
 

 

Порески аспект датих и примљених зајмова за ликвидност 

 
 

Правна лица могу у складу са законом, и писаним  уговором о зајму, где су 

дефинисани као уговорна страна, зајмодавци,  повремено давати зајмове правним и 

физичким лицима. 

Зајам  може да се  даје у новцу и у стварима, добрима који се враћају у истој количини и у 

истом квалитету у одређеном року. 

 

Према члану 557. Закона о облигациониом односима ( у даљем тексту: ЗОО), уговором о 

зајму, обавезује се зајмодавац,  да другом лицу, зајмопримцу преда у својину одређени 

износ новца или одређену количину замењивих ствари, а зајмопримац се обавезује да му 

врати после извесног времена исти износ новца, или исту количину ствари исте врсте и 

квалитета. 

 

Према одредби члана 1065 истог закона, зајмови које даје банка као кредите, обавезују 

банку, да кориснику кредита стави на располагање одређени износ новчаних средстава, на 

одређено или неодређено време, за неку намену или без утрђене намене, а корисник 

кредита се обавезује да банци плаћа уговорену камату и да добијени новац врати у време и 

на начин прописан како је дефинисано у потписаном уговору. 

   Правна лица се не могу бавити кредитирањем, већ само банке у складу са Законом о 

банкама. 

  

Основни елементи у уговору о зајму, поред уговорних страна, јесу: 

a) средства као предмет зајма; 

б)   износ и облик средстава која су предмет зајма; 

ц)   временски рок на који се  зајам даје; 

д)   временски рок до када зајам треба да се врати, 

е)   услови под којим се зајам даје и у које сврхе, 

ф)  надлежност суда у случају невраћања зајма. 

 

Наведени елементи треба да буду садржани у Уговору о зајму, који је сачињен у писаном 

облику и оверен од стране, уговорних страна, зајмодавца и зајмопримца. 

Када се ради о уговору о зајму у којем су једна страна или обе уговорне стране правна 

лица или предузетници, треба користити уговор у писаној форми. Камата може и не мора 

бити уговорена, а ако је уговорена, може се навести у уговору метод обрачуна, почетак 

обрачуна, евентуални грејс период, начин исплате камате и друго.  

 

Битно је истаћи да код датих зајмова правним лицима није могуће уговорити 

обрачун камате комфорним методом (камата на камату), јер је и Уставни суд 

Републике Србије, Одлуком из 2012.г. прогласио овај начин обрачуна камате,  

неуставним. Зајмови за ликвидност правним лицима,  уговарају се и дају,   најчешће без 

камате.  

Битан елемент уговора о зајму је рок враћања.  



Одредбама ЗОО прописано је да је зајмопримац дужан да врати у уговореном року, а ако 

уговарачи нису одредили рок за враћање зајма, зајмопримац је дужан да врати зајам по 

истеку примереног рока који не може бити краћи од два месеца, рачунајући од 

зајмодавчевог тражења да му се зајам врати. Зајмопримац може вратити зајам и пре рока 

одређеног за враћање, али је дужан да обавести зајмодавца унапред о својој намери и да 

му накнади штету, уколико је то наведено у уговору. ЗОО је прописано да се уговором 

може одредити сврха за коју зајмопримац може да употреби позајмљени новац, па ако га 

он употреби у неку другу сврху, зајмодавац може да изјави да раскида уговор. Уговор се 

сматра раскинутим када зајмопримац о томе прими изјаву у писаној форми од зајмодавца. 

Зајам се у судској пракси сматра повременим видом пружања финансијске помоћи 

или подршке пословном партнеру, из слободних новчаних средстава. Зајам по 

уговору могу давати и примати  и физичка лица. 

 

Зајам у новцу  се даје повремено као облик финансијске помоћи за ликвидност 

пословном субјекту или за одређене намене, физичком лицу.  

У пословној пракси, уобичајени  су случајеви давања зајма између оснивача и 

његовог привредног друштва, између повезаних правних лица као и између 

пословних партнера.   

Давање зајма за ликвидност од стране оснивача, физичког лица, може да се врши без 

обзира да ли је оснивач  домаће или  страно физичко лице. 

 Закључивањем  зајма за ликвидност између, правног лица регистрованог у Србији у 

његовог оснивача, странца који новац полаже на текући рачун,  или зајма са страним 

физичким лицем које борави у Србији и са којим се уговара зајам у новцу који он уплаћује 

на текући рачун, мора се водити рачуна о одредбама члана 17. Закона о спречавању прања 

новца и финансирања тероризма (у даљем тексту: Закон). Овим чланом закона, прописано 

је  да обвезник утврђује и проверава идентитет  заступника  прикупљањем података и то 

увидом у лични документ или из неке друге службене исправе. Подаци који се прикупљају 

су следећи: име и презиме, датум и место рођења, пребивалиште или боравиште и 

јединствени матични број заступника. 

Дакле, податаци који се прибављају и који мора да се унесе у уговор о зајму, везано за 

зајмодавца, страно физичко лице које зајам уплаћује у Србији је, име и презиме,  

пребивалиште, или, ако из неког разлога није могуће прибавити податке о пребивалишту, 

боравиште. 

Начин на који се прибавља овај податак је такође прописан чланом 17. Закона - то је пре 

свега, увидом у лични документ, што је, када је у питању странац, свакако пасош. 

А ако није, хипотетички гледано, могуће прибавити податке о пребивалишту странца из 

његовог пасоша, или ако се странац настанио у Републици Србији, са намером да трајно 

живи у њој, податак о пребивалишту се може прибавити из друге службене исправе, што 

је у овом случају одобрење за привремени боравак или стално настањење странца. 



Све трансакције у новцу  па и уплате по основу уговора о зајму, треба да се  анализирају 

из угла Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма. 

Зајмопримац, као  странка која прима зајам,  треба да анализира трансакције новца и да та 

нализа обухвати и податке који се односе на: 

 промет по рачунима клијента; 

 учесталост трансакција по рачунима; 

 повезаност анализиране трансакције са осталим трансакцијама; 

 делатност клијента; 

 шифру основа под којом се обавља трансакција; 

 препознавање и комбинацију више индикатора за препознавање сумњивих 

      трансакција; 

 информације из средстава јавног информисања (тв, радио, интернет и др...) 

 информације добијене из јавно доступних база података (Агенција за 

      привредне регистре и др); 

 учесталост трансакција код којих се као налогодавац јавља одређено 

                  правно/физичко лице; 

 овлашћења по рачунима других физичких лица; 

 порекло средстава на рачуну клијента и начин коришћења тих средстава. 

 

Уколико се на основу анализе процени да постоје основи сумње да се ради о прању новца, 

податке о  тој трансакцији треба  одмах  доставити Управи за спречавање прања новца. 

Међутим ако нека трансакција испуњава један од индикатора, не мора да значи да се 
ради о сумњивој трансакцији и да је податке о њој одмах потребно доставити Управи. 

Треба сагледати шири оквир, у складу са принципом да обвезник најбоље познаје свог 

клијента и проценити да ли одређена трансакција, по основу позајмице, излази из оквира 

уобичајеног, односно очекиваног пословања странке. И супротно наведеном, трансакција 

може бити сумњива а да не испуњава ни један од индикатора. 
Ако би постојао принцип  учесталог давања зајмова разним лицима,  могла би  постојати 

сумња да се то правно лице неовлашћено бави кредитним пословима.  

 

Уговор о зајму треба сачинити у писменој форми. Писани  уговор, са свим 

дефинисаним битним елементима,  служи као доказ да се стварно ради о позајмици, 

уколико дође до контроле Пореске управе.  

Позајмица  оснивача за ликвидност  у поступку  пореске контроле пословног 

субјекта се понекад изједначава са уплатом аванса или  са уплатом пазара код 

предузетника, што има потпуно други порески аспект.  

Пореска управа у поступку контроле, поред начела законитости,  примењује и 

начело факцититета, суштине изнад форме. Због тога сви уговори о зајму требају 

бити исправно склопљени и формално исправни. 

 

 

 

Подсећамо да, уколико висина зајма коју даје физичко лице (уплатом на текући рачун 

друштва) у износу који прелази 15.000 евра у динарској противвредности, по званичном 

средњем курсу НБС на дан извршења трансакције Законом о спречавању прања новца и 

финансирању тероризма, прописана је обавеза извештавања Управе за спречавање прања 



новца о насталој трансакцији. Обавезу извештавања има банка код које је извршена 

трансакција. 

 

Према члану 25.став 1.тачка 3) Закона о ПДВ, на промет новца и капитала код 

кредитних послова, укључујући и посредовање као и новчане позајмице, не постоји 

обавеза плаћања ПДВ. 

 

Kада се оснивач привредног друштва, одрекне права на повраћај позајмице коју је 

по уговору дао привредном друштву и ако је тај износ већи од 100.000 динара, 

привредно друштво је као поклонопримац, дужно да у року 30 дана од дана настанка 

пореске обавезе, поднесе пореску пријаву (Образац ППИ-3) на основу које ће 

надлежни порески орган донети решење и утврдити обавезу за порез на поклон,  по 

стопи од 2,5%.  

Лицем повезаним, са аспекта датих зајмова, сматрају се физичко или правно лице у чијим 

се односима са обвезником јавља могућност контроле или значајнијег утицаја на пословне 

одлуке. У случају посредног или непосредног поседовања најмање 25% акција или удела, 

сматра се да постоји могућност контроле над обвезником. Када лице посредно или 

непосредно поседује најмање 25% гласова у обвезниковим органума управљања онда се 

може рећи да постоји могућност значајнијег утицаја на пословне одлуке. 

 

У складу са Законом о порезу на добит правних лица, постоји прописана обавеза да 

обвезник који користи кредит или зајам од повезаног лица, да у пореском билансу 

посебно искаже камату и припадајуће трошкове који се односе на депозит, кредит, 

однсоно закјам до висине чтвороструке вредности сопственог капитала.  

Сопствени капитал се утврђује на основу укупне активе и укупних обавеза, из 

биланса стања. 

 

Ако је утврђена „ трансферна“ каматна стопа на примљени зајам, једнака тржишној 

стопи, не постоји разлика између два износа, па самим тим  нема ни утицаја на 

опорезиву добит. 

 

Међутим ако је „трансферна“ каматна стопа по основу примљеног зајма већа од 

тржишне каматне стопе, за обрачунату разлику биће увећана опорезива добит,  код 

пореског обвезника, корисника-примаоца зајма. 

 

мр Снежана Митровић 

 


