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Билтен

обрачунати њену висину, најкасније у року од 30 дана по истеку
периода за који се саставља порески биланс.
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.
Рок за уплату месечне аконтације пореза на добит за јун
месец је 17. јул 2017.године.

ИЗМЕНА МЕСЕЧНЕ АКОНТАЦИЈЕ ПОРЕЗА НА
ДОБИТ

Према одредбама члана 68. став 1. Закона о порезу на добит
правних лица („Сл. гласник РС“ бр. 25/01....112/15) ако у текућој
години дође до значајних промена у пословању обвезника,
промене пореских инструмената или других околности које битно
утичу на висину месечне аконтације пореза, порески обвезник
може, по подношењу пореске пријаве из члана 63. став 1. овог
Закона, поднети пореску пријаву са пореским билансом, у којој ће
исказати податке од значаја за измену месечне аконтације и

Порески обвезник може започети плаћање аконтације у складу
са пореском пријавом из става 1. овог члана за месец у коме је
пријава поднета, и то почев од првог дана наредног месеца у
односу на месец у коме је пријава поднета.
Измена месечних аконтација се врши ако је на пример у текућој
години дошло до промена у пословању услед којих је остварена
нижа опорезива добит у односу на опорезиву добит на основу
које је утврђена аконтација или у другим случајевима који
битно утичу на висину аконтације пореза на добит. Такође,
обвезник који је имао губитак у пореском билансу и није
утврдио аконтацију пореза, а у току текуће године остварује
позитиван резултат и опорезиву добит, може да поднесе
пореску пријаву и започне плаћање аконтације утврђене у
пореској пријави.Обвезник код кога је у току године дошло до
промена у пословању услед којих је остварена већа опорезива
добит у односу на опорезиву добит на основу које је утврђена
аконтација за текућу годину, такође може поднети пореску
пријаву за утврђивање новог износа аконтације пореза на добит.
Дакле, порески обвезник има могућност да изврши измену
месечне аконтације тако што ће електронским путем преко
портала е- ПОРЕЗИ поднети пореску пријаву са пореским
билансом и у њој исказати податке од значаја за измену месечне
аконтације. Инструкције у вези са уносом података у пореску
пријаву ПДП дате су у Корисничком упутству за примену
Правилника о садржају и начину подношења пореске пријаве

пореза на добит правних лица које се налази на сајту Пореске
управе, у делу који се односи на правна лица – порез на добит ПДП- Упутства.
Обвезник започиње плаћање измењених аконтација у складу са
овом пореском пријавом за месец у коме је пријава поднета и то
почев од првог дана наредног месеца у односу на месец у коме је
пријава поднета. На пример, ако је пореска пријава поднета у јуну,
плаћање измењених месечних аконтација у складу са том
пријавом почиње за јун месец и плаћа се до 15. јула.
Приликом измене месечних аконтација обвезник мења висину
аконтација и почиње уплату тако утврђених аконтација у складу
са Законом при чему не обрачунава разлике у односу на до тада
плаћене аконтације у току године.
Напомињемо да је одредбама члана 54. Закона о пореском
поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“ бр.
80/02....108/16) прописано да Пореска управа врши утврђивање
пореза дношењем пореског решења у поступку пореске контроле,
између осталог, ако порески обвезник утврди пореску обавезу
нетачно или непотпуно.
Према члану 69. Закона о порезу на добит правних лица, Пореска
управа утврђује пореску обавезу за порески период, односно
месечну аконтацију за текућу годину, у складу са ЗПППА,
уколико се у поступку пореске контроле утврди да пореска
пријава садржи нетачне податке или ако постоје други недостаци
и неправилности од значаја за утврђивање пореске обавезе.

СЕРВИС И КОМУНИКАЦИЈА СА ПОРЕСКИМ
ОБВЕЗНИЦИМА
Центар за велике пореске обвезнике, као организациона
јединица у Пореској управи, има за циљ да на једном месту и
на ефикаснији начин администрира фискално најиздашније
пореске обвезнике, чиме се овој категорији обвезника
омогућавају најповољнији услови за измиривање пореских
обавеза.
Циљ коме тежимо је унапређење сервиса и комуникације ради
боље сарадње са пореским обвезницима, као и повећање
степена добровољног поштовања пореских прописа кроз
пружање квалитетних и благовремених информација.
Услуге које пружамо великим пореским обвезницима
обухватају :



Свакодневну комуникацију са пореским обвезницима
путем телефона, електронске поште и на састанцима
Израду информативних брошура, публикација,
обавештења..
Електронски Билтен ЦВПО




Линк ЦВПО на сајту Пореске управе
Анкетирање ВПО




Ради унапређења постојећих услуга, Центар за велике пореске
обвезнике је протеклих година више пута анкетирао велике
пореске обвезнике. Резултати анкета искоришћени су за боље
разумевање потреба, као и за унапређење међусобне сарадње и
побољшавање процеса рада ЦВПО и унапређење нивоа услуга
које пружамо.

Последња анкета-упитник је спроведена у току месеца децембра
2016.године, са циљем да порески обвезници идентификују
области из пореских закона као и процедуре са чијом применом
имају највише проблема у пракси.
На основу анализе упитника, Центар предузима активности које
имају за циљ отклањање недоумица и дилема у примени
пореских прописа у директној комуникацији и пружању помоћи
пореским обвезницима који су учествовали у анкети.
Очекујемо и даље ваше сугестије, примедбе и предлоге у циљу
побољшања наше међусобне сарадње. Можете нам се обратити
на e-mail cvpo_pp@purs.gov.rs или контактирати путем
телефона 011 333 0806.

ПОДНОШЕЊЕ ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА У СЛУЧАЈУ
СТАТУСНИХ ПРОМЕНА

У случају припајања, спајања и поделе друштво које
се припаја, спаја или дели престаје да постоји, без сповођења
поступка ликвидације.
У случају статусне промене издвајања, друштво по
спроведеној статусној промени наставља да постоји.
Према Правилнику о садржини регистра привредних
субјеката и документацији потребној за регистрацију
(«Сл.гласник РС» бр. 42/16) сходно члану 49 став 6.., ако
услед статусне промене привредно друштво престаје да
постоји, истовремено са регистрационом пријавом статусне
промене подноси се и регистрациона пријава за брисање тог
друштва из Регистра.
Према одредби члана 22. Закона о поступку
регистрације у Агенцији за привредне регистре («Сл.гласник
РС» бр. 99/11...83/14) регистровани подаци и документи
истовремено се објављују са доношењем решења којим се
пријава усваја. Регистрација производи правно дејство према
трећим лицима наредног дана од дана објављивања.
Регистрација производи правно дејство за убудуће.
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Према одредби члана 504. став 2. Закона о привредним
друштвима («Сл.гласник РС» бр.36/11...05/15) регистрација
статусне промене не може се вршити пре истека рока од 30 дана
од дана ступања на снагу уговора о статусној промени.
Према одредби члана 505. наведеног Закона, правне
последице статусне промене наступају даном регистрације
статусне промене у складу са законом о регистрацији.
Статусне промене су припајање, спајање, подела и
издвајање.

У случају статусних промена порески обвезник
који престаје да постоји, дужан је да, у складу са
одредбом члана 38а. став 2. Закона о порезу на додату
вредност («Сл.гласник РС» бр. 84/04...108/16),
најкасније у року од 15 дана пре брисања из Регистра
привредних субјеката, поднесе овом Центру Образац
ЗБПДВ – Захтев за брисање из регистра ПДВ, у коме као
разлог наводи - престанак обављања делатности и
наводи датум престанка обављања ПДВ активности. Уз

наведени образац обвезник је дужан да достави уговор или
одлуку о статусној промени у којој је одређен датум статусне
промене.

Наведене пријаве порески обвезници подносе електронским
путем преко портала „е–ПОРЕЗИ“
ПОРЕЗ ПО ОДБИТКУ

Порески обвезник пријаву ПППДВ саставља од датума 01.
датог месеца до дана брисања правног лица из Регистра
Пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку ППП-ПД
привредних субјеката у електронској форми преко портала „е – порески обвезници подносе електронским путем преко портала „е
ПОРЕЗИ“
–ПОРЕЗИ“
за планиране исплате прихода до датума брисања
правног лица.
ПОРЕЗ НА ДОБИТ

Према одредби члана 2. став 1. тачка 11) Закона о
рачуноводству («Сл.гласник РС» бр. 62/13), ванредни
финансијски извештај саставља се, између осталог, у случају
статусних промена, и то са стањем на дан који претходи дану
уписа статусне промене. Ванредни финансијски извештај
обухвата:
(1) Биланс стања;
(2) Биланс успеха;

ПОРЕЗ НА ПРЕМИЈЕ НЕЖИВОТНОГ
ОСИГУРАЊА

Образац МОППНО порески обвезник саставља од датума
01. датог месеца до дана брисања правног лица из Регистра
привредних субјеката и подноси електронским путем преко
портала „е –ПОРЕЗИ“ .

Према одредби члана 33. став 4. Закона о
ОБРАЧУН АКЦИЗЕ
рачуноводству, правна лица која састављају ванредне
Пореску пријаву о кумулативном обрачуну акцизе Образац
финансијске извештаје дужни су да их доставе Агенцији,
ради јавног објављивања, у року од 60 дана од дана на који се ПП ОАК, обвезник подноси електронским путем преко портала „е
–ПОРЕЗИ“ за период од 01.01.текуће године, до датума брисања
ти извештаји састављају.
Образац ПДП и Образац ПБ-1 уз пратеће обрасце саставља
се за период од 01.01. текуће године, до дана брисања правног
лица из Регистра привредних субјеката и подноси у року од 60
дана од дана истека рока прописаног за подношење финансијских
извештаја сходно одредби члана 63. став 6. Закона о порезу на
добит правих лица(«Сл.гласник РС» бр. 25/01....112/15).

из Регистра привредних субјеката

ПИТАЛИ СТЕ НАС....
Приликом испоруке робе нашим купцима
достављамо одмах рачун-отпремницу. Када се деси да
количина испоручених добара не одговара количини на
рачуну, возач и купац направе записник и на основу тог
записника правимо сторно рачуна за ту количину. На
том сторно рачуну стоји веза „На основу рачуна бр...“.
Значи, купац има рачун и сторно рачуна што укупно
чини стварну-примљену робу. При паковању робе
документ се „закључа“ и добија одређени број и више се
не могу мењати количине на том документу.
Да ли је овакав начин издавања рачуна у складу са
чланом 44. Закона о пдв?
У пракси се релативно често дешава да продавац
испоручи одређену количину добара, а да на рачуну за
промет добара буде исказана мања или већа количина од
испоручене. У наведеном случају сте ви као продавац
фактурисали више робе него што сте испоручили и
исправљате грешку тако што сторнирате погрешно издат
рачун и издајете нрачун у коме ће бити исказана стварно
испоручена количина робе. При томе, дужни сте да платите
погрешно исказан већи ПДВ док у новом рачуну не
исправите тај износ, уколикуколико нови исправан рачун не
издате у истом пореском периоду.

На бази неисправног рачуна купац нема право на
одбитак претходног пореза и исказаће право на одбитак
претходног пореза у пореском периоду када буде
поседовао исправан рачун.
Планирамо да закључимо уговор са запосленим који
би свој приватни аутомобил користио у службене сврхе.
Занима нас право запосленог на накнаду трошкова превоза
на службеном путовању као и порески третман ове врсте
накнаде.

Право на накнаду трошкова превоза сопственим
аутомобилом, има запослени кога упутите на службено
путовање сопственим возилом.
То значи да мора постојати налог за коришћење
сопственог возила у службене сврхе у којем треба да
стоји: тип возила и регистарски број, број пређених
километара на бројчанику на почетку и по завршетку
путовања, односно број пређених километара, просечна
потрошња горива, и друго.
Под сопственим возилом подразумева се возило у
приватном власништву које као власник или по другом
основу (члан породице власника, по овлашћењу власника)
користи запослени којем је за превоз на службеном
путовању одобрено коришћење сопственог аутомобила.
Услови и начини коришења сопственог аутомобила за
службено путовање или у друге службене сврхе, као и

начин обрачуна накнаде трошкова превоза сопственим
возилом, треба да буду уређени општим актом и/или
уговором о раду.
Накнада за коришћење сопственог аутомобила у службене
сврхе у општем акту и/или уговору о раду може се утврдити:
у одређеном проценту (10%, 20%, 30%) цене за литар
погонског горива по пређеном километру,
у номиналном износу или
у висини неопорезивог износа.
Чланом 18. став 1. тачка 4) Закона о порезу на доходак грађана
дефинисано је да се не плаћа порез на зараде на примања
запосленог по основу накнаде превоза на службеном
путовању према приложеним рачунима превозника у јавном
саобраћају, а када је сагласно закону и другим прописима,
одобрено коришћење сопственог аутомобила за службено
путовање или у друге службене сврхе - до износа 30% цене
једног литра бензина помноженог са бројем потрошених
литара, а највише до 6.520,00 динара месечно.
Дакле, неопорезив износ код накнаде за коришћење
сопственог аутомобила за службено путовање или у друге
службене сврхе обрачунавате тако што се 30% цене једног
литра бензина помножи са бројем потрошених литара и он
не може бити већи од 6.520,00 динара месечно.
У случају када запосленом на име накнаде трошкова
превоза сопственим аутомобилом за службено путовање или
у друге службене сврхе исплатите већи износ од износа који
се обрачунава тако што се 30% цене једног литра бензина
помножи са бројем потрошених литара, односно већи износ
од 6.520,00 динара месечно, плаћате порез по стопи од 10%.

Опорезив износ се утврђује тако што се исплаћени износ преко
неопорезивог износа прерачунава у бруто по обрасцу Б=Н*0,90.
Међутим, није могуће са сигурношћу утврдити број стварно
потрошених литара горива за конкретно коришћење аутомобила у
службене сврхе, потребно је да као послодавац општим актом
(колективним уговором, правилником, уговором о раду)
дефинишете начин утврђивања броја потрошених километара, како
због утврђивања висине накнаде тако и због утврђивања
неопорезивог износа и трошкова горива који се признају као трошак
пословања или да се ви као исплатилац ове накнаде и запосленивласник аутомобила унапред усагласите о просечној потрошњи
аутомобила који ће се користити код обрачуна броја потрошених
литара горива који ће се користити код обрачуна неопорезиог
износа.
Трошак пословања је број утрошених литара x цена горива, а
неопорезив износ је број утрошених литара x цена бензина x
30%.
У наставку вас подсећамо на
Мишљење Министарства
финансија РС број 011-00-56/2016-04 од 28.01.2016. године, из кога
се може закључити следеће:
- запосленом припада накнада за употребу његовог аутомобила за
службено путовање или друге службене сврхе;
- накнада трошка горива које је запослени потрошио на
службеном путовању представља трошак послодавца и не чини део
за зараде запосленог;

- као основ за признавање трошка потрошених литара
горива користе се подаци из налога за службени пут, број
километара пређених на службеном путу, време проведено
на путу, тип аутомобила и друге помоћне евиденције из
којих се може утврдити количина потрошеног горива на
путу;
-послодавац би требало да у свом општем акту уреди
право запосленог на накнаду трошкова службеног
путовања за које се користи свој аутомобил и с тим у
вези да утврди критеријуме на основу којих се утврђује
накнада трошкова горива (просечна потрошња горива за
предметни тип аутомобила, као и друге околности
(временски услови) који утичу на висину потрошње
горива). Послодавац који не утврди критеријуме, а
утврди право, може у акту да предвиди признавање
рачуна за купљено гориво за конкретни пут ризикујући да
тиме покрије већи трошак за гориво него што је запослени
потрошио на путу.

ИЗ ПРАКСЕ ДРУГОСТЕПЕНОГ ОРГАНА
Одлагање плаћања дугованог пореза
Чланом 73. став 7. Закона о пореском поступку и
пореској администрацији („ Сл Гласник РС“ бр.108/16),
прописано је да се изузетно, ако подносилац захтева за
одлагање плаћања дугованог пореза, који не испуњава услове из
ст. 1. и 2. овог члана, као средство обезбеђења наплате понуди
неопозиву банкарску гаранцију или меницу авалирану од стране

пословне банке, на износ који не може бити мањи од висине дугованог
пореза чије се плаћање одлаже, лице из става 3. овог члана може одлучити
да се пореском обвезнику одобри одлагање плаћања дугованог пореза на
начин из става 4. овог члана.
Чланом 2. став 1. тачка 3. Уредбе о ближим условима за одлагање
плаћања пореског дуга („ Сл Гласник РС“ бр. 71/ 2005) прописано је да
плаћање дуга Пореска управа може да одложи пореском обвезнику ако
дуг износи најмање за средња и велика правна лица – 5% обртних
средстава исказаних у последњем финасијском извештају.
Став другостепеног органа је да је првостепени орган правилно
утврдио да у предметној ствари нису испуњени услови за одлагање
плаћања дугованог пореза, јер порески обвезник није у остављеном року,
као ни до дана доношења побијаног решења, доставио предложено
средство обезбеђења наплате дугованог пореза, односно неопозиву
банкарску гаранцију.

ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Пресуда У. 1076/15 од 23.12.2016. године
Чланом 16. став 1. Закона о порезу на добит правних лица („Сл.
Гласник РС“ бр. 112/15 прописано је да се на терет расхода признаје
отпис вредности потраживања која се у складу са прописима
о
рачуноводству и MRS, односно MSFI и MSFI за MSP исказују као приход,
осим потраживања из члана 7а тачка 2) овог закона, под условом: 1) да се
несумљиво докаже да су та потраживања претходно била укључена у
приходе обвезника; 2) да су та потраживања у књигама пореског
обвезника отписана као ненаплатива; 3) да пружи доказе о утужењу
дужника или пријави потраживања у ликвидационом или стечајном
поступку над дужником.

У спроведеном поступку теренске контроле констатована
је неправилност у исказивању расхода, јер се износ исказан као
исправак вредности потраживања према физичком лицу на име
продаје пословног простора не може прихватити као исправан,
из разлога што порески обвезник није пружио доказе да је
потраживање било претходно укључено у приход, као и о
утужењу дужника и о неуспелој наплати, те је суд својом
пресудом оценио да је Пореска управа законито поступила у
предметној ствари.
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