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УРЕДБА БР. 2005/17
О ПРОГЛАШЕЊУ
ЗАКОНА О ПОРЕСКОЈ УПРАВИ И ПРОЦЕДУРАМА
КОЈЕГ ЈЕ УСВОЈИЛА СКУПШТИНА КОСОВА
Специјални представник Генералног секретара,
Сходно овлашћењу које му је дато на основу резолуције Савета безбедности
Уједињених нација бр. 1244 (1999) од 10. јуна 1999. године,
У складу са Поглављем 8 и Члановима 9.1.44 и 9.1.45 Уставног оквира за привремену
самоуправу на Косову (Уредба УНМИК-а бр. 2001/9 од 15. маја 2001. године),
Узимајући у обзир допис Председника Скупштине Косова, од 21. октобра 2004.
године, у вези са Законом о пореској управи и процедурама којег је усвојила
Скупштина Косова 27. септембра 2004. године,
Напомињући да одредбе Закона не смеју да прејудицирају овлашћење Специјалног
представника Генералног секретара сходно резолуцији Савета безбедности
Уједињених нација бр. 1244 (1999) или његова резервисана овлашћења и
одговорности сходно Уставном оквиру, укључујући Члан 8.1(c) и Члан 8.1(x)
Уставног окрива за привремену самоуправу на Косову,
Овим проглашава, са ступањем на снагу на дан потписивања, Закон о пореској
управи и процедурама (Закон бр. 2004/48) којег је усвојила Скупштина Косова, а који
се налази у прилогу овој Уредби, с тим да:
(a)

У Члану 1.:
(i)

У дефиницији појма “Послодавац”, текст “осим за оне који су
изузети од плаћања пореза сходно важећем закону” мора да буде
додат на крају става (е);

(ii)

У дефиницији појма “Ентитет”, текст “јавна и” мора да буде
додат испред “у друштвеном власништву”; и

2

(iii)

(b)

У дефиницији појма “Пореска пријава”, нови подстав (g)
мора да буде додат са следећим текстом: “пореска пријава
за порез на предузећа ”;

Члан 2.1 бива измењен и гласи:
Пореска управа Косова (у даљем тексту “ПУК”), како је успостављена,
има статус извршне агенције која функционише са пуном оперативном
аутономијом унутар Министарства за финансије и привреду;

(c)

Нови Члан 2.3 бива додат и гласи:
При испуњавању своје одговорности сходно Члану 2.2 ПУК је дужна да
током времена убере највећи могући износ пореских прихода који је
остварив у оквиру закона, с обзиром на:
a.
b.
c.

(d)

ресурсе којима располаже ПУК;
важност унапређивања поштовања, посебно добровољног
поштовања, закона о порезу Косова од стране свих пореских
обвезника; и
трошкове удовољавања закону наасталих за пореске обвезнике;

Члан 3.1 бива измењен и гласи:
ПУК-ом руководи Директор којег наименује СПГС на основу
препоруке коју преко Владе подноси Министар за финансије и
привреду ;

(e)

Члан 3.2 бива измењен и гласи:
СПСГ може да удаљи Директора са функције уз консултовање Владе
искључиво на основу стручне неспособности, рђавог понашања или
након изречене пресуде за кривично дело и затворске казне од шест или
више месеци;

(f)
У Члану 11.5 бива избрисан текст “ УНМИК-ова Канцеларија за везу са
невладиним организацијама” и замењен речју “УНМИК”;
(g)
У Члану 13.1 текст “без било каквог претходног обавештења” бива
замењен текстом “уз претходно обавештење, осим ако према мишљену Директора
околности налажу другачије,” и текст “било које просторије, место” бива замењен
текстом “све просторије у којима се врши пословање”;
(h)
У Члану 13.3, у ставовима (b) и (е) реч “заплена” бива замењена са
“захтевају пренос власништва над”;
(i)

Нови Члан 13.6 бива додат и гласи:
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У време доласка у посед документа или предмета наведених у
ставовима (b) и (е) овог Члана, ПУК је дужна, да на захтев дотичног
пореског обвезника, изда потврду у којој су наведени документ или
предмет, датум када је документ или предмет узет у посед и службеник
ПУК којем је предат докуменат или предмет;
(ј)
У Члану 21.6 текст “који је добио лиценцу од Управе за банкарство и
платни промет Косова (УБППК)” бива додат иза речи “банка” и испред речи
“овлашћен”;
(k)
У Члану 34.1 текст “у складу са Меморандумом о разумевању између
ПУК и Царинске службе УНМИК-а ” бива додат на крају реченице;
(l)

Члан 46.2 бива измењен и гласи:
Било које лице од којег се захтева да изради или задржи списе
сходно важећем закону на Косову, а које то не учини, подлеже
новчаној казни од 125 евра. Осим тога, то лице подлеже новчаној
казни од:

(m)

а.

двадесет и пет процената (25%) од процењеног пореза
наведеног у списима, ако то није узрађено због крупног
немара дотичног лица; и

b.

сто процената (100%) од процењеног пореза наведеног у
списима ако то није урађено у намери избегавања плаћања
пореза;

Члан 51.3 бива избрисан;

(n)
Чланови 52. до 55. и у њима садржани изрази “или ко почини прекршај
утврђен у Члановима 52. до 55.”, “или ко је починио такав прекршај” и “или
прекршај” у Члану 51, бива избрисан, и нумерација наредних чланова бива
измењена;
(о)

Члан 57.2 бива измењен и гласи:
Чланове Одбора предлаже Влада искључиво на основу њихове
способности да извршавају своје функције. Чланове наименује
Скупштина, осим два (2) члана одбора које наименује СПГС након
консултације са Владом. За прво наименовање након ступања на снагу
овог Закона, седам (7) чланова ће да буде наименовано за мандат од
једне (1) године, а осам (8) чланова ће да буде наименовано за мандат
од две (2) године, који може да буде обновљен за још један мандат од
две (2) године. Након тога, мандат наименовања сваког члана ће да
буде (2) године. Наименовања сходно овом Члану почињу од 1. јуна
2005. године;
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(p)

Члан 57.5 бива измењен и гласи:
Скупштина може да удаљи са функције једног или више чланова
Одбора ако утврди да тај члан није способан да извршава своје
функције или се налази у ситуацији сукоба интереса супротно Члану
59.5, изузев што било којег члана којег је наименовао СПГС, само
СПГС може и да удаљи са функције према истим основима након
консултације са Владом. Скупштина или СПГС, према потреби,
наименују новог члана као замену било којег члана који је удаљен са
функције сходно овом Члану, члана који је поднео оставку на чланство
у Одбору или члана који није више способан да извршава своје
функције. Тако наименовани члан ће да служи преостали део мандата
члана који је замењен, а такво наименовање ће да буде сматрано првим
наименовањем;

(q)
У Члану 59.1, текст “, на захтев одбора,” бива додат иза речи “може” и
испред речи “успоставити”;
(r)

Члан 59.6 бива измењен и гласи:
Чланови Одбора дужни су да чувају поверљивост свих добијених
информација и података о пореским обвезницима. Ова обавеза важи и
након истека мандата њиховог наименовања;

(s)

Члан 65 бива измењен и гласи:
Овај Закон замењује Уредбу УНМИК-а бр. 2000/20 о Пореској управи и
процедурама и има првенство над било којом одредбома важећег
закона која није у складу с њим;

(t)
Члан 66. “Повучени закон” бива избрисан и нумерација наредних
ставова промењена;
(u)
Одреднице “казне” бивају избрисане и замењене одредницама
“санкције” где год се јављају у тексту закона, осим одреднице у Члану 15.4; и
(v)

Члан 67. бива измењен и гласи:
Овај Закон ступа на снагу 1. маја 2005. године.

Ове измене морају да буду одражене у коначном званичном тексту Закона.
Потписано 9. априла 2005. године.
Сорен Јесен-Петерсен
Специјални представник Генералног секретара

