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НАШ

О БВЕЗНИК
У ОВОМ БРОЈУ :
•

Питали сте нас...

•

Скрећемо пажњу...

•

Подсећамо вас...

•

Из праксе другостепеног органа...

•

Најновије измене пореских прописа.

•

Порески календар за месец јун

ПИТАЛИ СТЕ НАС...
1. Платили смо трошкове стручног усавршавања члану
надзорног одбора, који није у радном односу код нас. Какав је
порески третман наведене исплате?
Одредбом члана 49. Закона о раду ("Службени гласник РС”,
бр. 24/05...32/13) је уређено да је послодавац дужан да запосленом
омогући образовање, стручно оспособљавање и усавршавање када
то захтева потреба процеса рада и увођење новог начина и
организације рада.
Обзиром да сте платили трошкове стручног усавршавања
лицу које није у радном односу у вашем предузећу таква исплата
има третман друхих прихода сходно члану 85. Закона о порезу на
доходак грађана ("Службени гласник РС”, бр. 24/01...47/13)
Одредбом члана 85. став 1. тачка 12) Закона је прописано да
се осталим приходима у смислу овог закона сматрају и други
приходи који по својој природи чине доходак физичког лица, као
што су, између осталог, накнаде трошкова и други расходи лицима
која нису запослена код исплатиоца;
Опорезиви приход чини бруто приход умањен за нормиране
трошкове у висини од 20%, а стопа пореза износи 20%.
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање се плаћа у
износу од 24% , а здравствено осигурање се плаћа у износу од 12,3%
ако лице није осигурано на здравствено осигурање по другом
основу.
Према члану 101. Закона, порез по одбитку за сваког
обвезника и за сваки појединачно исплаћени приход, исплатилац
обрачунава, обуставља и уплаћује на прописане рачуне у моменту
исплате прихода, у складу са прописима који важе на дан исплате
прихода.
Према члану 6. став 1. тачка 7) Правилника о начину
утврђивања, плаћања и евидентирања пореза по одбитку и о
садржини збирне пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном
порезу по одбитку("Службени гласник РС”, бр. 137/04 и 82/06) за
друга примања када се обрачунавају и плаћају доприноси за

обавезно социјално осигурање подноси се Образац ПП ОПЈ-6,
најкасније у року од 2 дана од дана исплате сходно члану 41. став
4. Закона о пореском поступку и пореској администрацији
("Службени гласник РС”, бр. 80/02...47/13).
2. Да ли предрачун који смо издали пре настанка
пореске обавезе може сматрати авансним рачуном?
Чланом 42. став 1. Закона о ПДВ (''Службени гласник РС''
бр.93/2012) прописано је да је обвезник дужан да изда рачун за
сваки промет добара и услуга, а ставом 3. истог члана Закона је
прописано да обавеза издавања рачуна постоји и ако обвезник
наплати накнаду или део накнаде пре него што је извршен
промет добара и услуга (авансно плаћање), с тим што се у
коначном рачуну одбијају авансна плаћања у којима је садржан
ПДВ.
У складу са чланом 3. Правилника о одређивању случајева
у којима нема обавезе издавања рачуна и о рачунима код којих се
могу изоставити поједини подаци (''Службени гласник РС''
бр.123/12) када обвезник ПДВ у истом пореском периоду прими
авансну уплату и изврши промет добара и услуга за који је
примио авансну уплату, у том случају нема обавезу издавања
рачуна по основу примљене авансне уплате, већ само рачуна за
извршени промет добара и услуга.
Чланом 20. став 2. Правилника прописано је да у
коначном рачуну за промет добара и услуга за који је прималац
авансне уплате порески дужник у складу са Законом, укупан
износ накнаде, без ПДВ, прималац авансне уплате умањује за
износе авансних уплата, без ПДВ, а износ ПДВ који је обрачунат
по основу укупног износа накнаде умањује за износе ПДВ који су
обрачунати по основу авансних уплата.
Рачун за промет добара и услуга издаје се на дан, односно након
извршеног промета, док се рачун по основу пријема авансних
средстава за будући промет добара и услуга издаје на дан

односно након примљене авансне уплате.
У складу са напред наведеним одредбама Закона и
Правилника, обвезник ПДВ може издати рачун из члана 42. став 3.
Закона (авансни рачун) само ако је наплатио накнаду или део
накнаде пре него што је извршио промет добара и услуга. Поред
тога, обвезник може иницирати плаћање авансних средстава за
будући промет добара и услуга било којим документом (нпр.
предрачуном, захтевом за плаћање..), односно авансно плаћање не
мора бити иницирано посебним документом, већ може бити
извршeно на основу уговора којим је предвиђено авансно плаћање.
3. Сачинили смо уговор о донацији на основу кога робу са
истеклим роком трајања донирамо удружењу које би исту
користило за исхрану животиња. Да ли смо у обавези да
обрачунамо ПДВ?
Одредбама члана 4. став 4. тачка 2) Закона о порезу на
додату вредност («Сл. гласник РС» бр. 8404...93/12)) је прописано
да се са прометом добара уз накнаду изједначава, између осталог,
и сваки други промет добара без накнаде. Став 5. истог члана
прописује да се узимање добара, односно сваки други промет
добара из става 4. овог члана сматра прометом добара уз накнаду
под условом да се ПДВ обрачунат у претходној фази промета на та
добра или њихове саставне делове може одбити у потпуности или
сразмерно, независно од тога да ли је остварено право на одбитак
претходног пореза.
Према члану 18. став 1.и 3. Закона о ПДВ, основицом код
промета добара без накнаде сматра се набавна цена, односно цена
коштања тих или сличних добара, у моменту промета, која не
садржи ПДВ.
У складу са наведеним, на промет робе без накнаде, дужни
сте да обрачунате ПДВ на основицу коју чини набавна цена
односно цена коштања тих или сличних добара, у моменту
промета, која не садржи ПДВ.

Напомињемо да према одредби члана 13. став 5.
Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање
обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције
и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ („Сл.гласник РС“
бр.123/12) за промет добара и услуга без накнаде, у ПППДВ,
подаци о износу пореске основице исказују се под редним бројем
3. – у пољу 003, односно под редним бројем 4. – у пољу 004, а
подаци о износу обрачунатог ПДВ под редним бројем 3. – у пољу
103, односно под редним бројем 4. – у пољу 104.
СКРЕЋЕМО ПАЖЊУ...
ПОРЕСКИ ПЕРИОД РАЗЛИЧИТ ОД КАЛЕНДАРСКЕ ГОДИНЕ
У складу са одредбама члана 38. став 1. и 2 .Закона о порезу
на добит правних лица («Сл. гласник РС», број 25/01... ,47/13),
порески период за који се обрачунава порез на добит је пословна
година. Пословна година
је календарска година осим у
случајевима престанка или отпочињања делатности у току
године укључујући
и статусне промене, као и у случају
покретања поступка стечаја и ликвидације.
Одредбама члана 24. став 2. Закона о рачуноводству и
ревизији («Сл. гласник РС», број 46/2006...99/2011), дата је
могућност зависном правном лицу чије је матично правно лице са
седиштем у иностранству да има пословну годину различиту од
календарске године, као и огранку из члана 1. став 5. истога
Закона, уз претходно прибављену сагласност Министарства
финансија, односно гувернера Народне банке Србије за правна
лица (осим банака) из члана 26. став 2. овог закона, односно
Комисије за хартије од вредности за правна лица из члана 26.
став 3. овог закона, да саставља и приказује редовне годишње
финансијске извештаје са стањем на последњи дан пословне
године која је различита од календарске.
У складу са одредбама члана 38. став 3. Закона о порезу на
добит правних лица, надлежни порески орган на захтев пореског
обвезника који је добио сагласност Министарства финансија

односно гувернера Народне банке, да саставља и приказује
финансијске извештаје са стањем на последњи дан пословне
године која је различита од календарске, одобрава решењем да
се пословна и календарска година разликују, с тим да порески
период траје најмање 12 месеци. Тако одобрени порески период
обвезник је дужан да примењује најмање пет година.
Порески обвезник из става 3. овог члана дужан је да
поднесе пореску пријаву и порески биланс за утврђивање коначне
пореске обавезе за период од 1. јануара текуће године до дана
када, по решењу надлежног пореског органа, започиње пословну
годину која се разликује од календарске, у року од десет дана од
дана истека рока прописаног за подношење финансијских
извештаја за период за који се подноси пореска пријава и порески
биланс. У складу са одредбом члана 30. став 2. Закона о
рачуноводству и ревизији, зависно правно лице – обвезник коме
је одобрено да се пословна година разликује од календарске,
дужан је да редовне годишње финансијске извештаје достави
Агенцији за привредне регистре у року од 60 дана од дана када су
ти извештаји састављени.
Обвезници које администрира Центар за велике пореске
обвезнике захтев за одобрење различитог пореског периода
подносе овом Центру. Захтев за одобрење различитог пореског
периода подноси заступник (директор) пореског обвезника
(привредног друштва / огранка). Уз захтев, који у наставку текста
објављујемо, доставља се и:
Решење Министарства финасија/ гувернера Народне
банке,
Статут компаније и
Годишњи финансијски извештај матичног правног лица.
ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРЕЊЕ ПОРЕСКОГ ПЕРИОДА СЕ НАЛАЗИ НА
СТРАНИ 6 ОВОГ БИЛТЕНА

ПОДСЕЋАМО ВАС...
Одредбама чл. 10. ст. 2. тачка 1) Закона о порезу на додату
вредност („Службени гласник РС“ бр.84/04..93/12) прописано је да је
изузетно од ст.1. тачка 1) тог члана, порески дужник прималац
добара или услуга обвезник ПДВ, за промет секундарних сировина и
услуга које су непосредно повезане са тим добрима, извршен од
стране другог обвезника ПДВ.
Правилником о утврђивању секундарних сировина и услуга
које су непосредно повезане са секундарним сировинама, у смислу
Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“ број
107/12), ближе се одређује шта се, у смислу чл. 10. ст. 2. тачка 1)
Закона о порезу на додату вредност, сматра секундарним
сировинама и услугама које су непосредно повезане са секундарним
сировинама.
У складу са цитираним законским одредбама, за промет
секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са
секундарним сировинама, које обвезник ПДВ врши другом
обвезнику ПДВ, обавезу обрачунавања ПДВ има обвезник ПДВ који је
прималац тих добара и услуга као порески дужник из чл. 10. ст. 2.
тачка 1) Закона о порезу на додату вредност .
Одредбама чл. 3. Закона о порезу на додату вредност
прописано је да су предмет опорезивања ПДВ испорука добара и
пружање услуга које порески обвезник изврши у Републици уз
накнаду, у оквиру обављања делатности, као и увоз добара у
Републику.
Одредбама чл. 4. ст. 1. Закона о порезу на додату вредност
прописано је да је промет добара, у смислу тог закона, пренос права
располагања на телесним стварима лицу које тим добрима може
располагати као власник, ако тим законом није друкчије одређено.
Одредбама чл. 5 ст. 1. Закона о порезу на додату вредност прописано
је да су промет услуга, у смислу тог закона, сви послови и радње у
оквиру обављања делатности који нису промет добара из чл. 4. тог
закона.

Одредбама чл. 42. ст. 1. Закона о порезу на додату вредност
прописано је да је обвезник дужан да изда рачун за сваки промет
добара и услуга.
Одредбама става 4. истог члана Закона, прописано је да рачун
нарочито садржи следеће податке:
назив, адресу, и ПИБ обвезника – издаваоца рачуна;
место и датум издавања и редни број рачуна;
назив, адресу и ПИБ обвезника – примаоца рачуна;
врсту и количину испоручених добара или врсту и обим
услуга;
датум промета добара и услуга и висину авансних плаћања;
износ основице;
пореску стопу која се примењује;
износ ПДВ који је обрачунат на основицу;
напомену о одредби тог закона на основу које није обрачунат
ПДВ;
напомену да се за промет добара и услуга примењује систем
наплате.
Одредбама чл. 6 ст. 2. Правилника о одређивању случајева у
којима нема обавезу издавања рачуна и о рачунима код којих се
могу изоставити поједини подаци („Службени гласник РС“ број
123/12) прописано је да обвезник ПДВ који врши опорезиви
промет добара и услуга за који је у складу са одредбом чл. 10. ст. 2.
Закона, порески дужник прималац добара и услуга, издаје рачун у
којем не исказује податке из члана 42. ст. 4. тачка 6), 8) и 10)
Закона, већ исказује укупан износ накнаде за извршен промет
добара и услуга.
Сходно цитираним законским одредбама, у рачуну који
обвезник ПДВ –испоручилац секундарних сировина, односно
пружалац услуга непосредно повезаних са секундарним
сировинама издаје за опорезиви промет тих добара и услуга, за
који обавезу обрачунавања и плаћања ПДВ има прималац тих
добара и услуга, као порески дужник, у складу са чл. 10. ст.2. тачка
1) Закона, не исказују се подаци из чл. 42. ст. 4 тачка 6), 8) и 10 )
Закона, већ се исказује само укупан износ накнаде за извршен

промет добара и услуга у складу са одредбом чл. 6. ст. 2. Правилника
о одређивању случајева у којима нема обавезу издавања рачуна и о
рачунима код којих се могу изоставити поједини подаци.
Напомињемо да је Министарство финансија и привреде
издало мишљење бр. 413-00-00093/2013 -04 од 25.02.2013. године.
ИЗ ПРАКСЕ ДРУГОСТЕПЕНОГ ОРГАНА...
Одредбама чл. 24. ст. 1. тачка 2) Закона о порезу на додату на
вредност („Службени гласник РС“ бр. 84/04..93/12) прописано је да
се ПДВ не плаћа на промет добара која обвезник или треће лице, по
његовом налогу, шаље или отпрема у иностранство.
Одредбама чл. 3. ст.1. Правилника о начину и поступку
остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом и без права на
одбитак претходног пореза („Службени гласник РС“ бр.
124/04..63/07) прописано је да пореско ослобођење за добра која се
шаљу или отпремају у иностранство обвезник може да оствари ако
поседује извозну декларацију, која садржи потврду да су добра
иступила са територије Републике Србије односно оверену копију
извозне декларације о извршеном извозу добара издату у складу са
царинским прописима.
Одредбама члана 8., чл. 9. и чл. 10. Правилника о облику,
садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других
образаца у царинском поступку („Службени гласник РС“ бр.
29/10..66/11) прописано је да је пошиљалац односно ивозник лице
за чији рачун се подноси декларација и који је у време прихватања
декларације власник робе или има слична права располагања робом.
Став другостепеног органа је да у ситуацији када порески
обвезник није као власник робе декларисан у Јединственој
царинској исправи, већ је наведено друго правно лице, које као
комисионар у своје име а за рачун пореског обвезникакомитента извезе робу, тада у складу са цитираним законским
одредбама порески обвезник није испунио услове за пореско
ослобођење прописане чланом 24. Закона о порезу на додату
вредност. (бр. решења 47-01853/2012-07 од 14.03.2013. године)

ПРЕГЛЕД ПРОПИСА ОБЈАВЉЕНИХ У СЛУЖБЕНОМ
ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Од броја 29 закључно са бројем 48 из 2013. године издвајамо следеће:
Број 47:

Закон о изменама и допунама Закона о порезима на имовину,
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних
лица,
Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и
пореској администрацији,
Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за
обавезно социјано осигурање,
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак
грађана,
Закон о изменама и допунама Закона о акцизама
Закон о републичким административним таксама
Број 48:

Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и
начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред
средстава са тих рачуна.
Исправка Закона о изменама и допунама Закона о порезу на
доходак грађана
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