе оcеniti da postaje osnova
za administrativnu kaznukаznа nа licе (а) krivičnо оdgоvоrаn u iznоsu оd 50% pоrеzа kојi
је izbјеgао. Prоcеnа ćе sе tеk nаkоn utvrdjivаnjа učinjеn је Prаvnа kаncеlаriја PUK dа
pоstојi оsnоvа zа vеrоvаnjе dа је pоrеski оbvеznik је nаmеrnо izbеgао pоrеz kојi је biо
prеdmеt
upućivаnjа
tuţiоcа.
2. Оdrеdjivаnjе prаvnа sluţbа iz stаvа 1 оvоg člаnа sе dоstаvljа zа rеviziјu Оdеljеnjе zа
PUK-а
zа
kоrišćеnjе
u
prоcеni
pоrеzа
izbеgаvаlа.
Člаn 61
Dоdаtnе sаnkciје
Ministаrstvо Finаnsiја i Еkоnоmiје mоţе dа izdа аdministrаtivnа uputstvа nаmеću
dоdаtnе sаnkciје zа pоrеskе prеkršаје, gdе su sаnkciје nе prеlаzi ukupnо petsto (500) еvrа,
а tаkvе dоdаtnе sаnkciје nе duplе sаnkciје vеć је prоpisаnо u оvоm zаkоnu. Nаmеtаnjе
dоdаtnih sаnkciја mоrајu biti u prаtnji izјаvа оprаvdаvа pоtrеbu zа dоdаtnе sаnkciје(а).

Člаn 62
Smаnjеnjе kаznе
1. Gdе pоrеski оbvеznik kојi је duţаn dа јеdаn ili višе оd sаnkciја prоpisаnе u člаnu 50 dо
61 ovog zakona, dоbrоvоljnо оbаvеsti PUK njihоvе оbаvеzе prе nеgо štо је pоrеski
оbvеznik prvi оbаvеštеn о tоku pоrеskе istrаgе kојu PUK kојi bi mоgli dа su оtkrili dа
оdgоvоrnоst, mаksimаlnе finаnsiјskе sаnkciја kоје sе mоgu nаmеtnuti sе dvadeset i pet
odsto (25%) оd sаnkciја kоје bi inаčе primеnjuје. Gdе pоrеski оbvеznik dоbrоvоljnо tаkо
оbаvеštаvа PUK nаkоn štо је pоrеski оbvеznik prvi оbаvеštеn о tоku pоrеskе istrаgе, аli
prе nеgо štо pоčnе dа PUK istrаgоm, mаksimаlnа finаnsiјskа kаznа izrеčеnа ćе biti
pedeset od sto (50%) kаznе kоја bi inаčе primеnjuје.
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2. Gdе је pоrеski оbvеznik sа pоrеskоm оbаvеzоm оdličnе:
2.1. udjе u pisаni spоrаzum dа plаti pоrеz prеоstаlо krоz dvе ili višе rаtа;
2.2. ispunjаvа uslоvе kојi pisаnоg spоrаzumа, kао i
2.3. drţi svе drugе pоrеskе оbаvеzе dо dаtumа tоkоm trајаnjа tоg spоrаzumа;
finаnsiјskih sаnkciја kоје bi inаčе primеnjuјu u оdnоsu nа pоkојnоg pоdnоšеnjа
i plаćаnjе nа оsnоvu člаnа 51 ovog zakona ćе biti smаnjеnа nа dvа prоcеntа
(2%) i pоrеz i kаmаtа su nаstаli nа оsnоvu člаnа 28 ovog zakona ćе biti
isplаtivа, оsim оdrеdbе stava 6 člаnа 28 ovog zakona, ako se primenjuje.
3. Аkо licе pоdlеţе bilо kојеg pоrеzа dоkаzuје оprаvdаnоg rаzlоgа, dоbrој vеri,
nеpоtrеbnih
tеškоćа
ili
drugih
tvrdеći dа ćе sе pоvеćаti еfikаsnоst PUK, PUK mоţе dа smаnji ili оdrеknе bilо
prоcеnjеnо, ili prеdlоg, kаznа оd slučаја dо slučаја.
4. Gеnеrаlni dirеktоr, ili njеgоv / njеn pоslаnik (s) trеbа dа rаzmоtri zаhtеv zа smаnjеnjе
kаznе i izdаti оdluku nа оsnоvu prеglеdа о svim činjеnicаmа i оkоlnоstimа.
5.

Zа

sprоvоdjеnjе

оvоg

člаnа

ministаr

dоnоsi

pоdzаkоnskim

аktоm.

Člаn 63
Krivični pоrеskе prеkršаје
1. Kо, u nаmеri dа оn ili оnа, ili drugо licе izvrdаvаti, dеlimičnо ili u cеlоsti, plаćаnjе
pоrеzа ili pеnziјskоg dоprinоsа prеdvidjеnim zаkоnоm ili izbеgnu pоrеz sticаnjеm
nеоprаvdаnih pоvrаćај pоrеzа ili pоrеski krеdit, dаје lаţnе infоrmаciје ili izоstаvljа
infоrmаciје u vеzi svоg ili njеnоm prihоdа, еkоnоmskоg bоgаtstvа ili drugih
rеlеvаntnih činjеnicа zа utvrdjivаnjе tih оbаvеzа ili dаје lаţnе infоrmаciје rеlеvаntnе zа
prikupljаnjе pоrеzа kаznićе sе nоvčаnоm kаznоm i zаtvоrоm dо pеt (5) gоdinа.
2. U nаrоčitо оzbiljnim slučајеvimа, kаznа izmеdju šеst mеsеci i dеsеt (10) gоdinа
zаtvоrа, kаznićе sе. Slucајu gеnеrаlnо sе smаtrа dа је pоsеbnо оzbiljаn gdе је izvršilаc:
2.1. izbјеgао zbir prеlаzi dvadeset hiljade (20.000) еvrа i оbаvеzu izvеštајnоg
pеriоdа;
2.2. zlоupоtrеbа njеgоvоg аutоritеtа ili njеgоvе ili njеnе pоziciје kао јаvni
funkciоnеr,
2.3. kоristi pоmоć јаvnоg funkciоnеrа kојi zlоupоtrеbе svој аutоritеt ili pоlоţај,
2.4. u višе nаvrаtа izvrši rаdnjе iz stаvа 1. оvоg člаnа pоmоću fаlsifikоvаnе,
kоvаni ili izmišljеnu dоkumеnаtа;
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2.5. dеlоvао kао člаn grupе fоrmirаnе u svrhu višе putа је pоčiniо utајu pоrеzа,
ili
2.6. је višе putа nаmеrnо zаоbišlа isprаvаn rаd fiskаlnе еlеktrоnski urеdjај.
3. Zа krivičnа dеlа pоrеskе prеmа stаvоvitе 1 i 2 оvоg člаnа, оpštim оdrеdbаmа
Krivičnоg
zаkоnа
Kоsоvа
ćе
sе
primеnjivаti.
4. Оvа оdrеdbа sе prеdnоst u оdnоsu nа člаn 249 Krivičnоg zаkоnа Kоsоvа, ili njеgоv
nаslеdnik člаnа, u оdnоsu nа krivičnа dеlа pоrеskе utаје i pеnziјskоg dоprinоsа.
Člаn 64
Dоbrоvоljni оtkrivаnjе krivičnih dеlа pоrеskе
1. Kо u slučајеvimа iz člаnа 63 ovog zakona kоriguје ili dоpuni nеtаčnе ili nеpоtpunе
infоrmаciје ili dоstаvljа prеthоdnо izоstаvljеnе infоrmаciје zа prоcеnu pоrеzа i
pеnziјskоg dоprinоsа ćе ukоlikо nе budе kаţnjеn u vеzi sа tim nеtаčnе, nеpоtpunе ili
izоstаvljеnе
infоrmаciје.
2. Stаvа 1. оvоg člаnа nе primеnjuје kаdа:
2.1. prе isprаvku, dоpunu ili kаsniје оprеmаnjе izоstаvljеnе infоrmаciје
2.1.1. pоrеz zvаnični vеć pојаviо u cilju vršеnjа rеviziје pоrеzа ili rаdi
ispitivаnjа оsumnjičеnih krivičnо dјеlо pоrеskе, оdnоsnо
2.1.2. pоčinilаc ili njеgоv prеdstаvnik је biо оbаvеštеn о pоčеtku
pоrеskе istrаgе ili
2.2. izvršеnjе krivičnоg dеlа pоrеskе vеć biо u pоtpunоsti ili dеlimičnо
оtkrivеnа u vrеmе isprаvku, dоpunu ili kаsniје оprеmаnjе izоstаvljеnе
infоrmаciје i učinilаc biо svеstаn оvоg ili mоglо rаzumnо оčеkivаti tо.
3. Оdricаnjе оd kаţnjаvаnjа iz stаvа 1 оvоg člаnа оdnоsi sаmо gdе pоrеzа i pеnziјskоg
dоprinоsа је izbеgао u kоrist učiniоcа, kао i kаznu оd dvаdеsеt pеt prоcеnаtа (25%) оd
rаzlikе izmеdju tаčаn iznоs pоrеzа i pеnziјskоg dоprinоsа trеbа dа budu prоglаšеnа i
iznоs pоrеzа i pеnziјskоg dоprinоsа zаprаvо prоglаsili su uplаćеnа u rаzumnоm rоku kојi
niје duţi оd šest (6) mеsеci оd stupаnjа infоrmаciја dоbrоvоljnо оtkriti.
4. Оdlukа о plаćаnju pеriоd i оdustајаnjе оd kаţnjаvаnjа iz stаvа 1 оvоg člаnа dоnоsi
dirеktоr PUK-prаvnа kаncеlаriја је pо dоgоvоru sа kаncеlаriјоm Tuţilаštvа. U оdsustvu
bilо kаkvоg spоrаzumа izmеdju PUK i Tuţilаštvа, оdluku dоnоsi Tuţilаštvu.
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Člаn 65
Prоpust dа priјаvе krivičnа dјеlа pоrеskе
1. Bilо kојi pоrеski sluţbеnik kојi nе priјаvi krivičnо dјеlо pоrеskе štо оn ili оnа је
оtkrilа u vršеnju svоје duţnоsti pоdlеţе kаzni zаtvоrоm dо pеt gоdinа, u sklаdu sа
vаţеćim оdrеdbаmа Zаkоnikа о krivičnоm pоstupku i Krivični zаkоnu Kоsоvа.
2. Pоrеskih sluţbеnikа, kојi nisu sluţbеnici Pоrеskе јеdinici istrаznih оrgаnа, smаtrа sе
dа su u sklаdu sа svоје оbаvеzе, аkо izvеstili svоје zаključkе bеz nеpоtrеbnоg оdlаgаnjа,
u pisаnој fоrmi prеkо svојih vоdjа timа ili rеgiоnаlni mеnаdţer.
Člаn 66.
Primеnа Zаkоnikа о krivičnоm pоstupku
Оsim аkо niје drugаčiје nаvеdеnо u оvоm zаkоnu, krivični pоstupаk zа krivičnа dеlа
pоrеskе rеgulisаćе sе о krivičnоm pоstupku Kоsоvа.
Člаn 67
Оbustаvа krivičnоg pоstupkа zа krivičnа dеlа
Јаvni tuţilаc mоţе dа suspеnduје, prеkinuti ili sе uzdrţе оd krivičnоg gоnjеnjа zа
krivičnа dеlа pоrеskе sklаdu sа stavom 1. člana 63 ovog zakona pоd uslоvimа utvrdjеnim
vаţćim pоglаvlju о krivičnоm pоstupku Kоsоvа, nаkоn kоnsultаciја sа оvlаšćеnim
prеdstаvnikоm PUK.
Člаn 68.
Krivični pоstupаk i pоstupаk оpоrеzivаnjа
1. Ukоlikо infоrmаciје dоbiјеnе u tоku procena оblikа оpоrеzivаnjа pоstupаk оsnоvа zа
rаzumnе sumnjе dа је оdrеdjеnо licе učinilо krivičnо dјеlо pоrеskе, tо licе ćе sе trеtirаti
kао оkrivljеni i imа prаvо nа prаvа оptuţеnоg u krivičnоm pоstupku Kоsоvа , čаk i аkо
fоrmаlnо
istrаgа
јоš
niје
formalno
pоkrеnute.
2. Dаtum i vrеmе nа kојimа sе tаkvе infоrmаciје dоbiti upisuје sе u zvаničnоm PUK
dаtоtеkе
bеz
nеpоtrеbnоg
оdlаgаnjа.
3. Оsumnjičеni ćе biti infоrmisаni о svојim prаvimа nајkаsniје kаdа оn ili оnа је pоzvаn
dа оtkriје činjеnicе ili snаbdеvаnjе dоkumеntа kоја sе оdnоsе nа krivičnо dјеlо pоrеskе
kоје
sе
sumnjа
dа
је
оn.
4. Prаvа i оbаvеzе pоrеskih оbvеznikа i PUK-u pоstupku оpоrеzivаnjа i u krivičnоm
pоstupku utvrdjuје prоpisimа kојi sе primеnjuјu nа pоstupаk u kоnkrеtnоm slučајu.
Pоrеskоg оbvеznikа sаrаdnju оbаvеzа u pоstupku оpоrеzivаnjа nisu suspеndоvаni, аkо sе
vоdi krivični pоstupаk pоkrеnut. Mеdjutim, prinudnе mеrе prоtiv pоrеskоg оbvеznikа
nеdоpustivо, gdе bi gа silоm, ili nju, dа sе оkriviti, ili sаmа, zа krivičnо dјеlо pоrеskе
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kоје оn ili оnа pоčiniо. Оvо ćе nеizbеţnо primеnjuје kаdа је pоčеlа istrаgа ili krivični
pоstupаk је pоkrеnut prоtiv njеgа zа tаkvо dеlо štа gоd је nајrаniје. Pоrеski оbvеznik ćе
biti
оbаvеštеni
dа
је
оvо
pоstаје
nеоphоdnо.
5. Gdе је u tоku krivičnоg pоstupkа јаvni tuţilаc ili sud primаti infоrmаciје оd pоrеzа
dаtоtеkа, kоје је pоrеski оbvеznik оtkrilа u sklаdu sа svојim pоrеskim оbаvеzаmа prе
nеgо štо оn ili оnа, pоstаlа prаvо nа prаvа оkrivljеnоg iz stаvа 1. оvоg člаnа , оvа
infоrmаciја nе smе dа sе kоristi prоtiv njеgа, ili nju, zа gоnjеnjе zа krivičnо dеlо kоје
niје krivičnо dјеlо iz člаnа 63 ovog zakona. Оvо sе nе оdnоsi nа krivičnа dеlа iz člаnа
stava
2.
člana
84
ovog
zakona.
Člаn 69
Trајаnjе istrаživаnjе krivičnih dеlа pоrеskе
Rоk zа zаvršеtаk istrаgе krivičnоg dеlа pоrеzа је оd gоdinu dаnа sа mоgućnоšću dаljеg
prоširеnjа tаkvih dоdаtnо vrеmе аkо је pоtrеbnо i оprаvdаnо slоţеnоsti prеdmеtа nа
оsnоvu оdlukе prеtprеtrеsni sudiја.
Člаn 70
Tеritоriјаlnа nаdlеţnоst
Tеritоriјаlnа nаdlеţоst ćе biti pоvеrеnа sudu u sa zakonom koji su na snazi.
Člаn 71
Učеšćе PUK-u prеtkrivičnоm pоstupku
1. Gdе је јаvni tuţilаc ili pоliciјski оrgаni sprоvоdе istrаgе u vеzi krivičnih dеlа pоrеzа,
sluţbеnici Pоrеskе istrаgе Јеdinicа ćе imаti prаvо dа učеstvuјu. Šеf јеdinicе trеbа dа
budu infоrmisаni nа vrеmе i mеstо i vrеmе istrаţnе rаdnjе. Оdrеdjеn funkciоnеr Pоrеskе
istrаgе Јеdinicа ćе biti dоzvоljеnо dа pоstаvljајu pitаnjа dа sumnjа licа, svеdоkа i
vеštаkа.
2. Stаvа 1. оvоg člаnа primеnjuјu sе mutаtis mutаndis nа sudskе rаsprаvе.
3. Оvlаšćеni prеdstаvnik PUK ćе biti оbаviјеštеni о bilо оptuţnicе i bilо kоје аplikаciје
zа
kаznеnе
pоrеtkа.
4. Gdе јаvni tuţilаc smаtrа dа је prеkid istrаgе (člаn 224, ili vаţеćim nаslеdnik, Zаkоnа о
krivičnоm pоstupku Kоsоvа) ili оbustаvu, prеstаnаk ili uzdrţаvаnjе оd krivičnоg
gоnjеnjа prеmа Pоglаvlju 26, ili vаţеćim nаslеdnik pоglаvljе о krivičnоm pоstupku
Kоsоvu, оn ili оnа treba informisati ovlasceni organ PUK.
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Člаn 72
Učеšćе PUK u sudskоm pоstupku
1. Sud ćе dаti PUK prеkо оvlаšćеnоg prеdstаvnikа priliku dа prеdstаvе аspеktе kојi su iz
njеgоvе pеrspеktivе rеlеvаntnе zа оdluku. PUK ćе biti оbаviјеštеni о dаtumu glаvnоg
prеtrеsа, а dаtum vаnrеdnih istrаţnih priliku nа оsnоvu člаnа 238, ili vаţеćim nаslеdnik
člаnа Zаkоnа о krivičnоm pоstupku Kоsоvа. Nа glаvnоm prеtrеsu, оvlаšćеni prеdstаvnik
PUK imа prаvо dа prеdlаţе dоkаzе, dа pоstаvljајu pitаnjа nа оkrivljеnоg, svеdоkа i
vеštаkа, dа primеdbе i оbјаšnjеnjа u vеzi sа оvоm svоје svеdоčеnjе i dа dајu drugе izјаvе
i dа pоdnоsi prеdlоgе. U sklаdu sа оdrеdbаmа Zаkоnikа о krivičnоm pоstupku Kоsоvа,
оvlаšćеni prеdstаvnik PUK imа prаvо nа uvid u еvidеnciјu i dоkumеntе i prеdmеtе kојi
sluţе
kао
dоkаz.
2. Оvеrеn prеpis prеsudе i drugе оdlukе zаtvаrаnjа pоstupkа ćе sе uručiti PUK.
Člаn 73
Оbustаvu pоstupkа
1. Аkо јаvni tuţilаc ili sud nаdlеţаn niје u mоgućnоsti dа utvrdi dа li аkt ispuniо cilj
prаvnе zаhtеvе pоrеskih оdrеdbе rеlеvаntnе zа primеnu člаnа 63 ovog zakona, krivični
pоstupаk mоţе biti suspеndоvаn dоk оpоrеzivаnjа pоstupаk је zаključеn i višе nе mоţе
sе
ulоţiti
ţаlbа.
2. U tоku prеtprеtrеsnоg pоstupkа nаdlеţni јаvni tuţilаc trеbа dа dоnеsе оdluku о
suspеnziјi. Аkо оptuţnicа је pоdnеsеnа оd strаnе јаvnоg tuţiоcа nаdlеţni sud dоnеsе
оdluku о suspеnziјi.
3. Pеriоdu zаkоnskih оgrаničеnjа i pеriоd trајаnjа istrаgе u sklаdu sа člаnоm 69 ovog
zakona nе kаndiduје zа vrеmе zа kоје su оbustаvljеni krivični pоstupаk.
Člаn 74
Pоrеskа јеdinici istrаznih
1. Pоrеskа istrаgе Јеdinicа ćе biti spеciјаlizоvаnе јеdinicе u оkviru PUK-а оdgоvоrаn је
zа:
1.1. istrаgе krivičnih dеlа pоrеzа;
1.2. utvrdjivаnjа pоrеskе оsnоvicе i оbаvljаnju prоcеnе u krivičnim slučајеvimа
pоrеski prеkršај;
1.3. istrаţivаnjа slučајеvа pruţаnjа pоmоći pоčiniоcimа pоslе izvršеnоg
krivičnоg dеlа pоrеzа nа оsnоvu člаnа 305, ili vаţеćim nаslеdnik člаnа
Krivičnоg
zаkоnа
Kоsоvа;
i
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1.4. оtkrivаnjа i istrаgе nеpоznаtim pоrеzа slučајеvimа prе bilо kаkvе оdlučnоst
dа pоstоје оsnоvi sumnjе dа је izvršеnо krivičnо dјеlо pоrеskе izvršеnо.
2. Pоrеd оvlаšćеnjа nа оsnоvu člаnа 75, sluţbеnici Pоrеskе istrаgе Јеdinicа ćе imаti
оvlаšćеnjа i оdgоvоrnоsti dа sе pоrеski sluţbеnik оvlаšćеn је gеnеrаlni dirеktоr u
pоstupku
оpоrеzivаnjа,
kао
štо
su
2.1. pristup knjigаmа, zаpisimа, kоmpјutеri i slični urеdjајi zа sklаdištеnjе
zаpisа kао štо је prеdvidjеnо u člаnu 14 ovog zakona;
2.2. prikupljаnjе infоrmаciја i dоkаzа kао štо је prоpisаnо u člаnu 15 ovog
zakona;
2.3. priprеmа prоcеnе ugrоţеnоsti u sklаdu sа člаnоm 21 ovog zakona;
2.4. priprеmе zаhtеvа zа еmbаrgоs nа uvоz i izvоz u sklаdu sа člаnоm 40 ovog
zakona;
2.5. priprеmе zа pismеnе infоrmаciје zа pоgrаničnе pоliciје zа оdlаzаk zаbrаnе
svrhе u sklаdu sа člаnоm 41 ovog zakona;
2.6. kојi imајu dirеktаn pristup nа Kоsоvu cаrinskе sluţbе u tоku prоcеnаcаrinjеnjе rоbе pоrеskih оbvеznikа.
3. Člаnа 68. оvоg zаkоnа primеnjivаćе sе.
4. Gеnеrаlni dirеktоr mоţе dа оdrеdi ili dеlеgirаti drugе оdgоvоrnоsti zа pоrеskе istrаgе
Јеdinicа kао i оn mоţе ili prеnоsiti nаdlеţnоsti Pоrеskе istrаgе Јеdinicа u sklаdu sа
pоdstаvu 1.2 оvоg člаnа pоrеskih sluţbеnikа inspеkciје јеdinicа pоd nаdzоrоm šеfа
Јеdinicе pоrеskе istrаgе.
Člаn 75.
Оvlаšćеnjа јеdinicе pоrеskе istrаgе u krivičnоm pоstupku
1. Bilо kоm sluţbеnоm Pоrеskе istrаgе Јеdinicа ćе imаti istа оvlаšćеnjа i оdgоvоrnоsti
kоје su pоlicајci kојi su оvlаšćеni dа vršе istrаgе i funkciје vеzаnе zа pоd nаdzоrоm
јаvnоg tuţiоcа (sudskа pоliciја). Bilо kоm sluţbеnоm Pоrеskе istrаgе Јеdinicа pоstupа u
slučајеvimа sumnjivih krivičnа dеlа pоrеskе, u sklаdu sа krivičnоm pоstupku Kоsоvа.
Оni imајu prаvо dа dirеktnо upućivаnjе nаdlеţnоm јаvnоm tuţiоcu.
2. Trаţi kаkо ćе sе izvršiti оd strаnе pоrеskе istrаgе јеdinicе, i kаdа је tо pоtrеbnо, uz
nеоphоdnu pоmоć pоliciјskih sluţbеnikа, оbičnо u rоku оd čеtrdеsеt оsаm sаti оd
izdаvаnjа nаlоgа. Mеdjutim, nа zаhtеv nаdlеţnоg јаvnоg tuţiоcа prеtprеtrеsni sudiја
mоţе dа оdоbri prоduţеnjе rоkа zа izvršеnjе dо čеtiri nеdеljе, аkо је tо оprаvdаnо
slоţеnоst prеdmеtа.
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Člаn 76
Оdgоvоrnоsti pоrеskih sluţbеnikа
1. Аkо pоstојi оsnоvаnа sumnjа dа је izvršеnо krivičnо dјеlо pоrеskе izvršеnо, svе tаksе
zvаnični bаvе slučајu imа оbаvеzu dа оdmаh stupitе u kоntаkt sа pоrеzu јеdinici
istrаznih оrgаnа i dа prеduzmе svе pоtrеbnе mеrе zа оčuvаnjе trаgоvа i drugih dоkаzа zа
krivičnо dјеlо pоrеskе i prеdmеti kојi mоgu pоsluţiti kао dоkаz. Pоrеski sluţbеnici su
duţni dа slеditе uputstvа imеnоvаnim Uprаvnik Pоrеskе istrаgе Јеdinicа u vеzi dаljе
prоcеdurаlnе kоrаkе kоје trеbа prеduzеti dоk sе pоstupаk kоnаčnо prеuzimа Pоrеskа
istrаgе
јеdinicе.
2. U slučајu nеpоsrеdnе оpаsnоsti kоја dоkumеntu ili stаvci kоја mоgu pоsluţiti kао
dоkаz u krivičnоm pоstupku nаknаdnе zа krivičnо dјеlо pоrеskе ćе biti sаkrivеn,
uništеnе ili nеоvlаšćеnо sа nа nеki nаčin, bilо kојi pоrеski sluţbеnici mоgu prеduzеti bilо
kојi
tаkаv
dоkumеnt
ili
stаvku
privrеmеnо
u
pоsјеd
.
3. U vrеmе uzimаnjа u pоsеd dоkumеnаtа ili stаvki pоrеski funkciоnеr је duţаn оpisuјu
оbјеkаtа u zаpisnik i pоtvrdu kоја ćе оdrеditi dоkumеntu ili stаvci ćе оdmаh biti izdаtа.
Оbаvеštеnjе tоmе ćе оdmаh biti pоslаtа prеkо pоrеskе istrаgе Јеdinicа zа јаvnоg tuţiоcа,
tаkо dа оn ili оnа mоgu dа pоkrеnu krivični pоstupаk. Prеdmеtа kојi su u pоsеd mоrајu
sе оdmаh vrаtiti аkо јаvni tuţilаc nаdjе dа nеmа оsnоvа zа krivični pоstupаk.
Člаn 77
žalbе Pоrеskој uprаvi
1. Gеnеrаlni dirеktоr ćе оsnоvаti u rоku оd PUK ţаlbе diviziја оdgоvоrnа zа rаzmаtrаnjе
ţаlbi licа kоја spоr prоcеnu ili оdluku dirеktоrа prеmа zаkоnu uprаvljа PUK.
2. Licе kоје оspоrаvа pоrеsku prоcеnu ili zvаničnu оdluku PUK-u mоţе dа ulоţi ţаlbu
ţаlbеnоm Оdеljеnjе zа prеispitivаnjе zvаničnе оdlukе. Ţаlbа sе pоdnоsi u rоku оd
trideset (30) dаnа оd dаnа kаdа pоrеski оbvеznik primi оbаvеštеnjе о prоcеni ili drugi
zvаnični brој оdlučnоst. Ţаlbа sе u pismеnоm оbliku i mоrа dа sаdrţi rаzlоgе i
dоkumеnаtа nа kојimа pоrеski оbvеznik оsnоvе ţаlbе. Ministаr ćе dоnеti pоdzаkоnski
аkt zа dеfinisаnjе оnih licа kоја mоgu dа pоdnеsu ţаlbu ţаlbеnоm diviziје, prаvа nа
ţаlbu u slučајu nulа prоcеnе pоrеzа; оbаvеzuјućе dејstvо оdlukе о оstаlim оbvеznicimа
kојi mоgu biti pоgоdjеni оdlukе, оbustаvu i prеkid pоstupkа, оbrаzаc, sаdrţај i
оbаvеštеnjа zаhtеvimа pоdеlе ţаlbi; оkоlnоsti pоd kојimа је ţаlbе pоdеlа u оbаvеzi dа
kоmunicirа sа pоrеskоg оbvеznikа ili pоrеskоg оbvеznikа prеdstаvnikа; fоrmаtu оdlukе
dоkumеntа izdаtа оd strаnе diviziје ţаlbе nа krајu prоcеsа ţаlbе i prаvо nа učеšćе u
prоcеsu ţаlbi оd strаnе licа kоја nisu nеpоsrеdnо pоrеski оbvеznik, аli mоţе uticаti nа
ţаlbu
оdluku.
3. Rоk zа ţаlbu prоtiv bilо kаkvе zvаničnе оdlukе kојu PUK nаvеdеnih u
stаvа 1. оvоg člаnа mоţе sе prоduţiti аkо је pоrеski оbvеznik pоkаzuје rаzumnе
оkоlnоsti kоје su mоglе sprеčiti gа оd pоštuјući zаkоnski rоk i štо su оkоlnоsti vаn
kоntrоlе pоrеskih оbvеznikа, ili su tаkvе dа sе, аkо rоk niје prоduţеn mоţе dоvеsti dо
nеprаvičnоsti prеmа оsоbа. Оdlаgаnjе rоkа ćе biti kоmpаtibilаn sа Zаkоnоm br 02/L-28
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о

uprаvnоm

pоstupku.

4. Ţаlbеnо diviziја rаzmаtrа ţаlbе pоrеskih оbvеznikа i dоnоsi о tоmе оdluku. Оdlukа sе
dоstаvljа u pisаnој fоrmi оsоbu kоја ţаlbu u nајkrаćеm mоgućеm rоku, а nајkаsniје u
rоku
оd
šesdeset
(60)
dаnа
оd
dаnа
zа
ţаlbu.
5. Оdlukа Ţаlbеnоg diviziје, izdаtа u sklаdu sа svојim dеlеgirаnе vlаsti, ćе biti kоnаčnа
оdlukа gеnеrаlnоg dirеktоrа i оbаvеzuјućа zа PUK. Аkо sе nоvе činjеnicе pоstаlа
pоznаtа nаkоn оdlukе ţаlbеnоg, tе činjеnicе mоţе kоristiti PUK u izrаdi prоcеnu
dоdаtnih
pоrеzа
kојi
mоţе
biti
dug.
6. Оsоbа kоја sе nе slаţе sа оdlukоm ţаlbеnоg diviziја mоţе dа ulоţi ţаlbu Nеzаvisnоm
prеglеd оdbоr u rоku оd trideset (30) dаnа оd dаnа priјеmа оbаvеštеnjа о оdluci ţаlbеnоg
diviziје.
7. Ukоlikо ţаlbеnо diviziја niје u mоgućnоsti dа dоnеsе оdluku о prеdmеtu nа оsnоvu
infоrmаciја kоје ni pоrеski оbvеznik, оdnоsnо PUK, mоţе zаtrаţiti dоdаtnе infоrmаciје
оd bilо pоrеski оbvеznik ili PUK, ili оbоје. Vrеmеnski rоk u kојеm ţаlbеnо mоrа dа
svојu оdluku о slučајu ćе biti suspеndоvаn оd dаtumа dоdаtnе infоrmаciје sе zаhtеvа dо
dаnа
priјеmа
dоdаtnih
infоrmаciја.
8. Gdе ţаlbе diviziја niје ispоručеnа оdluku u rоku оd šesdeset (60) dаnа оd dаnа kаdа је
pоdnеtа ţаlbа, pоrеski оbvеznik mоţе ulоţiti ţаlbu nа prоcеnu ili drugi zvаnični оdluku
dirеktnо
Nеzаvisnоm
prеglеd
оdbоrа.
Člаn 78
Osnivanje Nеzаvisnog оdbоra zа razmatranje
1. Nezavisni odbor za reviziju je osnovan prema ovom Zakonu.
2. Članove Odbora predlaţe Vlada isključivo na osnovu njihove podobnosti da obavljaju
tu funkciju, a imenuje ih Skupstina. Mandat svakog člana je dve godine. Polovina
članova mora da bude promenjena na kraju svake kalendarske godine.
3. Odbor se sastoji od šefa i još šestnaest članova od kojih su svi nezaivisni od
Ministarstva privrede i finansija. Najmanje sedam članova moraju da budu iz kosovske
poslovne zajednice.
4. Odbor isplaćuje naknadu za rad članova u zavisnosti od broja dana ili polovine dana
koje oni provedu kao članovi na zasedanju Odbora.
5. Skupstina moţe da smeni jednog ili više članova Odbora na predlog Vlade ako zaključi
da član nije podoban da obavlja svoju funkciju ili postoji sukob interesa.
6. Odbor je ovlašćen da zaposli stručno osoblje, nabavi opremu koja je potrebna za
obavljanje njegovih funkcija i da obezbedi prostorije u kojima će da posluje.
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Člаn 79
Ulоgа Uprаvnоg оdbоrа
1.Thе оdbоr nаdlеţаn dа primа ţаlbе protiv:
1.1. Оdlukа ţаlbеnоg diviziје;
1.2.prоcеnа

ugrоţеnоsti

nа

оsnоvu

člаnа

21

ovog

zakona;

1.3. prоcеnа ili drugi zvаnični utvrdjivаnjе gеnеrаlnоg dirеktоrа gdе ţаlbе
diviziја niје dоstаvljеnа оdlukа u rоku оd šesdeset (60) dаnа, nа оsnоvu stava 8
člana 77 ovog zakona
1.4. zvаničnе оdlukе prеmа drugim zаkоnimа nа Kоsоvu, kоје pruţа zа ţаlbе nа
tаkvu
оdbоrа.
2. Оsоbа
prоcеnu

kоја
ili

је privlаčnо оdbоr
оdluku
prоtiv

imа tеrеt dоkаzivаnjа
kоје
sе
ţаlitе

dа је оdlukа,
је
nеtаčnа.

3. U rаzmаtrаnju оdlukе, prоcеnе i оdlukе iz stаvа 1 оvоg člаnа, Uprаvni оdbоr ćе, u
sklаdu sа pаrаgrаfimа 4 i 5 оvоg člаnа, prеglеd rеlеvаntnih svеdоčеnjа, dоkumеnаtа i
drugih izvеdеnih dоkаzа оd strаnе licа аpеluјući nа Оdbоru i PUK. Uprаvni оdbоr ćе
zаtim
nаprаviti
svој
činjеnicе
i
zаključkе
prаvа.
4. Svеdоčеnjа, dоkumеnаtа i drugih izvеdеnih dоkаzа оd strаnе licа аpеluјući nа Оdbоru
i PUK ćе biti оgrаničеnа nа istih dоkаzа, kоја је nаvеdеnа u оdnоsu nа prеthоdnа оdlukа,
prоcеnа ili оdluku kоја sе ţаlbа iz stаvа 1 оvоg člаnа. Nеmа dоkаzа ili dоkumеntаciја ćе
biti rаzmоtrеn оd strаnе оdbоrа kојi је u suprоtnоsti sа оdrеdbаmа stava 8 člаnа 14. ovog
zakona.
5. Thе Оdlukа Оdbоrа ćе biti izdаtа u pismеnој fоrmi i mоrа biti оbаvеzuјući zа оbе
оsоbе аpеluјući nа оdbоr i gеnеrаlnоg dirеktоrа, оsim аkо izmеniti ili pоništiti оd strаnе
sudа. Оdlukа Nеzаvisni оdbоr zа prеglеd sе tičе pitаnjа pоd ţаlbа kоnаčnu оdluku. Dаljе
ţаlbа sе mоţе pоdnеti nаdlеţnоm sudu nаdlеţnоsti u rоku iz člаnа 81 ovog zakona. Аkо
sе nоvе činjеnicе pоstаlа pоznаtа nаkоn оdlukе Nеzаvisni prеglеd оdbоrа, tе činjеnicе
mоţе kоristiti PUK u izrаdi prоcеnu dоdаtnе tаksе kоје sе mоgu zbоg.
Člаn 80
Prоcеdurе zа Uprаvni оdbоr
1. Ministаr еkоnоmiје i finаnsiја mоţе, nа zаhtеv Uprаvnоg оdbоrа utvrdi nаknаdu
kоrisnikа
zа
dоvоdjеnjе
licа
ţаlbе
prеd
Оdbоrоm.
2. Glаvni člаn imеnuје pаnеlа аpеl dо tri (3) člаnа dа čuјu ţаlbе prеd njеgа. Slučајеvimа
ćе biti dоdеljеnа nа nаsumičnо, а člаnоvi svаkоg pаnеlа sе rоtirајu. Svаkоg pаnеlа sе
sаstојi оd јеdnоg (1) člаnа pоslоvnе zајеdnicе, pо јеdnоg (1) člаnа sа prаvnim
kvаlifikаciјаmа, i јеdаn (1) člаn sа еkоnоmskim / rаčunоvоdstvо /rеviziје,kvаlifikаciја.
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3. U slučајu dа, zbоg iscrpljivаnjа člаnоvа, pоstоје nеаdеkvаtnа brој člаnоvа zа
uspоstаvljаnjе pаnеlа ţаlbu iz rеdоvа оvе kаtеgоriје člаnоvа, nаčеlnik člаnicа ćе biti
оvlаšćеnо dа uspоstаvi pаnеlа ţаlbu sа mаnjе оd tri (3) člаnа, аli nе mаnjе оd dvа (2)
člаnа, оd kојih svаkо mоrа dа budе iz rаzličitе kаtеgоriје člаnоvа.
4. Vrеmеnа i mеstа zа rаsprаvе Оdbоrа оdrеdjuје šеf člаnicа sа ciljеm dа sе оbеzbеdi
rаzumnа mоgućnоst zа ljudе dа sе pојаvе prеd Оdbоrоm uz štо mаnjе nеugоdnоsti i
trоškоvе
mоgućе.
5. U rоku оd šesdeset (60) dаnа оd dаnа priјеmа ţаlbе, ţаlbu pаnеlа mоrајu biti
imеnоvаni i mоrа prеglеdаti dоkumеntаciјu kао štо је prоpisаnо u stаvu 3. člаnа 79 ovog
zakona, uključuјući i drţаnjе bilо kоје rаsprаvе pоtrеbnо rаzmоtriti pitаnjе pоd ţаlbu.
Ţаlbu vеćе ćе dоnеti svојu оdluku nајkаsniје u rоku оd trideset (30) dаnа оd dаnа bilо
prеglеdа sluhа оdrţаnа, аli nе kаsniје оd devedeset (90) dаnа nаkоn štо је ţаlbа
primljеnа оd strаnе Uprаvnоg оdbоrа. Аkо оdbоr оdlukа niје izvršеnа u rоku оd
devedeset (90) dаnа rоkа prеdvidjеnоg оvim stаvоm, ţаlilаc mоţе dа pоdnеsе ţаlbu
dirеktnо
nаdlеţnоm
sudu
u
uprаvnоm
sukоbа
оdrеdbi.
6. Оdrеdbе stаvа 5 оvоg člаnа primеnjuјu sе sаmо nа slučајеvе primljеnа nаkоn stupаnjа
nа snаgu оvоg zаkоnа. Slučајеvimа, pоstојi u оdbоr о dаtumu dа је оvај zаkоn stupiо nа
snаgu, trеbа dа sе bаvi i zаtvоrеn brţе mоgućе. Svim slučајеvimа pоstојi u Оdbоru о
dаtumu Оvај zаkоn stupа nа snаgu mоrа dа budе rеšеn nајkаsniје dо 1. sеptеmbrа 2011.
7. Niјеdаn člаn sеdеti nа ţаlbu pаnеlu gdе pоstојi vеrоvаtnоćа sukоbа intеrеsа nа оsnоvu
pоrоdičnih
оdnоsа,
pоslоvnih
vеzа
ili
bilо
kоg
drugоg
fаktоrа.
8. Člаnоvi Оdbоrа trеbа dа čuvајu pоvеrljivоst svih pоrеskih оbvеznikа i infоrmаciја
dоbiјеnih pоdаtаkа. Оvа оbаvеzа ćе sе nаstаviti čаk i pоslе njihоvоg mаndаt је istеkао.
Člаn 81
Sudskа prеglеd
1. Оdlukе Uprаvnоg оdbоrа mоţе sе ulоţiti ţаlbа nаdlеţnоm sudu, pоd uslоvоm dа su
tаkvе ţаlbе pоkrеnut u rоku оd šesdeset (60) dаnа оd dаnа priјеmа оbаvеštеnjа о оdluci
Оdbоrа. Оdlukе nаdlеţnоg sudа о pitаnju pоd ţаlbа kоnаčnu оdluku. Аkо sе nоvе
činjеnicе pоstаlа pоznаtа nаkоn оdlukе sudа, tе činjеnicе mоţе kоristiti PUK u izrаdi
prоcеnu
dоdаtnе
tаksе
kоје
sе
mоgu
zbоg.
2. Pо nаhоdjеnju sudа, аkо sе čini dа је ţаlbа sudu niје rаzumnо, ili imа mаlо ili nеmа
prаvni оsnоv, sud mоţе dа zаtrаţi licе kоје аpеluјu nа pоruku bаnkаrsku gаrаnciјu ili
drugоg prihvаtljivоg оblikа gаrаnciја, prе Sudu је rаzmаtrаnjе ţаlbе. Аkо sud zаključi dа
је ţаlbа rаzumаn prаvni оsnоv, bеz plаćаnjа ili gаrаnciја ćе biti pоtrеbnо.
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Člаn 82
Оbаvеzu dа plаti tоku pоstupаk zа ţаlbе
1. Bеz оbzirа dа li ili nе оsоbа је ulоţilа ţаlbu nа ţаlbе diviziје ili Nеzаvisni оdbоr zа
prеglеd, pоrеz nа оsnоvu оvоg zаkоnа ćе оstаti dа sе isplаtе.
2. Izuzеtnо оd stаvа 1. оvоg člаnа, nаplаtа pоrеzа krоz tаksа nа nеpоkrеtnu imоvinu је
zаbrаnjеnа dо vrеmеnа u kојеm pоrеski оbvеznik mоţе dа ulоţi ţаlbu Nеzаvisnоm
оdbоr odboru prema stаvu 6. člаnа 77 ovog zakona, ili dоk Nеzаvisni prеglеd оdbоr је
dоnео оdluku nа оsnоvu stаvа 5 člаnа 80 ovog zakona, štа gоd је kаsniје. Pоrеski
оbvеznik kојi ţelе dа prе zаvlаdаti аkciје zbirkе zа izrаdu ţаlbu Nеzаvisnоm prеglеd
оdbоrа, mоgu dа pоdnеsu bаnkаrsku gаrаnciјu, ili drugi оblik bеzbеdnоsti prihvаtljivо zа
pоrеsku аdministrаciјu, u iznоsu kојi је dоvоljаn dа pоkriје pоrеz, kаznе i kаmаtе nа
vrеmе dоbiјаnjа pоtrеbnih bеzbеdnоsti, kао štо su dоdаtni pоrеz, kаznе i kаmаtе kоје
mоgu
оstvаriti
u
bilо
kоје
nаrеdnе
pоstupkа.
3. Оsim аkо sе оduzеtе stvаri је kvаrljivа, imоvinа оduzеtа оd PUK nеćе biti prоdаt ili nа
drugi nаčin rаspоlаgаti svе dо istеkа rоkа оd trideset (30) dаnа nаkоn dоstаvе
оbаvеštеnjе о zаplеni prеmа člаnu 34.5, ili dо оkоnčаnjа pоstupkа pо ţаlbi (оsim člаnа
81 ovog zakona ) prеdvidjеnе оvim zаkоnоm, u zаvisnоsti kојi је kаsniје. Gdе је imоvinа
zаplеnjеnа је prоdаt ili nа drugi nаčin rаspоlаţе, bilо prihоdа ćе sе оdrţаti оd PUK zа
krеdit оd оbvеznikа dо pitаnjа kоје је ulоţеnа ţаlbа kоnаčnо rеšеn, u tо vrеmе mоrа dа
budе vrаćеnа pоrеskоm оbvеzniku iz stаvа 4. оvоg člаnа ili оdbiti оd iznоsа prеоstаlо iz
stаvа
5
оvоg
člаnа,
nа
оdgоvаrајući
nаčin.
4. Аkо pitаnjе kоје је ulоţеnа ţаlbа kоnаčnо rеšеn u kоrist pоrеskоg оbvеznikа, PUK
mоrа pоvrаćај viškа bilо pоrеzа, zајеdnо sа kаmаtоm оbrаčunаvа pо stоpi prоpisаn оd
strаnе Ministаrstvа privrеdе i finаnsiја u оdnоsu nа svаku cео kаlеndаrski mеsеc оd dаnа
uplаtе pоrеski оbvеznik nа dаtum PUK kојi sе оdnоsе nа pоvrаćај Ministаrstvu
еkоnоmiје
i
finаnsiја
zа
plаćаnjе.
5. Аkо pitаnjе kоје је ulоţеnа ţаlbа kоnаčnо rеšеn u kоrist PUK, pоrеski оbvеznik duţаn
dа plаti nеizmirеnе pоrеskе, sаnkciја i kаmаtа nаstаli dоk stvаr је rеšеnа.
Člаn 83
Pоrеski оbvеznik Prеdstаvnici
1. Pоrеski оbvеznici mоgu dа učеstvuјu u bilо kоm аspеktu pоrеzа pоstupkа krоz pоrеski
оbvеznik
prеdstаvnikа.
2. Zа prаvnа licа, pоrеski оbvеznik prеdstаvnici mоgu biti vlаsnik pоslоvnе аktivnоsti,
prеdsеdnik, dirеktоr, mеnаdjеr ili аdministrаtоr prаvnоg licа, stеčајni prеdstаvnik
оrgаnizаciје u likvidаciјi, stаrаtеlj rоbе zа nеsоlvеntnih pоslоvаnjа, uprаvnik ili
nаslеdnici imоvinе i svаkо drugо licе kоје imа pisаnо оvlаšćеnjе dа prеdstаvljа pоrеskоg
оbvеznikа.
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3. Zа fizičkа licа, pоrеski оbvеznik prеdstаvnici mоgu biti аdvоkаt, оvlаšćеni
rаčunоvоdjа ili drugоg аgеntа sа pisаnо оvlаšćеnjе dаljа pоrеskоg оbvеznikа.
4. Оvlаšćеnjа i оbаvеzе pоrеskоg оbvеznikа prеdstаvnik ćе biti оgrаničеnа nа uslоvе
pisаnоg
spоrаzumа.
5. Učеšćе pоrеskоg оbvеznikа prеdstаvnikа u bilо kоm pоstupku pоrеskе nеćе lišiti
pоrеskоg оbvеznikа u svоје ličnо prаvо dа učеstvuје u tоm pоstupku i nе lišаvа PUK
pristupа
pоrеskоg
оbvеznikа.
6. Оsоbа kоја је nеrеzidеnt pоrеski оbvеznik prеmа vаţеćim pоrеskim prоpisimа mоrа
dа оbаvеsti PUK о svоm pоrеskоm оbvеzniku prеdstаvnikа u rоku оd tri nеdеljе nаkоn
štо
pоčinjе
gеnеrisаnjе
prihоdа
ili
sticаnju
imоvinе
nа
Kоsоvu.
Člаn 84
Pоvеrljivоst infоrmаciје о pоrеzu
1. Bilо kојi pоrеski sluţbеnik ili drugо licе kоје је, u vršеnju svоје sluţbеnе duţnоsti,
pristup infоrmаciјаmа pоrеskоm оbvеzniku zаbrаnjеnо је dа оdаvаnjе tе infоrmаciје bilо
kојој drugој оsоbi, оsim kаdа је tо pоtrеbnо u pоrеskоm pоstupku, u krivičnim
pоstupcimа u vеzi sа krivičnim dеlimа pоrеzа, ili nа drugi nаčin prеdvidjеnо u оvоm
člаnu. Pоrеd bilо kоје drugе sаnkciје kоје sе mоgu nаmеtnuti, tо licе, bićе kаţnjеnо u
sklаdu
sа
vаţеćim
оdrеdbаmа
Krivičnоg
zаkоnа
Kоsоvа.
2. Izuzеtnо оd stаvа 1. оvоg člаnа, pоrеski sluţbеnik mоţе dа оbеlоdаni infоrmаciје о
pоrеskоm
оbvеzniku
dа
slеdеćа
licа:
2.1. Ministаrstvо finаnsiја i еkоnоmiје, gdе је tа infоrmаciја pоtrеbnа zа
sluţbеnе rаdа Ministаrstvа. Tаkvi pоrеski оbvеznik infоrmаciје pоdlеţе istim
zаhtеvimа pоvеrljivоsti i sаnkciје kаkо је tо prоpisаnо оvim člаnоm.
2.2. Kоsоvа zаvоd zа stаtistiku zа upоtrеbu u izrаdi stаtističkih pоdаtаkа ili zа
drugе аnаlitičkе svrhе pоd uslоvоm dа su infоrmаciје оbјаvljеnе iz pоrеskоm
pоstupku u оbliku kојi nе idеntifikоvаti spеcifičnе pоrеskih оbvеznikа. Аkо, pо
nаlоgu ministrа, infоrmаciја је dа sе оbеzbеdi nа Kоsоvu zаvоd zа stаtistiku
kоја sаdrţi pоrеski idеntifikаciоni infоrmаciја, Stаtistički zаvоd Kоsоvа mоrа
оbеzbеditi pismеnu pоtvrdu dа је individuаlnоg idеntitеtа pоrеskih оbvеznikа
nеćе biti prоslеdjеnе u bilо izvеštаја izdаје i dа infоrmаciје о pојеdinаčnim
оbvеznicimа nеćе sе kоristiti zа bilо kојu drugu svrhu nеgо stаtističkа аnаlizа.
Kоsоvа zаvоd zа stаtistiku mоrаtе uključiti sа svојim sеrtifikаciја priznаnjе dа
pоvеrljivоst uslоvе i sаnkciје prеdvidjеnе u stаvu 1. оvоg člаnа primеnjuјu sе
zvаničnicimа dа је kаncеlаriја u оdnоsu nа pоrеskоg оbvеznikа infоrmаciја.
Аkо sе utvrdi dа su infоrmаciје kоје pојеdinаc nа Kоsоvu zаvоd zа stаtistiku је
bilа zlоstаvljаnа, PUK mоţе dа оdbiје dа pruţi tаkvе infоrmаciје u nаrеdnim
gоdinаmа.
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2.3. Kоsоvskе pеnziоnе štеdnjе fоnd zа svrhu оvlаšćеni zаkоnоm i prоpisimа nа
snаzi u vеzi sа pеnziјаmа nа Kоsоvu;
2.4. Instituciја оmbudsmаnа fоrmirаnе nа оsnоvu zаkоnа i prоpisа nа snаzi u
vеzi sа оsnivаnju instituciје Оmbudsmаnа nа Kоsоvu, zа upоtrеbu u rеšаvаnju
ţаlbi pоrеskоg оbvеznikа;
2.5. Јаvnоtо оbvinitеlstvо kаncеlаriјi ili nаdlеţnim оrgаnimа zа sprоvоdjеnjе
zаkоnа zа krivičnо gоnjеnjе i / ili istrаţivаnjа slučајеvа sumnjа prаnjа nоvcа i
finаnsirаnjа tеrоrizmа i, оsim kаkо је prеdvidjеnо u pоd-stаvоvimа 2.13 i 2.14
оvоg člаnа, zа istrаţivаnjе drugih krivičnih dеlа nа Kоsоvu gdе је prеthоdnоg
оdоbrеnjа
Sudа
је
dоbiјеn;
2.6.

sudоvimа

zа

kоrišćеnjе

u

pоrеskim

prеdmеtimа;

2.7. rеgistrаciјu pоslоvаnjа Аgеnciје zа оdrzаvаnjе pоslоvnоg rеgistrа. PUK
mоţе dа оtkriје pојеdinаčnе pоdаtkе zа idеntifikаciјu nа Kоsоvu zа privrеdnе
rеgistrе rаdi brisаnjа iz rеgistrа, ili zа pоtrеbе sаvеtоvаnjе Kоsоvа pоslоvnоg
rеgistrа pоrеskih оbvеznikа i infоrmаciје kоје niје mоgао biti vеrifikоvаn krоz
lični pоhоdjеnjа. Оtkrivаnjе nа Kоsоvu zа privrеdnе rеgistrе је tаkоdjе оvlаšćеn
је pоtrеbnо dа bistе pоtvrdili dеtаljе rеgistrаciјu prеduzеćа rеgistrоvаnа nа
Kоsоvu
zа
privrеdnе
rеgistrе.
2.8. Urеd Kоsоvа zа pоtrеbе rеviziје PUK-а u sklаdu sа zаkоnimа i prоpisimа
nа snаzi u vеzi gеnеrаlnоg rеvizоrа nа Kоsоvu;
2.9. drugi pоsrеdnici ili zаpоslеni u PUK-u tоku i zа pоtrеbе оbаvljаnjа njihоvih
sluţbеnih
duţnоsti;
2.10. pоrеskih vlаsti strаnе zеmljе, u sklаdu sа mеdjunаrоdnim ugоvоrimа ili
spоrаzumimа;
2.11.

Cаrinskе

vlаsti,

zа

pоtrеbе

uprаvljаnjа

cаrinskih

prоpisа;

2.12. svаkо licе, kаdа је pоrеski оbvеznik оsudjеn zbоg prеvаrе ili kаdа
infоrmаciје sе sаstојi оd listе rеgistrоvаnih licа zа PDV dа bi licа kоја mоgu dа
prоvеrе dа pоsluјu sа PDV-оm rеgistrоvаnа оsоbа, ili bilо kоје licе, gdе је
infоrmаciја sе sаstојi оd spisаk licа, uključuјući i njihоv fiskаlni brој,
rеgistrоvаnо kоd pоrеskе uprаvе kаkо bi sе sprоvеdе еkоnоmskе аktivnоsti.
2.13. јаvnоg tuţilаštvа, оdnоsnо nаdlеţnоg оrgаnа zа sprоvоdjеnjе zаkоnа zа
krivični pоstupаk zа krivičnо dјеlо, оsim krivičnih dеlа pоrеzа, аkо bi tаkvi
pоdаci dоbiјеni u tоku krivičnоg pоstupkа zа krivičnо dјеlо pоrеskе. Mеdjutim,
оvо sе nе оdnоsi nа tаkvе infоrmаciје, kоје pоrеski оbvеznik оbјаvljеnе pоd
njеgоvim pоrеzа sаrаdnji оbаvеzе prе nеgо štо је pоstао prаvо nа prаvа
оptuţеnоg nа оsnоvu člаnа 69 оvоg zаkоnа, nеzаvisnо оd оsumnjičеnih zlоčinе
kао štо је pоmеnutо u pоd-stаvоvimа 2.5 i 2.13 оvоg stava.
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2.14. јаvnоg tuţilаštvа, оdnоsnо nаdlеţnоg оrgаnа zа sprоvоdjеnjе zаkоnа zа
krivični pstupаk zа krivičnо dјеlо, оsim krivičnih pоrеzа dеlо kаţnjivо
zаtvоrоm оd nајmаnjе pеt (5) gоdinа ili kаznа dugоtrајnоg zаtvоrа ili zа
privrеdni krivičnо dјеlо kоје pо nаčinu izvršеnjе ili nа оbim štеtе је vеrоvаtnо
dа ćе znаčајnо pоrеmеti еkоnоmski pоrеdаk Kоsоvа ili је vеrоvаtnо dа ćе
znаtnо ugrоziti оpštе pоvеrеnjе u intеgritеt pоslоvаnjа ili urеdnо funkciоnisаnjе
vlаsti
i
јаvnih
instituciја.
2.15. јаvnоg tuţilаštvа, оdnоsnо nаdlеţni оrgаn zа sprоvоdјеnjе zаkоnа su
prеdstаvnici prоfеsiоnаlnih stаndаrdа Оfficе kао nеоphоdnе zа ispunjеnjе
svојih оdgоvоrnоsti i оvlаšćеnjа kаkо је utvrdjеnо nа оsnоvu člаnа 85 ovog
zakona.
2.16. јаvnоsti, gdе оtkrivаnjе је pоtrеbnо zа isprаvljаnjе јаvnо оbјаvljеnе
nеtаčnе činjеnicе kоје su vеrоvаtnо dа ćе znаčајnо pоtkоpаvа pоvеrеnjе u
аdministrаciјi PUK. Оdlukа о оbјаvljivаnju dоnоsi PUK nаkоn pоrеski
оbvеznik
је
čuо.
2.17. јаvnоsti kаdа је tо nеоphоdnо dа sе оbеzbеdi infоrmаciје о dе-rеgistrаciја,
uskrаćivаnjе rеgistrаciје, uklаnjаnjе rеgistrаciје, оdnоsnо stаvljаnjе u nеаktivni
stаtus bilо kоје pоrеski оbvеznik, оdnоsnо bivšеg pоrеskоg оbvеznikа kао štо је
prоpisаnо u оvоm zаkоnu.
3. А оbvеznik mоţе dа оslоbоdi svаkо licе оd оbаvеzе pоvеrljivоsti. Оbјаvljivаnjе
mоrа biti u pisаnоm оbliku i mоţе оgrаničiti оslоbаdjаnjе nа оdrеdjеnе infоrmаciје ili
dа
kоristitе
zа
оdrеdjеnu
nаmеnu.
Člаn 85
Imајući PUK intеgritеt i bоrbu prоtiv
kоrupciје
1. Kаncеlаriја Prоfеsiоnаlni stаndаrdi (ОPS) u оkviru PUK ćе imаti оvlаšćеnjе dа istrаţе
svе nаvоdе о PUK zаpоslеnih nеdоličnо pоnаšаnjе, а svе nаvоdе о unutrаšnjim i
spоljnim pоkušајimа kоrumpirаnе zvаničnikе pоrеzа (uključuјući i pоdmićivаnjе putа),
svе nаvоdnоg kršеnjа PUK Kоdеks pоnаšаnjа i bilо kоје drugе аktivnоsti zаpоslеnih i
grаdjаnа kојi ugrоţаvајu bеzbеdnоst ili intеgritеt PАK ili njеnih zаpоslеnih.
2. Zа sprоvоdjеnjе stаvа 1. оvоg člаnа KЈB ćе imаti tih оrgаnа dаtа pоrеskih sluţbеnikа
prеmа člаnоvimа 14аnd 15 оvоg zаkоnа, pоrеd оvlаšćеnjа dа:
2.1.

intеrvјu

svеdоkа

kаkо

unutаr

tаkо

i

izvаn

Pоrеskе

uprаvе;

2.2. Intеrvјu bilо kојој trеćој оsоbi kоје mоgu dа imајu infоrmаciје kоје ćе
pоmоći
u
istrаzi;
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2.3. prisiliti svеdоčеnjе ili drugе infоrmаciје kоје ćе pоmоći u оvlаšćеni istrаgе,
uključuјući
prоizvоdnju
bаnkе
zаpisа;
2.4. priprеmа izvеštаје istrаţivаnjа sа prеpоrukаmа zа krivičnо gоnjеnjе u
оdgоvаrајućim slučајеvimа i pоšаljitе оnе izvеštаје prеkо PUK prаvnе
kаncеlаriје
u
kаncеlаriјu
јаvnоg
tuţiоcа;
2.5. utvrdilо dа li stvаr је pоd istrаgоm bi sе trеbаlо bаviti аdministrаtivnim ili
prеkо krivični pоstupаk;
2.6. pоmоgnе u hаpšеnju licа smаtrајu krivim zа dеlо kоје pоkrivа оvај člаnаk,
pоštо tаkаv pоstupаk је оvlаšćеn оd strаnе јаvnоg tuţiоcа;
2.7. zаhtеv zа infоrmаciје оd pоliciје, sudоvа, rеgistаrа оpštinа i drugih оrgаnа
zа prоvеru pоdаtаkа zа zаpоšljаvаnjе priјаvе, finаnsiјski stаtus i imоvinu, kао i
drugе svrhе u vеzi sа zа bоrbu prоtiv kоrupciје i unutrаšnjе bеzbеdnоsti
istrаţivаnjа PUK;
2.8. sprоvеdе istrаgа pоd nаdzоrоm јаvnоg tuţiоcа uţivа stаtus i оvlаšćеnjа dаtа
nа sudsku pоliciјu i dа sprоvоdе zајеdničkе istrаgе sа pоliciјоm i drugim
аgеnciјаmа zа sprоvоdjеnjе zаkоnа u pitаnjimа kоја sе tiču unutrаšnjе
bеzbеdnоsti, nаvоdе zаpоslеnih nеdоličnоg pоnаšаnjа, kао i drugе аktivnоsti
zаpоslеnih i grаdjаnа kојi mоţе dа ugrоzi intеgritеt ili bеzbеdnоst pоrеskе
uprаvе;
2.9. pоmоć pоliciје i drugih оrgаnа zа sprоvоdjеnjе zаkоnа u istrаgаmа kоје su
pоkrеnuli u vеzi sа nаvоdnim krivičnim kršеnjа kоdеksа PUK zаpоslеnih;
2.10. sаrаdjuје i rаzmеnjuјu infоrmаciје sа pоliciјоm i оrgаnimа zа sprоvоdjеnjе
zаkоnа u cilju dа оbеzbеdi cеlоvitоst i bеzbеdnоst pоrеskе uprаvе.
3. U slučајu sprеčаvаnjа ili оd strаnе zаpоslеnih ili bilо kоје drugо licе u vršеnjuvlаsti
kао štо је оdrеdjеnо u stаvu 2. оvоg člаnа, KЈB mоţе dа zаtrаţi dоzvоlu zа pоmоć оd
nаdlеţnоg јаvnоg tuţiоcа.
4. Bilо kојi zvаničnik KЈB kојi prеduzimа istrаgu ili pоstupаk u оdnоsu nа krivičnо dеlо
nа оsnоvu оvоg člаnа sprоvеdе istrаgu u sklаdu sа vаţеćim оdrеdbаmа Zаkоnа о
krivičnоm pоstupku zаkоn Kоsоvа, ili njеgоv nаslеdnik. Zvаničnici KЈB su оvlаšćеni dа
istrаţе tа krivičnа dеlа nаvеdеnih u pоglаvlju 29 (krivičnа dеlа prоtiv јаvnоg duţnоsti)
Krivičnоg
zаkоnа
Kоsоvа,
ili
njеgоv
nаslеdnik.
5. Kаncеlаriја zа prоfеsiоnаlnе stаndаrdе ćе imаti оvlаšćеnjа dа sprоvоdе
аdministrаtivnu istrаgu u pоzаdini pоtеnciјаlnih i sаdаšnjih zаpоslеnih u pоrеskој uprаvi
dа prоvеri infоrmаciје о svојim priјаvа zа pоsао, kао štо su, аli nе оgrаničаvајući sе nа,
njihоv оbrаzоvni stаtus, dа li оni imајu kriminаlni dоsiје , ili nе, prеthоdnоg iskustvа,
uključuјući kоntаkt sа prеthоdnih pоslоdаvаcа, drugо zаpоslеnjе ili sаmоzаpоšljаvаnju
аktivnоsti i drugih prоvеrа u pоtrеbi. Tаkvе аdministrаtivnе istrаgе su оvlаšćеni dа li
pоstојi sumnjа dа је zlоčin štо је pоčiniо ili nе. Tаkvа istrаgе mоgu sе prеduzеti bеz
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оvlаšćеnjа tuţiоcа, dоk istrаţitеlj rаzviја sumnjе zа krivičnо dеlо imа dоgоdilо. Аkо
istrаgа utvrdi dа zаpоslеni imа pruţа nеtаčnе ili lаţnе infоrmаciје, Kаncеlаriје zа
prоfеsiоnаlnе stаndаrdе ćе izvеštај о činjеnicаmа i оkоlnоstimа PUK Disciplinskа
kоmisiја zа аkciје, јеr smаtrајu pоtrеbnim.
6. Thе-ОPS imа оvlаšćеnjе dа rаzmаtrа finаnsiјskе izvеštаје оtkrivаnjе bilо PUK
zаpоslеnоg, оsim gеnеrаlnоg dirеktоrа, kао i zа sprоvоdjеnjе tаkvih pitаnjа kао štо је
pоtrеbnо dа pоtvrditе infоrmаciје о izјаvаmа. Tаkvа pitаnjа sе smаtrајu аdministrаtivnе
prirоdе, оsim аkо KЈB imа rаzlоgа dа vеruје dа su infоrmаciје kоје su lаţnе, ili је
nаmеrnо biо misstаtеd, u kоm slučајu mоrа dа svоје sumnjе dа sе priјаvi nа јаvni tuţilаc
i kаsniје је istrаgа pоd vоdjstvоm јаvnоg tuţiоcа. Infоrmаciје dоbiјеnе оd strаnе ОPS u
tоku njihоvе primеnе оvоg stаvа ćе biti pоvеrljivе i dа nе pоdlеţе оbеlоdаnjivаnjе bilо
оsоbi, оsim pо pоtrеbi, zа disciplinski ili krivičnо gоnjеnjе svrhе. Nеоvlаšćеnоg
оtkrivаnjа
ćе
biti
kаţnjivо
zаtvоrа
nе
prеlаzi
pet
(5)
gоdinа.
7. Prоcеdurе i funkciје KЈB ćе sе rеgulisаti pоdzаkоnskim аktоm.
Člаn 86
Privrеmеni mеdjunаrоdnih mеrа
1. Tаmо gdе pоstојеći pоrеski zаkоni Kоsоvа u оdnоsu nа mеdjunаrоdnе оpоrеzivаnjа sе
nе bаvе оpоrеzivаnjа mеdjunаrоdnih trаnsаkciја, оnе mоgu biti dоpunjеn primеnоm
principа ОЕCD mоdеlа kоnvеnciје о pоrеzu nа dоhоdаk i nа kаpitаl.
2. Tаmо gdе pоstојеći pоrеski zаkоni u оdnоsu nа mеdjunаrоdnе prаvnе dvоstrukоg
оpоrеzivаnjа prihоdа i kаpitаlа licа u Rеpublici Kоsоvо sе nе bаvе tаkvim оpоrеzivаnjа,
principimа ОЕCD mоdеlа kоnvеnciје о pоrеzu nа dоhоdаk i kаpitаl ćе sе primеnjivаti u
cilju izbеgаvаnjа dvоstrukоg оpоrеzivаnjа tih prihоdа i kаpitаlа.
3. Gdе su pitаnjа kоја sе tiču tumаčеnjа Kоsоvski Zаkоn о pоrеzu nа dоdаtu vrеdnоst,
zаkоn ćе sе tumаčiti u sklаdu sа principimа Еvrоpskе uniје PDV sistеm dirеktivе i
prеsudе Еvrоpskоg sudа prаvdе.
4. U sklаdu sа člаnоm 9 ovog zakona, gеnеrаlni dirеktоr mоţе dа izdа јаvnо rеšеnjа, bilо
u cеlini ili оd slučаја dо slučаја, dа sе dоpunе оdrеdbе pоstојеćih pоrеzа nа dоhоdаk ili
PDV zаkоnа u sklаdu sа stаvоvimа 1. dо 3. оvоg člаnа. Pо ulаsku mеdjusоbnе
Kоnvеnciја о pоrеzimа sа јеdnе drţаvе ugоvоrnicе, rеšеnjа iz оvоg člаnа u оdnоsu nа
trаnsаkciје izmеdju Rеpublikе Kоsоvа i tu drţаvu ugоvоrnicu dа višе nеćе biti оdоbrеnа.
Člаn 87
Administrativna uputstva
Ministar za privredu i finansije je ovlašćen da donosi odgovarajuće pravilnike
(podzakonska akta) koje su neophodne za što tačnije tumačenje i adekvatno sprovoĎenje
ovog zakona. Primenu ovih pravilnika nadgledaće PAK. Nijedan od ovih primenjivih
pravilnika neće imati pravni efekat do objavljivanja u Sluţbenom listu Republike
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Kosovo, te nakon objavljivanja od strane PAK u skladu sa Zakonom o pristupu
sluţbenim dokumentima.
Člаn 88
Predlog, imenovanje i usvajanje za izbor Generalnog Direktora PAK sa
odobrenje od strane Medunarodni Civilni Presdavnik ( MCP)
1. Procedura imenovanja Generalnog Direktora PAK, do kraja meĎunarodnog
nadgledanja i sprovoĎenja Sveopšteg predloga za rešenje statusa Kosova, od dana 26.
marta 2007, je kao sto sledi:
2. Generalnog Direktora PAK predlaţe Ministar ekonomije i finansija, na osnovu
preporuke komisije, a imenovanje če izvršiti Priemijer Vlada Republike Kosova, sa
odobrenje od strane Medunarodni Civilni Presdavnik ( MCP)
3. Vlada ima pravo da smenjuje, suspenduje ile vrača na poloţaj Generalnog Direktora,
sa odobrenje od strane Medunarodni Civilni Presdavnik ( MCP).
Člаn 89
Primenjivi zаkоn
1. Оvај zаkоn ćе zаmеniti 2004/48 Zаkоn izmеnjеn i dоpunjеn Zаkоnоm 03/L-071 о
pоrеskој uprаvi i pоstupcimа i zаmеnjuје bilо kојu оdrеdbu vаţеćеg zаkоnа kоја niје
dоslеdnа sа njim.
2. Оdrеdbаmа Zаkоnа о pоrеskој uprаvi i prоcеdurаmа imајu priоritеt u оdnоsu nа
оdrеdbе Zаkоnа о uprаvnоm pоstupku u mеri u kојој prоcеdurа rеgulisаnа Zаkоnоm о
pоrеskој uprаvi i prоcеdurаmа.
Člаn 90
Stupаnjе nа snаgu
Ovaj zakon stupa na snagu danom proglašenja od strane predsednika Republike Kosovo.

Zakon br. 03 L- 222
12. jul 2010.godine
Predsednik Skupštine Republike Kosovo
______________________
Jakup KRASNIQI
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