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Билтен

ПЛАЋАЊЕ МЕСЕЧНИХ АКОНТАЦИЈА ПОРЕЗА НА ДОБИТ
ЗА 2017. ГОДИНУ

Услед уочених грешака приликом плаћања месечних
аконтација пореза на добит за 2017.годину, напомињемо да
је неоходно да пре уплате месечне аконтације, извршите
још једном проверу на порталу "е-ПОРЕЗИ" позива на
број одобрења увидом у Обавештење о успешном пријему
пореске пријаве (ПП ПДП) електронским путем коју сте
поднели у 2016.години.
Овим путем вас још једном подсећамо да је рок за
уплату месечне аконтације пореза на добит за март месец
18.април 2017.године.

КОНАЧНА ОБАВЕЗА ЗА ПОРЕЗ НА ДОБИТ ЗА
2016. ГОДИНУ
Ове године рок за предају пореске пријаве за обрачун
пореза на добит правних лица, пореског биланса и пратећих
образаца за 2016. годину као и плаћање разлике између коначно
обрачунатог пореза на добит за 2016. годину и плаћених
аконтација је 29. јун 2017.године.

Препорука је да пре уплате разлике пореза на
добит по пореској пријави за коначну обавезу за
2016.годину, извршите још једном проверу на порталу
"е-ПОРЕЗИ" позива на број одобрења увидом у
Обавештење о успешном пријему пореске пријаве (ПП
ПДП) електронским путем коју сте поднели у
2016.години.
Напомињемо
да
ћете
документацију
која
представља доказе о извршеном улагању доставити на
захтев Пореске управе.

месец
СКРЕЋЕМО ПАЖЊУ
Одредбама члана 91. ст. 1. тачка 2) Закона о општем
управном поступку („Сл.гласник РС“ бр.30/97...18/16) прописано
је да ако последњи дан рока пада у недељу или на дан државног
празника, или у неки други дан кад орган пред којим треба
предузети радњу не ради, рок истиче истеком првог наредног
радног дана.
Одредбом члана 2..Закона о државним и другим
празницима у Републици Србији („Сл. гласник РС“ бр.
43/01...92/11) прописано је да се празнују Васкршњи верски
празници почев од Великог петка закључно са другим даном
Васкрса. Ове године се празнује од 14. априла закључно са
17.априлом.
У складу са наведеним, скрећемо вам пажњу да је рок за
подношење пореских пријава и измирење пореских обавеза
18.април 2017.године за:
Подношење пореске пријаве и плаћање ПДВ за претходни месец
Подношење обрасца ПИД ПДВ 1 за март месец ако је у марту
месецу испуњен један од критеријума за стицање статуса
обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у
иностранство Подношење пореске пријаве и плаћање ПДВ за
први квартал 2017. године
Подношење обрасца ПИД ПДВ 1 за први квартал ако је обвезник
у првом кварталу испунио један од критеријума за стицање
статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у
иностранство
Плаћање аконтације пореза на добит правних лица за претходни

Плаћање обрачунате акцизе за период од 16. до краја
претходног месеца
Подношење пореске пријаве и плаћање акцизе на електричну
енергију за крајњу потрошњу за претходни месец

Питали сте нас...
Да ли као продавац имамо право на умањење обавезе
пореза на додату вредност по документу-књижном
одобрењу којим се накнадно умањује основица за порез на
додату вредност, а који купац није евидентирао у својим
пословним књигама, већ је издао документ са износом који
се разликује од износа на књижном одобрењу?
Одредбом члана 17. став 1. Закона о ПДВ („Сл. гласник
РС“ 84/04,...,83/15 и 108/16) прописано је, да пореска основица
код промета добара и услуга јесте износ накнаде (у
новцу,стварима или услугама) коју обвезник прима или треба
да прими за испоручена добра или пружене услуге од примаоца
добара или услуга или трећег лица, укључујући субвенције и
друга примања, у коју није укључен ПДВ, ако овим законом
није друкчије прописано.
Према одредби члана 21. став 3. Закона, ако се основица
накнадно смањи, обвезник који је извршио промет добара и
усуга може да измени износ ПДВ само ако обвезник коме је
извршен промет добара и услуга исправи одбитак претходног
ПДВ и ако о томе писмено обавести испоручиоца добара и
услуга.

Одредбом члана 4. став 1. Правилника о начину измене
пореске основице за обрачунавање пореза на додату вредност
(„Сл.гласник РС“ број 86/15), ако се основица за опорезив
промет добара или услуга накнадно смањи, обвезник ПДВ који
је извршио промет добара и услуга, а који је порески дужник за
тај промет у складу са Законом, може да смањи износ
обрачунатог ПДВ ако обвезник ПДВ коме је извршен промет
добара или услуга исправи одбитак претходног пореза и о томе
писмено обавести испоручиоца добара или услуга.

обрачунавање ПДВ, пореској стопи и износу за који је
смањен, односно повећан износ обрачунатог ПДВ - у случају
опорезивог промета за који је обвезник ПДВ - издавалац
документа порески дужник у складу са Законом;

Ставом 6. тачка 1. наведеног члана Правилника прописано
је, да изузетно од става 5. овог члана, сматра се да је дошло до
смањења основице у случају враћања добара којима је период
уобичајене употребе протекао (ремитенда), односно којима је
истекао или истиче рок трајања одређен од стране произвођача,
ако је враћање добара предвиђено прописом или уговором
између обвезника ПДВ који је извршио промет добара и лица
којем је тај промет извршен.

6) износу за који је смањена, односно повећана накнада за
промет добара и услуга - у случају промета који је ослобођен
ПДВ и промета који не подлеже опорезивању, а за који се
издаје рачун у складу са овим правилником;

Сагласно одредби члана 15. став 1. Правилника о одређивању
случајева у којима нема обавезе издавања рачуна и о рачунима
код којих се могу изоставити поједини подаци („Сл.гласник РС“
бр.132/12 и 86/15) дефинисано је да када се после извршеног
промета добара и услуга промени накнада за тај промет,
обвезник ПДВ издаје документ о повећању или смањењу
накнаде, односно документ о повећању или смањењу основице, а
који нарочито садржи податке о:
1) називу, адреси и ПИБ-у издаваоца документа;
2) месту и датуму издавања и редном броју документа;
3) називу, адреси и ПИБ-у примаоца документа;
4) износу за који је смањена, односно повећана основица за

5) износу за који је смањена, односно повећана накнада, без
ПДВ - у случају опорезивог промета за који обвезник ПДВ издавалац документа није порески дужник у складу са
Законом;

7) напомену да се за промет добара и услуга примењује
систем наплате у складу са Законом - у случају када се за тај
промет примењује систем наплате;
8) броју и датуму издавања рачуна за извршени промет
добара и услуга.
Такође, ставом 2. наведеног члана дефинисано је да
документ из става 1. овог члана издаје обвезник ПДВ који је
издао рачун за промет добара или услуга у складу са чл. 42. и
43. Закона тј. издаје искључиво продавац добара, а не купац
добара који та добра враћа продавцу.

У складу са наведеним законским и подзаконским
одредбама, када након извршеног промета добара дође
до смањења накнаде за извршен промет, односно измене
пореске основице, у складу са чланом 21. став 3. Закона
о ПДВ, обвезник ПДВ-продавац обвезнику ПДВ-купцу,
који има право на одбитак претходног пореза по основу

набавке тих добара, издаје документ - књижно одобрење
који мора да садржи све податке сходно члану 15. став 1.
Правилника о одређивању случајева у којима нема обавезе
издавања рачуна и о рачунима код којих се могу изоставити
поједини подаци. На основу овог одобрења купац је у обавези
да изврши смањење одбитка претходног пореза који је
остварио приликом набавке ових добара и продавцу врати
потписано и оверено Обавештење о умањењу одбитка
претходног ПДВ, на основу кога се у књиговодству продавца
спроводи књижење одобрења и врши корекција пореске
обавезе.

услуга промени накнада за тај промет тј, када обвезник ПДВ
издаје документ о повећању или смањењу накнаде, односно
документ о повећању или смањењу основице.

Да ли имамо право на умањење дугованог ПДВ-а
на основу издатог књижног одобрења купцу у форми
електронског документа, које нам купац електронским
путем потписује и доставља, као и на основу књижног
одобрења издатог такође у
форми електронског
документа и достављеног путем електронске поште
купцу, а који нам купац потписује, оверава печатом и
враћа у папирној форми?

Одредбом члана 4. Закона о електронском документу
(„Сл. гласник РС“ бр. 51/09) је прописано да се електронском
документу не може оспорити пуноважност или доказна снага
само зато што је у електронском облику. Одредбама члана 7.
поменутог Закона је прописано да електронски документ не
може имати копију у електронском облику. Копија
електронског документа на папиру израђује се овером
штампаног примерка спољне форме приказа електронског
документа, а копија електронског документа на папиру мора
да садржи ознаку да се ради о копији електронског
документа. Овлашћено лице правног лица за електронски
документ из делатности правног лица, својеручним потписом
и печатом потврђује истоветност копије електронског
документа на папиру са спољном формом приказа
електронског документа. Копија оригиналног електронског
документа има доказну снагу оригинала, односно овереног
преписа тог документа.

Одредбама члана 42. Закона о порезу на додату
вредност („Сл.гласник РС“ бр.80/04...83/15) и члана 15.
Правилника о одређивању случајева у којима нема обавезе
издавања рачуна и о рачунима код којих се могу
изоставити поједини подаци („Сл.гласник РС“ бр.132/12 и
86/15) прописана је садржина документа који се издаје у
ситуацији када се после извршеног промета добара и

Одредбама члана 8. Закона о рачуноводству („Сл.
гласник РС“ бр. 62/13) је прописано да се књижење
пословних промена на рачунима имовине, обавеза и
капиталу, приходима и расходима врши се на основу
веродостојних рачуноводствених исправа. Рачуноводствена
исправа представља писани документ или електронски запис
о насталој пословној промени, која обухвата све податке
потребне за књижење у пословним књигама тако да се из

рачуноводствене исправе недвосмислено може сазнати
основ, врста и садржај пословне промене.
Одредбама члана 9. истог Закона је прописано да
одговорно
лице
потписом,
односно
другом
идентификационом ознаком потврђује да је рачуноводствена
исправа веродостојна (потпуна, истинита, рачунски тачна и
да приказује пословну промену). Рачуноводствена исправа,
састављена као електронски запис, треба да садржи потпис
или другу идентификациону ознаку одговорног лица,
односно лица овлашћеног за издавање рачуноводствене
исправе, односно електронски потпис у складу са законом.
У складу са наведеним, уколико издати документ о
повећању или смањењу накнаде, односно документ о
повећању или смањењу основице садржи податке који су
прописани Правилником о одређивању случајева у којима
нема обавезе издавања рачуна и о рачунима код којих се
могу изоставити поједини подаци као и податке прописане
Законом о електронском документу, може се сматрати
документом на основу кога се може остварити право на
одбитак претходног пореза односно бити основ за умањење
дугованог ПДВ уз испуњење других Законом прописаних
услова.

ИЗ ПРАКСЕ ДРУГОСТЕПЕНОГ ОРГАНА

Утврђивање чињеница у пореском поступку
Чланом 43. став 1. Закона о пореском поступку и
пореској администрацији ( „Сл Гласник РС“ бр. 108/16),
прописано је да се чињенице у пореском поступку утврђују на
основу доказа.
Чланом 43. став 2. Закона о пореском поступку и
пореској администрацији ( „Сл. Гласник РС“ бр. 108/16),
прописано је да се као доказ у пореском поступку могу
употребити пореске пријаве, порески биланс, пословне књиге и
евиденције, рачуноводствени искази, пословна документација и
друге исправе и информације којима располаже Пореска
управа, прикупљене од пореских обвезника или од трећих лица,
исказ сведока, налаз вештака, увиђај и свако друго средство
којим се чињенице могу утврдити.
Став другостепеног органа је да се пореске чињенице
утврђују према њиховој суштини, поред осталог, и на основу
информација којима располаже Пореска управа, а које су
прикупљене од стране трећих лица.

ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ
Пресуда У 903/15 од 19.01.2017. године
Одредбама члана 77. став 1. Закона о пореском поступку и
пореској администарцији („Сл. Гласник РС“ бр.108/16)
прописано је да Пореска управа почиње поступак принудне
наплате пореза, односно споредних пореских давања, доношењем
решења о принудној наплати пореза ако порески обвезник није
платио порез, односно споредно пореско давање у року из члана
71. став1. овог закона.
Чланом 78. став 1. тачка 3. Закона о пореском поступку и
пореској администарцији („Сл. Гласник РС“ бр.108/16)
прописано је да покретање поступка принудне наплате пореза
има за последицу увећање пореског дуга, који у себи не садржи
камату и који је предмет принудне наплате за 5% на дан почетка
поступка принудне наплате на који се обрачунава камата.
У спровођењу поступка принудне наплате утврђено је да је
након доношења решења о принудниј наплати, а пре његовог
достављања Народној банци Србије на извршење, порески
обвезник вршио уплате којима је делимично умањио укупан дуг,
али које уплате нису утицале на умањење обрачунатог увећања
које се обрачунава на дан почетка поступка принудне наплате на
целокупан порески дуг, из ког разлога је суд наведеном
пресудом одбио тужбу пореског обвезника као неосновану.

АКТУЕЛНО

Обавештавамо вас да су од 01. априла 2017.године у примени
следећи прописи:
Одредбе члана 12. Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник
РС“ бр. 108/16) а које се односе на одређивање места промета услуге, о
чему смо писали у Билтену бр. 4 из 2016.године.
За сврху одређивања места промета услуга, у смислу Закона о порезу
на додату вредност, од 01. априла 2017.године у примени су и следећи
правилници:
Правилник о утврђивању услуга предаје јела и пића за
конзумацију на лицу места за сврху одређивања места промета услуга,
у смислу Закона о порезу на додату вредност ( „Сл. гласник РС“ бр.
21/2017),
Правилник о утврђивању услуга у вези са непокретностима за
сврху одређивања места промета услуга, у смислу Закона о порезу на
додату вредност ( „Сл. гласник РС“ бр. 21/2017),
Правилник о утврђивању превозних средстава за сврху
одређивања места промета услуга изнајмљивања тих средстава, у
смислу Закона о порезу на додату вредност ( „Сл. гласник РС“ бр.
21/2017),
Правилник о изменама Правилника о начину и поступку
остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак
претходног пореза ( „Сл. гласник РС“ бр. 21/2017).
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