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ЗАКОНСКА ЗАТЕЗНА КАМАТА, ОБРАЧУН И
УТВРЂИВАЊЕ РАЗЛИКА У ОБРАЧУНУ
Законска затезна камата по конформном методу и
пропорционалном методу и утврђивање разлика у
обрачуну
Законска затезна камата по конформном методу и пропорционалном методу
и утврђивање разлика у обрачуну, представља нову услугу, у понуди услуга
вештачења.
Услед измена које су настале када се обрачунава законска затезна камата по
конформном методу те неуставности наведеног обрачуна, нудимо Вам услугу, да се
законска затезна камата обрачуна по пропорционалном методу, и да се упореди са
обрачном по конформном методу односно по методу „камата на камату“ те да се на
основу тога дође до износа који је више обрачунат, односно који сте више
платили у дужничко-поверилачким односима, када је у питању законска затезна
камата. Законска затезна камата се обрачунава по конформном методу и
пропорционалном методу, од стране сталног судског вештака економскофинансијске струке, те се наведени обрачун може користити у доказним
поступцима у складу са чланом 261 Закона о парничном поступку („Сл. гласник
РС“, бр. 72/2011) или пак да са повериоцем, који вам је наплатио законску затезну
камату обрачунату по конформној методи, ускладите своје обавезе, односно да
тражите повраћај више плаћеног новца за законсу затезну камату.
Наиме одлуком Уставног суда Републике Србије, од 12.07.2012. године,
законска затезна камата обрачуната по конформној методи односно обрачуната по
методу „камате на камату“, проглашен је неуставним начином на који се
обрачунава законска затезна камата. Наведена одлука о неуставности, да се
законска затезна камата обрачнунава по конформном методу, односно обрачун по
методу „камате на камату“, ступила је на снагу даном објављивања у Службеном
гласнику РС бр. 73 од 27.07.2012. године. У наведеној одлуци, Уставни суд
Републике Србије, донео је одлуку у којој се законска затезна камата обрачуната по
конформној методи, односно обрачун „камате на камату“, проглашава неуставним,
те се наведени обрачун по конформном методу не примењује од 27.07.2012.
године.
На бази наведене одлуке Уставног Суда Републике Србије, обрачун
законске затезне камате по конформној методи односно обрачун „камате на

камату“, више се не примењује када се обрачунава законска затезна камата, а није
јасно шта ће се десити са обрачунима камате по конформној методи. Наиме, сви
претходни обрачуни по конформној методи, и исплате по том основу од ступања на
снагу овог система обрачуна од 2001. године, могу постати неуставни и по том
основу се може потраживати више плаћена камата, односно захтевати повраћај
средстава за више плаћену камату која је обрачуната по систему „камата на
камату“.
Још увек није потпуно јасно у ком правцу и на који начин ће неуставност
обрачуна по конформној методи утицати на поједине категорије обрачунатих
камата:
1. неблаговремено плаћене јавне приходе из члана 75. Закона о пореском
поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/2002,
84/2002 – испр., 23/2003 – испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – др.
закон, 62/2006 – др. закон, 63/2006 – испр. др. закона, 61/2007, 20/2009,
72/2009 – др. закон, 53/2010, 101/2011 и 2/2012 – испр.), а конкретно на
Јавне приходе које наплаћује Пореска управа (члан 2. став 1. наведеног
закона),споредна пореска давања (члан 2. став 2. наведеног закона),
2. порезе и споредна пореска давања које на основу овог закона наплаћује
јединица локалне самоуправе (члан 2а став 1. наведеног закона),
3. доприносе за обавезно социјално осигурање из члана 2. Закона о
доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС“, бр.
84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011 и 7/2012 – усклађени
дин. изн.).
У вези са наведеним обрачунима камата јављају се различита тумачења, али се
у најскорије време очекује решавање овог проблема, те ће се знати за које обавезе и
на који период ће се наведени обрачуни односити. Наше је мишљење да ће сви
дужници којима је у претходном периоду од 2001. године обрачунавана камата по
конформном методу, имати право на повраћај више обрачунате камате.
Услуга утврђивање разлике у обрачуну камате по конформном методу („камата
на камату“) и обрачуна по пропорционалној методи („линеарни метод“) је упрво ту
да вама помогне у утврђивању камате коју сте више платили, по свим основама
дужничко-поверилачких односа. Извештај који израђујемо, представља налаз и
мишљење сталног судског вештака, те по том основу представља доказ у
парничном поступку (према Закону о парничном поступку члан 261 („Сл. гласник
РС“, бр. 72/2011)).
Законска затезна камата, обрачуната по конформној методи, свакако се више
неће примењивати у дужничко-поверилачким односима, те на бази тога можете нас
контактирати на телефон 064 120 36 06 како би се обрачунала законска затезна
камата и како би смо за Вас упоредили различите методе обрачуна те по том
основу имали право да тражите повраћај новчаних средстава за неуставно
обрачунату законску затезну камату. Напомињемо да законска затезна камата

обрачуната од стране сталног судског вештака, садржи потпис и печат и
представља валидни доказни документ у судским поступцима.
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