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СКРЕЋЕМО ПАЖЊУ....
АКЦИЗА НА КАФУ
ПРОИВЕДЕНУ У ЗЕМЉИ



У „Службеном гласнику РС“ број 2/18 дана 05.01.2018. године
објављени су износи најниже и највише месечне основице на коју
се обрачунавају и плаћају доприноси за обавезно социјално
осигурање, а који су у примени од 06.01.2018. године и то:
- најнижа месечна основица доприноса за обавезно
социјално осигурање износи 23.053 динара,
- највиша месечна основица доприноса за обавезно
социјално осигурање износи 329.330 динара.



Још једном вам скрећемо пажњу да је укинут евиденциони
рачун ЦВПО 840-1557845-53, што значи да од 1. јануара 2018.
године све обавезе плаћате на директне буџетске рачуне
(група 843).



Напомињемо да на консолидованом упиту стања, за
конкретан ПИБ и појединачни рачун јавних прихода, постоји
одређен позив на број одобрења за плаћање, по моделу 97. На
пр. обавезе по основу пореза на додату вредност усмеравате
на директан буџетски рачун 840-714112-843-10, док ћете на
консолидованом упиту стања за конкретан ПИБ и рачун ПДВ
пронаћи позив на број одобрења за плаћање по моделу 97.



Правилником о изменама и допунама Правилника o условима и
начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред
средстава са тих рачуна („Службеном гласнику РС“ бр. 114/2017)
прописан је у Прилогу 1 − План рачуна за уплату јавних прихода,
редни број 211а, уплатни рачун за акцизу на кафу произведену у
земљу:
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Изменама и допунама Закона о републичким
административним таксама („Службени гласник РС“, бр.
113/2017), који је у примени од 25.12.2017.године,
прописан је нови износ таксе на жалбу на решење
Пореске управе донето у управном поступку која сада
износи 1.880 динара.

НОВИНЕ У ПРОПИСИМА

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА O НАЧИНУ И ПОСТУПКУ
ОБРАЧУНАВАЊА И ПЛАЋАЊА АКЦИЗЕ НА ЕЛЕКТРИЧНУ
ЕНЕРГИЈУ ЗА КРАЈЊУ ПОТРОШЊУ

У „Службеном гласнику РС“ бр. 86/17 од 22.09.2017.године,
објављене су измене и допуне Правилника o начину и поступку
обрачунавања и плаћања акцизе на електричну енергију за крајњу
потрошњу. Измене се односе на члан 2, 3, 3а, 3б, 3в, 3г Правилника,
а у примени су од 01.01.2018 године.

Изменама одредаба члана 3. став 2. Правилника је
прописано да обвезник акцизе подноси Пореској управи
пореску пријаву о обрачуну акцизе на електричну енергију
за крајњу потрошњу на Обрасцу ПП ОАЕЛ - Пореска
пријава о обрачуну акцизе на електричну енергију за
крајњу потрошњу, који је одштампан уз овај правилник и
чини његов саставни део, најкасније у року од 15 дана по
истеку календарског месеца у коме је извршено очитавање.
Пореска пријава из става 2. овог члана, као и
измењена пореска пријава подноси се искључиво у
електронском облику преко портала Пореске управе као

јединствени запис исказан
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језиком или
попуњавањем пријаве у оквиру корисничке апликације.
Новим чланом 3а Правилника је прописано да
пореску пријаву подноси обвезник акцизе, порески
пуномоћник или друго лице које је порески обвезник
овластио за подношење пореске пријаве, законски
заступник и заступник по службеној дужности (у даљем
тексту: подносилац пријаве).
Подносилац пријаве дужан је да електронски
потпише пореску пријаву ПП ОАЕЛ у складу са законом
којим се уређује електронски потпис.
Правилник је допуњен и новим чланом 3б где је
ставом 1. одређено да ако пореска пријава ПП ОАЕЛ, која
је поднета у електронском облику, садржи недостатке у
погледу формалне исправности и математичке тачности,
Пореска управа у електронском облику обавештава
подносиоца пријаве о тим недостацима.
Пореска пријава из става 1. овог члана не сматра се
поднетом.
Обавештење из става 1. овог члана садржи
информацију о формалним недостацима и математичким
нетачностима.
По добијању обавештења из става 1. овог члана,
подносилац пријаве је дужан да отклони идентификоване
недостатке и поднесе исправљену пореску пријаву.

Исправљена пореска пријава из става 4. овог члана не сматра
се измењеном пореском пријавом.
Пореска пријава ПП ОАЕЛ сматра се поднетом када
Пореска управа потврди формалну и математичку тачност
исказаних података, додели број пријаве и у електронском
облику о томе достави обавештење подносиоцу пријаве.
Одредбе члана 3в Правилника односе се на Образац
ПП ОАЕЛ састоји се из три дела, и то: података о пријави;
података о обвезнику акцизе и подаци о обрачунатој акцизи.
Одредбама члана 3г Правилника је прописано да се у
Образац ПП ОАЕЛ, Део 1. Подаци о пријави, уноси:
1) Под редним бројем 1.1 Врста пријаве - ознака
једне од наведених врста пријава, и то:
(1) ознака 1 - општа пријава коју подноси обвезник
акцизе у периоду доспелости за подношење пореске пријаве у
складу са законом којим се уређују акцизе,
(2) ознака 3 - пријава по члану 182б Закона о
пореском поступку и пореској администрацији, коју подноси
обвезник акцизе након истека рока доспелости за подношење
пореске пријаве који је прописан законом којим се уређују
акцизе,
(3) ознака 4 - пријава по налогу контроле која се подноси
након спроведеног поступка пореске контроле у којем је
решењем утврђена обавеза акцизе и наложено подношење
пријаве,

(4) ознака 6 - пријава по члану 39. ЗПППА коју
подноси обвезник акцизе коме је актом пореске управе
одобрено продужење рока подношења пријаве из
оправданих разлога, док ти разлози не престану, а
најдуже за шест месеци од дана истека законског рока за
подношење пријаве
Под редним бројем 1.2 Обрачунски период обрачунски период у којем је извршено очитавање
потрошње електричне енергије, укључујући обрачунски
период за процењену потрошњу, односно обрачунски
период за који се саставља коначни обрачун акцизе;
Под редним бројем 1.3 Датум доспелости за плаћање
акцизе - датум доспелости за плаћање акцизе прописан
законом којим се уређују акцизе;
Под редним бројем 1.4 Датум до којег је обрачуната
камата - датум до којег је обвезник акцизе односно
порески инспектор обрачунао камату на дуговани износ
акцизе, а који може бити наредни дан од дана
доспелости за плаћање акцизе до дана плаћања акцизе,
ако је плаћање извршено после рока доспелости за
плаћање, а пре подношења пријаве, односно наредни
дан од дана доспелости за плаћање акцизе до дана
подношења пријаве, ако плаћање акцизе није извршено
до дана подношења пријаве;

Под редним бројем 1.5 Измена пријаве - једне од
ознака врста измене, и то:

(1) ознака 1 - јавно предузеће,

(1) ознака 1 - измењена пријава по члану 40.
ЗПППА,

(3) ознака 3 - друго правно лице,

(2) ознака 2 - измењена пријава по налогу
контроле,
(3) ознака 9 - сторнирање пријаве;

(2) ознака 2 - привредно друштво,
(4) ознака 4 - предузетник,
(5) ознака 5 - страно правно лице,
(6) ознака 6 - произвођач са лиценцом за обављање
делатности снабдевања;

Под
редним
бројем
1.5а
Јединствени
Под редним бројем 2.2 Порески идентификациони број
идентификациони
број
пријаве
јединствени (ПИБ) - порески идентификациони број обвезника акцизе;
идентификациони број пријаве (ЈИБП) која се мења,
Под редним бројем 2.3 Назив обвезника акцизе - назив
односно сторнира;
обвезника акцизе;
Под редним бројем 1.6 Број решења пореске
Под редним бројем 2.4 Матични број - матични број
контроле - број решења пореске контроле;
додељен од надлежне организације за регистрацију привредних
Под редним бројем 1.6а Основ - уноси се једна од субјеката;
ознака, и то:
Под редним бројем 2.5 Седиште - шифра општине
(1) ознака 1 - жалба у првом степену,
(2) ознака 2 - жалба у другом степену,
(3)

ознака 3 - одлука управног суда.

седишта обвезника акцизе, утврђена правилником којим се
прописују услови и начин вођења рачуна за уплату јавних
прихода;

Под редним бројем 2.6 Адреса - улица и број седишта
У Образац ПП ОАЕЛ, Део 2. Подаци о обвезнику обвезника акцизе;
акцизе, уноси се:
Под редним бројем 2.7 Телефон подносиоца пријаве Под редним бројем 2.1 Обвезник акцизе - број телефона контакт особе;
снабдевач - уноси се једна од следећих ознака, и то:
Под редним бројем 2.8 Електронска пошта подносиоца
пријаве - податак о електронској адреси подносиоца пореске

пријаве на коју се доставља обавештење о поднетој пореској
пријави;
Под редним бројем 2.9 ЈМБГ подносиоца пријаве јединствени матични број грађана подносиоца пореске
пријаве.
У Образац ПП ОАЕЛ, Део 3. подаци о обрачунатој
акцизи уноси се:
Под редним бројем 3.1 Редни број - редни број;
Под редним бројем 3.2 Уплатни рачун и назив
акцизног производа - уплатни рачун и назив акцизног
производа: "Акциза на електричну енергију за крајњу
потрошњу";
Под редним бројем 3.3 Основица за обрачун акцизе по
основу извршеног промета за испоручену електричну
енергију која подлеже обавези обрачунавања и плаћања
акцизе - износ који представља збир износа основице за
обрачун акцизе утврђене на основу испоручене електричне
енергије и коначног износа основице за обрачун акцизе за
месеце за које је акциза утврђена према процењеним,
односно споразумно утврђеним месечним количинама
електричне енергије, која подлеже обавези обрачунавања и
плаћања акцизе у складу са законом којим се уређују акцизе;
Под редним бројем 3.4 Износ извршеног промета за
испоручену електричну енергију за коју је прописано
ослобођење од плаћања акцизе - износ извршеног промета за
испоручену електричну енергију за коју је прописано

ослобођење од плаћања акцизе у складу са законом којим
се уређују акцизе;
Под редним бројем 3.5 Износ обрачунате акцизе износ обрачунате акцизе који се утврђује као производ
износа са редног броја 3.3 и стопе по којој се плаћа акциза
на испоручену електричну енергију, прописане законом
којим се уређују акцизе;
Под редним бројем 3.6 Камата - износ камате на
дуговани износ акцизе обрачунате почев од првог
наредног дана од дана доспелости за плаћање акцизе до
дана плаћања акцизе, ако је плаћање извршено после рока
доспелости за плаћање, а пре подношења пријаве, односно
од првог наредног дана од дана доспелости за плаћање
акцизе до дана подношења пријаве, ако плаћање акцизе
није извршено до дана подношења пријаве;
Позиција у реду означеном речју "Укупно" - не
попуњава подносилац пријаве, већ се аутоматски
обрачунава и уписује укупан износ са ред. бр. 3.3 до 3.6.
У Образац ПП ОАЕЛ износи се уписују у динарима
без децимала.
Одредбама члана 5. Правилника о изменама и
допунама Правилника o начину и поступку обрачунавања
и плаћања акцизе на електричну енергију за крајњу
потрошњу је прописано да пореска пријава о обрачуну
акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу на

Обрасцу ПП ОАЕЛ - Пореска пријава о обрачуну акцизе на
електричну енергију за крајњу потрошњу из члана 2. овог
правилника, подноси се за електричну енергију за крајњу
потрошњу чије очитавање потрошње електричне енергије се
врши почев од 1. фебруара 2018. године, односно за
обрачунски период почев од 1. фебруара 2018. године,
укључујући и процењену или споразумно утврђену
потрошњу електричне
енергије,
односно
коначно
обрачунату акцизу на електричну енергију за јануар 2018.
године.
За обрачунату акцизу на електричну енергију за
крајњу потрошњу чије очитавање потрошње електричне
енергије се врши до 31. јануара 2018. године, укључујући и
процењену или споразумно утврђену потрошњу електричне
енергије, односно коначно обрачунату акцизу на
електричну енергију за децембар 2017. године, пореска
пријава о обрачуну акцизе на електричну енергију за крајњу
потрошњу подноси се на Обрасцу ПП ОАЕЛ - Пореска
пријава о обрачуну акцизе на електричну енергију за крајњу
потрошњу за календарски месец ______ 20_ године у коме је
извршено очитавање потрошње електричне енергије, у
складу са Правилником о начину и поступку обрачунавања
и плаћања акцизе на електричну енергију за крајњу
потрошњу ("Службени гласник РС", бр. 76/15 и 101/16).

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ
ОБРАЧУНАВАЊА И ПЛАЋАЊА АКЦИЗЕ, ВРСТИ, САДРЖИНИ
И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈА, ДОСТАВЉАЊА
ПОДАТАКА И ПОДНОШЕЊА ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ

У „Службеном гласнику РС“ бр. 86/17 од 22.09.2017.године,
објављене су измене и допуне Правилника о начину обрачунавања
и плаћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења евиденција,
достављања података и подношења пореске пријаве а које су у
примени од 01.01.2018.године, о чему ћемо вас упознати у наставку
текста.
Допуном члана 4. Правилника је прописано да се акциза на
кафу произведену у земљи не обрачунава на расход који је утврђен
у складу са актом који доноси Влада на основу члана 21. став 2.
тачка 4) Закона.
Измењеним одредбама члана 7. став 1. тачка 3) и 4) а који се
односи на посебне случајеве обрачунавања акцизе, прописано је да
се обрачунавање акцизе по одредбама овог правилника врши се и у
случају продаје акцизних производа у Републици Србији од стране
лица из члана 6. став 2. тачка 5а) Закона, а који се воде у пословним
књигама тог лица, као и продаје акцизних производа у Републици
Србији супротно одредбама закона, и то када се у поступку
контроле утврди да је лице из члана 6. став 2. тачка 5б) Закона
ставило у промет у Републици Србији акцизне производе супротно
одредбама Закона.

Додатим чланом 8а Правилника регулише се умањење
обрачунате акцизе на кафу на следећи начин:

кафе истовремено и увозник кафе, са исказаном акцизом која се
плаћа при увозу;

При обрачуну износа акцизе на кафу из члана 14. став 1.
Закона, произвођач кафе има право на сразмерно умањење
обрачунате и плаћене акцизе претходном учеснику од кога је
набавио кафу, односно има право на сразмерно умањење
акцизе која се плаћа при увозу, уколико кафу користи у даљој
фази производње, односно прераде кафе.

2) ако набавља кафу од лица које се бави продајом на
велико кафе, а под условом да поседује рачун о набавци исте са
исказаном акцизом и доказ да је платио тај рачун.

Обрачунатом и плаћеном акцизом из става 1. овог
члана сматра се претходно плаћени износ акцизе који је
обрачунат у претходној фази производње и промета кафе,
односно износ акцизе који се плаћа при увозу кафе, а који
произвођач кафе може да умањи од обрачунате акцизе коју је
дужан да плати.
Износ акцизе који се може умањити из става 2. овог
члана утврђује се на основу података о обрачунатој акцизи из
докумената о увозу, односно набавци кафе по врсти.
Произвођач кафе умањење акцизе из става 3. врши тако
што од обрачунатог износа акцизе на кафу одбије сразмерни
износ акцизе који је плаћен претходном учеснику, а сразмерно
количини и врсти кафе из члана 14. Закона, која је пуштена у
промет.
Умањење акцизе из става 4. произвођач кафе остварује:
1) ако набавља кафу од увозника кафе на коју се
плаћа акциза при увозу, а под условом да поседује рачун или
други документ од увозника кафе са исказаном акцизом,
односно ако поседује јединствену царинску исправу којом се
доказује да је акциза плаћена при увозу уколико је произвођач

(6) Рачун из става 5. овог члана мора да садржи податке о
купцу, врсти, количини и вредности набављене кафе и износу
акцизе по свакој врсти кафе из члана 14. Закона.
(7) Рачун, који не садржи податке из става 6. овог члана не
може се употребити у поступку умањења обрачунате акцизе по
одредбама овог правилника.
Произвођач кафе умањење обрачунате акцизе у смислу
члана 20. став 3. Закона, врши у роковима за плаћање обрачунате
акцизе или приликом састављања обрачуна акцизе за календарски
месец у коме је кафа стављена у промет.
Извршено је прецизирање у члану 9. став 2. додавањем
тачке 1а) а којим је прописано да лице из члана 39. Закона
остварује право на рефакцију плаћене акцизе на основу писменог
захтева, који се подноси Пореској управи, а уз захтев се подноси и
рачун увозника са исказаном акцизом која је плаћена при увозу,
односно јединствену царинску исправу ако је лице из члана 39.
Закона истовремено и увозник акцизних производа.
У члану 13. Правилника који се односи на евиденцију коју
води обвезник акцизе –произвођач, па тако евиденција треба да
садржи податке и о броју и датуму уверења о упису у Регистар
произвођача алкохолних пића и кафе код Пореске управе Централе - за произвођаче алкохолних пића и кафе.
Такође се пријава места обављања делатности односи и на обавезу
пријаве места погона у коме ће се обављати производња кафе,
сходно допуни члана 14. Правилника.

Састављање обрачуна акцизе
Изменама члана 16. Правилника ставом 1. прописано је
да Обвезник акцизе - произвођач акцизних производа, као и
обвезник акцизе из члана 6. став 2. тач. 4), 5), 5а) и 5б) Закона,
месечни обрачун акцизе саставља на основу књиговодствених
и других евиденција, тако што сабира износе акциза из
фактура, отпремница, докумената на основу којих је утврђен
мањак и других докумената на основу којих је акциза
обрачуната.
Месечни обрачун акцизе саставља се за период од 1. у
месецу до задњег дана у месецу за који се обрачун саставља.
Обрачунати износ из става 1. овог члана распоређен по
уплатним рачунима, обвезник акцизе уноси у Образац ПП ОА
- Пореска пријава о обрачуну акцизе, који је одштампан уз
овај правилник и чини његов саставни део.
Пореска пријава из става 3. овог члана, као и измењена
пореска пријава подноси се искључиво у електронском облику
преко портала Пореске управе као јединствени запис исказан
XML језиком или попуњавањем пријаве у оквиру корисничке
апликације.
Обвезник акцизе - произвођач акцизних производа подноси
пореску пријаву из става 3. овог члана и за обрачунски период
у коме не постоји обавеза плаћања акцизе.
Обвезник акцизе из члана 6. став 2. тач. 4), 5), 5а) и 5б)
Закона, подноси пореску пријаву из става 3. овог члана за
календарски месец у коме је промет остварен.

НАПОМЕНА: Лице које на дан ступања на снагу Правилника
о изменама и допунама Правилника о начину обрачунавања и
плаћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења евиденција,
достављања података и подношења пореске пријаве ("Сл. гласник
РС", бр. 86/17), тј. 30. септембра 2017. године, врши прераду,
пржење, паковање, као и друге са њима повезане радње које се врше
у сврху производње кафе, дужно је да до 31. децембра 2017. године
пријави надлежној организационој јединици Пореске управе, место
погона и сличног простора у коме врши прераду, пржење, паковање,
као и друге са њима повезане радње које се врше у сврху производње
кафе, сходно члану 18. Правилника о изменама и допунама
Правилник о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти,
садржини и начину вођења евиденција, достављања података и
подношења пореске .
За обрачунски период за акцизу до 31. децембра 2017. године
пореска пријава подноси се на начин и обрасцима који су прописани
Правилником о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти,
садржини и начину вођења евиденција, достављања података и
подношења пореске пријаве ("Сл. гласник РС", бр. 3/05, ... и 101/16) Образац ПП ОАК са прилозима бр. 1 , 2 , 3 и 4 и Образац ПП ТОА .
За обрачунски период почев од 1. јануара 2018. године,
пореска пријава о обрачуну акцизе се подноси у електронском облику
на Обрасцу ПП ОА , који је прописан чланом 16. овог правилника.
Одредбама члана 16а Правилника је прописано да пореску
пријаву о обрачуну акцизе подноси порески обвезник, порески
пуномоћник или друго лице које је порески обвезник овластио за
подношење пореске пријаве, законски заступник и заступник по
службеној дужности (у даљем тексту: подносилац пријаве).

Подносилац пријаве дужан је да електронски потпише
Пореску пријаву о обрачуну акцизе у складу са законом којим
се уређује електронски потпис.
Одредбама члана 16б став 1.Правилника је прописано
да ако пореска пријава о обрачуну акцизе која је поднета у
електронском облику, садржи недостатке у погледу формалне
исправности и математичке тачности, Пореска управа у
електронском облику обавештава подносиоца пријаве о тим
недостацима.
Пореска пријава из става 1. овог члана не сматра се
поднетом.
Обавештење из става 1. овог члана садржи
информацију о формалним недостацима и математичким
нетачностима.
По добијању обавештења из става 1. овог члана,
подносилац пријаве је дужан да отклони идентификоване
недостатке и поднесе исправљену пореску пријаву.
Исправљена пореска пријава из става 4. овог члана не
сматра се измењеном пореском пријавом.
Пореска пријава о обрачуну акцизе сматра се поднетом када
Пореска управа потврди формалну и математичку тачност
исказаних података, додели број пријаве и у електронском
облику о томе достави обавештење подносиоцу пријаве.
Одредбама члана 16в Правилника је прописано да
Образац ПП ОА - Пореска пријава о обрачуну акцизе састоји
се из шест делова, и то:
1) Део 1 Подаци о пријави;
2) Део 2 Подаци о обвезнику акцизе;
3) Део 3 Подаци о уплатном рачуну и називу акцизног

производа;
4) Део 4 Подаци о обрачуну акцизе за први део обрачунског
периода;
5) Део 5 Подаци о обрачуну акцизе за други део обрачунског
периода;
6) Део 6 Подаци о обрачуну акцизе по члану 31а Закона.
Одредбе члана 16г Правилника прописују податке који се
уносе у Образац ПП ОА и то:
Део 1 Подаци о пријави, уноси се:
1) Под редним бројем 1.1 Врста пријаве - ознака једне од
наведених врста пријава, и то:
(1) ознака 1 - општа пријава коју подноси обвезник акцизе у
периоду доспелости за подношење пореске пријаве у складу са
Законом,
(2) ознака 3 - пријава по члану 182б Закона о пореском
поступку и пореској администрацији коју подноси обвезник
акцизе након истека рока доспелости за подношење пореске
пријаве који је прописан Законом,
(3) ознака 4 - пријава по налогу контроле која се подноси
након спроведеног поступка пореске контроле у којем је решењем
утврђена обавеза акцизе и наложено подношење пријаве,
(4) ознака 6 - пријава по члану 39. ЗПППА коју подноси
обвезник акцизе коме је актом Пореске управе одобрено
продужење рока подношења пријаве из оправданих разлога, док ти
разлози не престану, а најдуже за шест месеци од дана истека
законског рока за подношење пријаве;

Под редним бројем 1.1а Основ за пријаву - ознака
једног од основа за подношење пријаве, и то:
(1) ознака 1 - производња акцизних производа,
(2) ознака 2 - продаја, односно стављање у промет
акцизних производа;

У Образац ПП ОА, Део 2 Подаци о обвезнику акцизе, уноси се:
Под редним бројем 2.1 Врста обвезника акцизе - ознака
једне од врста обвезника акцизе, и то:
(1) ознака 1 - произвођач акцизних производа,
(2) ознака 2 - увозник акцизних производа,

Под редним бројем 1.2 Обрачунски период - месец и
година обрачунског периода за који се врши обрачун акцизе;

(3) ознака 3 - правно лице овлашћено од стране државног
органа за продају заплењених акцизних производа,

Под редним бројем 1.3 Измена пријаве - ознака једне од
врста измене пријаве, и то:

(4) ознака 4 - купац акцизних производа одузетих у поступку
контроле, односно у поступку принудне наплате, а које продаје
државни орган,

(1) ознака 1 - измењена пријава по члану 40. ЗПППА,
(2) ознака 2 - пријава по налогу контроле,
(3) ознака 9 - сторнирање пријаве;
Под редним бројем 1.3а Јединствени идентификациони
број пријаве - јединствени идентификациони број пријаве
(ЈИБП) која се мења, односно сторнира;
Под редним бројем 1.4 Број решења пореске контроле број решења пореске контроле;
Под редним бројем 1.4а Основ - уноси се једна од
ознака, и то:
(1) ознака 1 - жалба у првом степену,
(2) ознака 2 - жалба у другом степену,
(3) ознака 3 - одлука управног суда.

(5) ознака 5 - лице које продаје акцизне производе који су
стечени у складу са законом и који се воде у пословним књигама
тог лица,
(6) ознака 6 - лице које стави у промет у Републици Србији
акцизне производе супротно одредбама Закона,
(7) ознака 7 - обвезници акцизе на кафу;
Под редним бројем 2.2 Порески идентификациони број порески идентификациони број обвезника акцизе, односно
јединствени матични број грађана обвезника акцизе, односно
евиденциони број за нерезидентно физичко лице;
Под редним бројем 2.3 Назив/име и презиме обвезника
акцизе - назив/име и презиме обвезника акцизе;
Под редним бројем 2.4 Матични број - матични број
обвезника акцизе који додељује организација надлежна за
регистрацију привредних субјеката;
Под редним бројем 2.5 Седиште/пребивалиште - шифра
општине седишта/пребивалишта обвезника акцизе, утврђена

правилником којим се прописују услови и начин вођења
рачуна за уплату јавних прихода;
Под редним бројем 2.6 Адреса - улица и број седишта/
пребивалишта обвезника акцизе;
Под редним бројем 2.7 Телефон подносиоца пријаве број телефона особе за контакт;
Под редним бројем 2.8 Електронска адреса подносиоца
пријаве - податак о електронској адреси подносиоца пореске
пријаве;
Под редним бројем 2.9 ЈМБГ подносиоца пријаве јединствен матични број грађана подносиоца пореске пријаве.
У Образац ПП ОА, Део 3 Подаци о уплатном рачуну и
називу акцизног производа, уноси се:
Под редним бројем 3.1 Редни број - редни број;
Под редним бројем 3.2 Уплатни рачун и назив акцизног
производа - уплатни рачун и назив акцизног производа.
У Образац ПП ОА, Део 4 Подаци о обрачуну акцизе за
први део обрачунског периода, уноси се:
Под редним бројем 4.1 Датум доспелости за плаћање
акцизе за први део обрачунског периода - датум доспелости за
плаћање акцизе за први део обрачунског периода, период од 1.
до 15. дана у месецу, прописан Законом;
Под редним бројем 4.2 Датум до којег је обрачуната
камата за први део обрачунског периода - датум до којег је
обвезник акцизе, односно порески инспектор обрачунао
камату на дуговани износ акцизе за први део обрачунског
периода, период од 1. до 15. дана у месецу, а који може бити

наредни дан од дана доспелости за плаћање акцизе до дана
плаћања акцизе, ако је плаћање извршено после рока доспелости
за плаћање, а пре подношења пријаве, односно наредни дан од
дана доспелости за плаћање акцизе до дана подношења пријаве,
ако плаћање акцизе није извршено до дана подношења пријаве;
Под редним бројем 4.3 Износ обрачунате акцизе - износ
обрачунате акцизе у складу са Законом;
Под редним бројем 4.4 Камата - износ камате на дуговани
износ акцизе обрачунате почев од наредног дана од дана
доспелости за плаћање акцизе за први део обрачунског периода,
период од 1. до 15. дана у месецу, до дана плаћања акцизе, ако је
плаћање извршено после рока доспелости за плаћање, а пре
подношења пријаве, односно од наредног дана од дана доспелости
за плаћање акцизе до дана подношења пријаве, ако плаћање акцизе
није извршено до дана подношења пријаве;
Позиција у реду означеном речју "Укупно" - не попуњава
подносилац пријаве, већ се аутоматски обрачунава и уписује
укупан износ са ред. бр. 4.3 до 4.4.
У Образац ПП ОА, Део 5 Подаци о обрачуну акцизе за
други део обрачунског периода, уноси се:
Под редним бројем 5.1 Датум доспелости за плаћање
акцизе за други део обрачунског периода - датум доспелости за
плаћање акцизе за други део обрачунског периода, период од 16.
до последњег дана у месецу, прописан Законом;
Под редним бројем 5.2 Датум до којег је обрачуната камата
за други део обрачунског периода - датум до којег је обвезник
акцизе, односно порески инспектор обрачунао камату на дуговани
износ акцизе за други део обрачунског периода, период од 16. до
краја претходног месеца, а који може бити наредни дан од дана

доспелости за плаћање акцизе до дана плаћања акцизе, ако је
плаћање извршено после рока доспелости за плаћање, а пре
подношења пријаве, односно наредни дан од дана доспелости
за плаћање акцизе до дана подношења пријаве, ако плаћање
акцизе није извршено до дана подношења пријаве;
Под редним бројем 5.3 Износ обрачунате акцизе износ обрачунате акцизе у складу са Законом;
Под редним бројем 5.4 Камата - износ камате на
дуговани износ акцизе обрачунате почев од наредног дана од
дана доспелости за плаћање акцизе за други део обрачунског
периода, период од 16. до краја претходног месеца до дана
плаћања акцизе, ако је плаћање извршено после рока
доспелости за плаћање, а пре подношења пријаве, односно од
наредног дана од дана доспелости за плаћање акцизе до дана
подношења пријаве, ако плаћање акцизе није извршено до
дана подношења пријаве;
Позиција у реду означеном речју "Укупно" - не
попуњава подносилац пријаве, већ се аутоматски обрачунава
и уписује укупан износ са ред. бр. 5.3 до 5.4.
Код сторнирања пореске пријаве које врши Пореска
управа по захтеву пореског обвезника или по службеној
дужности под редним бројем 4.3 до 4.4 и 5.3 до 5.4 аутоматски
се уписују износи 0 (нула).
У Образац ПП ОА, Део 6 Подаци о обрачуну акцизе по
члану 31а Закона, уноси се:

Под редним бројем 6.1 Датум доспелости за плаћање акцизе
- датум доспелости за плаћање акцизе по члану 31а Закона;
Под редним бројем 6.2 Датум до којег је обрачуната камата датум до којег је обвезник акцизе, односно порески инспектор
обрачунао камату на дуговани износ акцизе, а који може бити
наредни дан од дана доспелости за плаћање акцизе до дана
плаћања акцизе, ако је плаћање извршено после рока доспелости
за плаћање, а пре подношења пријаве, односно наредни дан од
дана доспелости за плаћање акцизе до дана подношења пријаве,
ако плаћање акцизе није извршено до дана подношења пријаве;
Под редним бројем 6.3 Редни број - редни број;
Под редним бројем 6.4 Уплатни рачун и назив акцизног
производа - уплатни рачун и назив акцизног производа;
Под редним бројем 6.5 Износ обрачунате разлике акцизе износ обрачунате разлике акцизе у складу са чланом 31а Закона;
Под редним бројем 6.6 Камата - износ камате на дуговани
износ акцизе обрачунате почев од наредног дана од дана
доспелости за плаћање акцизе до дана плаћања акцизе, ако је
плаћање извршено после рока доспелости за плаћање, а пре
подношења пријаве, односно од наредног дана од дана доспелости
за плаћање акцизе до дана подношења пријаве, ако плаћање акцизе
није извршено до дана подношења пријаве;
Позиција у реду означеном речју "Укупно" - не попуњава
подносилац пријаве, већ се аутоматски обрачунава и уписује
укупан износ са ред. бр. 6.5 до 6.6.
У Образац ПП ОА износи се уписују у динарима без
децимала.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УРЕДБЕ О КОЛИЧИНИ
РАСХОДА (КАЛО, РАСТУР, КВАР И ЛОМ) НА КОЈИ СЕ
НЕ ПЛАЋА АКЦИЗА

У „Службеном
гласнику РС“
бр. 88/17 од
29.09.2017.године, објављена је Уредба о изменама и
допунама Уредбе о количини расхода (кало, растур, квар и
лом) на који се не плаћа акциза а која је у примени од
01.01.2018. године. У међувремену објаљена је нова измена
Уредбе у „Службеном гласнику РС“ бр. 119/17 од 29.12.2017.
са истим почетком примене, те вас у наставку текста
упознајемо са изменама и допунама Уредбе:
Изменом члана 2. став 2. Уредбе прописано је да се
утврђивање расхода у смислу става 1. овог члана и члана 21.
став 2. тачка 4) Закона, сматра и утврђивање расхода који је
настао код произвођача кафе у поступку производње кафе,
под којом се у смислу ове уредбе сматра пржење непржене
кафе, односно паковање млевене пржене кафе.
Надаље, одредбом члана 3. став 2. Уредбе прописано је
да произвођач кафе расход утврђује непосредно након
настанка одређеног расхода или редовним, односно
ванредним пописом производа.
Изменом чланом 4. став 3. Уредбе прописано је да се
норматив расхода из става 1. овог члана за кафу изражава се
као проценат расхода од количине кафе који је настао
приликом пржења кафе, односно приликом паковања млевене
кафе у одређеном обрачунском периоду. У Норматив расхода

из става 1. овог члана, за кафу у процесу пржења, може се
признати и расход на љуспице и опне од кафе из тарифне ознаке
номенклатуре ЦТ 0901 90 10 00 из члана 14 став 1. тачка 3) Закона,
под условом да се исте, након процеса пржења кафе, као
комунални отпад уништавају у складу са прописима којима се
уређује управљање отпадом, о чему произвођач кафе мора
поседовати одговарајућу документацију, и то до висине утврђене у
Нормативу расхода, тако да укупни расход на кафу у пржењу не
може прећи утврђен расход у Нормативу расхода под редним
бројем 9).
Извршено је брисање члана 4а Уредбе.
Напомињемо да је уз Уредбу објављен нови Норматив за
утврђивање расхода, на који се не плаћа акциза:
Ред. бр Назив производа

Стопа
(%)

1

Оловни бензин

0,425

2

Безоловни бензин

0,425

3

Гасна уља

0,325

4

Керозин

0,325

5

Течни нафтни гас

0,535

6

Остали деривати нафте који се
добијају од фракција нафте које
имају распон дестилације до 380с

0,325

7

Цигарете и осталае прерађевине од
дувана

0

8

Алкохолна пића

1,00

9

Кафа (у пржењу)

19,35

10

Млевена кафа (у паковању)

0,80

Не плаћа се порез на доходак грађана на примања остварена по
основу:
Тачка 2) примања, осим накнаде зараде (плате), која се остварују у
складу са законом којим се уређује финансијска подршка породици са
децом;
Тачка 3) накнада за помоћ и негу другог лица и накнада за телесно
оштећење;

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА
ДОХОДАК ГРАЂАНА
У „Службеном гласнику РС“ бр. 113/17 од
17.12.2017.године, објављен је Закон о изменама и допунама
Закона о порезу на доходак грађана, који је ступио на снагу
01.01.2018.године. У наставку објављујемо најзначајније измене.
Допуном члана 8. Закона извршено је прецизирање одредбе
којом је прописано да је обвезник пореза на доходак грађана и
физичко лице које није резидент (у даљем тексту: нерезидент) за
доходак остварен на територији Републике.
Додатим ставом 2. и 3. истог члана одређено је да се
дохотком, у смислу става 1. овог члана, сматра доходак који
физичко лице оствари по основу рада који обавља на територији
Републике.
Дохотком, у смислу става 1. овог члана, сматра се и
доходак по основу права насталог на територији Републике,
укључујући и право по основу имовине која се налази на
територији Републике којом нерезидентно лице располаже.
Изменама Закона, проширено је изузимање од дохотка за
опорезивање тако што је допуњен члан 9. Закона и то:

Тачка 5) услуга социјалне заштите и материјалне подршке у складу са
законом којим се уређује социјална заштита;
Тачка 28) новчане помоћи физичким лицима која нису у радном
односу код даваоца која служи за лечење у земљи или иностранству, у
висини стварних трошкова лечења, документовано
рачунима здравствене установе која је лечење извршила, као и
документовани трошкови превоза и смештаја за потребе лечења тог
лица;
Тачка 29) накнада за рад чланова изборних комисија, осим чланова
Републичке изборне комисије, бирачких и гласачких одбора за
спровођење непосредних избора и других облика непосредног
изјашњавања грађана, као и накнада за рад на попису становништва до 5.000 динара у оквиру истог изборног циклуса, односно пописа
становништва ;
Тачка 30) новчане помоћи физичким лицима која нису запослена код
даваоца, а која не представља еквивалент за неки њихов рад, односно
противуслугу или противчинидбу за неку њихову активност у односу
на даваоца - у износу до 12.375 динара годишње, остварене од једног
исплатиоца.
Извршено је прецизирање у члану 13. став 4. Закона, да се
зарадом, у смислу овог закона, сматрају и примања која запослени у
вези са радом код домаћег послодавца оствари од лица, које се у

смислу закона који уређује порез на добит правних лица, сматра
повезаним лицем с послодавцем (у даљем тексту: повезано лице).
У истом члану је додат став 5. којим је прописано да се зарадом, у
смислу овог закона, сматрају и примања у вези са радом код
послодавца која по основу права из радног односа лице оствари
по престанку радног односа.
Измена члана 14 б Закона односи се на став 2. тачку 1) којом је
одређено да, изузетно од става 1. овог члана, зарадом у смислу чл.
13. и 14. овог закона не сматра се:
1) премија осигурања коју послодавац плаћа за све запослене
код неживотног колективног осигурања од последица
незгоде, укључујући осигурање од повреда на раду и
професионалних обољења и колективног осигурања за
случај тежих болести и хируршких интервенција, као и
премија колективног осигурања живота за случај смрти
запосленог услед болести коју послодавац плаћа за све
запослене;
Чланом 15а сада је прописано да основицу пореза на зараде
чини зарада из члана 13. ст. 1. и 3, чл. 14. до 14б и члана 15б овог
закона, умањена за износ од 15.000 динара месечно за лице које
ради са пуним радним временом. Неопорезиви износ се примењује
код обрачуна и плаћања пореза на зараде почев од зараде за месец
јануар 2018. године. Неопорезиви износ од 11.790 динара
примењује се закључно са исплатом зараде за месец децембар
2017. године( члан 49. Закона о изменама и допунама Закона о
порезу на доходак грађана).
У члану 15б Закона извршено је прецизирање везано за
физичка лица - резиденте Републике који су упућени у
иностранство ради обављања послова за правна лица - резиденте
Републике, те се додатим ставом 2. прописује да се физичка лица резиденте Републике који су упућени у иностранство ради

обављања послова за правна лица - резиденте Републике сматрају и
резиденти Републике који су упућени у иностранство на стручно
оспособљавање и усавршавање за потребе послодавца у смислу закона
којим се уређује упућивање запослених на привремени рад у
иностранство.
Извршена је измена члана 18. Закона који се односи на пореска
ослобођења, којим је сада предвиђено да се не плаћа се порез на
зараде на примања запосленог од послодавца по основу:
1) накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада - до
висине цене месечне превозне карте у јавном саобраћају, односно до
висине стварних трошкова превоза, а највише до 3.725 динара
месечно;
2) дневнице за службено путовање у земљи - до 2.236 динара по
основу целе дневнице, односно до припадајућег износа за половину
дневнице, утврђене на начин и у складу са прописима надлежног
државног органа;
3) дневнице за службено путовање у иностранство - до износа
прописаног од стране надлежног државног органа, а највише до 50
евра дневно, утврђене на начин и у складу са условима прописаним од
стране надлежног државног органа;
4) накнаде трошкова смештаја на службеном путовању, према
приложеном рачуну;
5) накнаде превоза на службеном путовању, према приложеним
рачунима превозника у јавном саобраћају, а када је, сагласно закону,
другим прописима односно актима одобрено коришћење сопственог
аутомобила за службено путовање или у друге службене сврхе - до
износа 30% цене по основној јединици мере погонског горива

помноженог с бројем јединица мере погонског горива које је
потрошено, а највише до 6.520 динара месечно;
6) дневне накнаде коју остварују припадници Војске Србије у
вези са вршењем службе, сагласно прописима који уређују Војску
Србије;
7) солидарне помоћи за случај болести, здравствене
рехабилитације или инвалидности запосленог или члана његове
породице - до 37.252 динара;
8) поклона деци запослених, старости до 15 година, поводом
Нове године и Божића - до 9.313 динара годишње по једном
детету;
9) јубиларне награде запосленима, у складу са законом који
уређује рад - до 18.624 динара годишње;
10) новчане помоћи која служи за лечење запосленог у земљи
или иностранству, у висини стварних трошкова лечења,
документовано рачунима здравствене установе која је лечење
извршила, као и документовани трошкови превоза и смештаја за
потребе лечења тог лица.
Не плаћа се порез на зараде на примања из става 1. тач. 1) до 5)
овог члана која остварују лица која нису у радном односу, али за
свој рад остварују приходе за које су обвезници пореза на зараду у
смислу овог закона.
За утврђивање пореза на зараде по основу дневнице за службено
путовање у иностранство, примања изнад износа прописаног од
стране надлежног државног органа, односно изнад неопорезивог
износа од 50 евра из става 1. тачка 3) овог члана, конвертују се у
динарски износ по званичном средњем курсу Народне банке
Србије на дан обрачуна трошкова.

Остваривање права на пореско ослобођење за примања из става 1.
тач. 7) и 10) овог члана ближе уређује министар.
Продужено је право на коришћење пореске олакшице за
запошљавање нових лица и лица са инвалидитетом из члана 21в и 21д
Закона закључно са 31. децембром 2019. године.
Додат је нови члан 21ђ Закона, који ће се примењивати од 1.
октобра 2018. године. Одредбама овог члана је прописано да:
Послодавац - новоосновано правно лице, као и новоосновани
предузетник, који је уписан у регистар надлежног органа, односно
организације, може да оствари право на ослобођење од плаћања
пореза по основу зараде оснивача, односно по основу личне зараде
предузетника, као и по основу зараде запослених и то највише за девет
новозапослених лица са којима је засновао радни однос.
Право на пореско ослобођење из става 1. овог члана по основу
зараде оснивача може да се оствари уколико је оснивач, односно сваки
од оснивача ако их је више, засновао радни однос у том правном лицу,
односно по основу зараде за највише девет новозапослених код
правног лица односно предузетника, уколико је лице пријављено на
обавезно социјално осигурање у Централни регистар обавезног
социјалног осигурања и у периоду од најмање шест месеци
непрекидно пре дана оснивања правног лица односно заснивања
радног односа код послодавца код Националне службе за
запошљавање било пријављено као незапослени или је у периоду од
12 месеци пре дана оснивања односно заснивања радног односа код
послодавца стекло средње, више или високо образовање.
Право на пореско ослобођење из става 1. овог члана, послодавац
може да оствари за зараде оснивача и запосленог, односно личне
зараде предузетника исплаћене у периоду од 12 месеци од дана када је
основано правно лице, односно регистрован предузетник, чији збир

појединачно за свако лице у периоду коришћења олакшице није
виши од троструког износа просечне годишње зараде у години
која претходи години у којој је основано правно лице, односно
регистрован предузетник.
Право на пореску олакшицу престаје по истеку периода из става
3. овог члана, односно на дан када се изврши исплата зараде
оснивача и запосленог односно личне зараде предузетника, која у
збиру са осталим зарадама за то лице исплаћеним од почетка
остваривања права на пореску олакшицу, тј. од дана оснивања
правног лица, односно регистровања предузетника, прелази
неопорезиви износ из става 3. овог члана, и послодавац је дужан
да обрачуна и плати порез на зараду односно личну зараду на онај
део те зараде односно личне зараде, који као део збира са
претходно исплаћеним зарадама односно личним зарадама, је
виши од неопорезивог износа из става 3. овог члана, као и да за
наредне зараде исплаћене тим лицима обрачунава и плаћа порез у
складу са законом.
Зарада оснивача и запосленог, односно лична зарада
предузетника, из става 3. овог члана, за коју може да се оствари
пореско ослобођење је износ који у себи садржи припадајући
порез и доприносе за обавезно социјално осигурање који би се
плаћали из зараде да се не примењује пореско ослобођење.
Пореско ослобођење из става 1. овог члана лице које је
оснивач, односно предузетник може да оствари само једном као
новоосновани субјект, и то у својству или као оснивач или као
предузетник.
Право на пореско ослобођење из става 1. овог члана
послодавац остварује под следећим условима:

1) да је сваки члан - оснивач новооснованог правног лица засновао
радни однос са правним лицем и да је пријављен на обавезно
социјално осигурање у Централни регистар обавезног социјалног
осигурања;
2) да је новоосновани предузетник пријављен на обавезно социјално
осигурање у Централни регистар обавезног социјалног осигурања;
3) да је послодавац закључио уговор о раду са новозапосленим
лицима у складу са законом којим се уређују радни односи и да је та
лица пријавио на обавезно социјално осигурање у Централни регистар
обавезног социјалног осигурања;
4) да у периоду за који остварује право на ослобођење то право
може да оствари за највише девет новозапослених који испуњавају
услове;
5) да су оснивачи новооснованог правног лица, као и предузетник, у
периоду од најмање шест месеци непрекидно пре дана оснивања
правног лица, односно регистровања предузетника, код Националне
службе за запошљавање били пријављени као незапослени или да су у
периоду од 12 месеци пре дана оснивања, односно регистровања
стекли средње, више или високо образовање, у складу са законом.
Пореско ослобођење из овог члана може да оствари послодавац правно лице, односно предузетник, који је основан, односно
регистрован закључно са 31. децембром 2020. године.
Послодавац који за одређено лице користи ослобођење из овог
члана, осим у складу са одредбом закона којим се уређују доприноси
за обавезно социјално осигурање која се односи на исту врсту
олакшице, по основу заснивања радног односа са тим лицем нема
право да за то лице оствари друге пореске олакшице.
Допуном члана 61. Закона сада је прописано да се приходом од
капитала сматрају и узимање из имовине и коришћење услуга

привредног друштва од стране власника друштва за њихове
приватне потребе и личну потрошњу.
Измењен је члан 85. Закона који се односи на друге приходе,
који сада гласи:
Осталим приходима, у смислу овог закона, сматрају се и други
приходи који по својој природи чине доходак физичког лица, а
нарочито:
1) приходи по основу уговора о делу;
2) приходи по основу уговора о обављању привремених и
повремених послова закључених преко омладинске или
студентске задруге са лицем до навршених 26 година живота
ако је на школовању у установама средњег, вишег или високог
образовања;
3) приходи по основу допунског рада;
4) приходи по основу трговинског заступања;
5) примања чланова органа управе правног лица;
6) накнада посланицима и одборницима;
7) накнада у вези са извршавањем послова одбране, цивилне
заштите и заштите од елементарних непогода;
8) примања стечајних управника, судских вештака, судија
поротника и судских тумача;
9) приходи по основу прикупљања и продаје секундарних
сировина;
10) приходи по основу прикупљања и продаје шумских плодова
и лековитог биља, односно по основу продаје других добара
остварених обављањем привремених или повремених послова,
ако нису опорезовани по другом основу у смислу овог закона;

11) награде и друга слична давања физичким лицима која нису
запослена код исплатиоца, а која произлазе из рада или друге врсте
доприноса делатности исплатиоца, у износу преко 12.375 динара
годишње, остварена од једног исплатиоца;
12) примања из члана 9 овог закона изнад прописаних неопорезивих
износа;
13) накнаде трошкова и других расхода лицима која нису запослена
код исплатиоца, осим прихода из тачке 11) овог става;
14) примања која, сагласно закону којим се уређује рад, оствари
запослени по основу учешћа у добити оствареној у пословној
години;
15) приходи од продаје пољопривредних и шумских производа и
услуга, као и узгајања и продаје печурака, пчелињег роја (пчела) и
пужева;
16) сви други приходи који нису опорезовани по другом основу или
нису изузети од опорезивања или ослобођени плаћања пореза по
овом закону.
Обвезник пореза на друге приходе је физичко лице које оствари
приходе из става 1. овог члана.
Опорезиви приход за приходе из става 1. овог члана чини бруто
приход умањен за нормиране трошкове у висини од 20%.
Изузетно од става 3. овог члана, опорезиви приход из става 1. тачка
15) овог члана, који физичко лице оствари од продаје
пољопривредних и шумских производа и услуга, као и узгајања и
продаје печурака, пчелињег роја (пчела) и пужева, чини бруто
приход умањен за нормиране трошкове у висини од 90%.

Изузетно од става 1. тачка 13) овог члана, порез на друге
приходе не плаћа се на документоване накнаде трошкова по
основу службених путовања у сврху обављања послова за
домаћег исплатиоца, односно за лице које упућује на пут,
највише до износа тих трошкова који су изузети од плаћања
пореза на зараде за запослене по члану 18. став 1. тач. 2) до 5)
овог закона, ако се исплата врши физичким лицима, односно за
физичка лица која нису запослена код исплатиоца, и то:
1) упућеним, односно позваним од стране државног органа или
организације, са правом накнаде трошкова, независно од тога из
којих средстава се врши исплата;
2) члановима представничких и извршних тела Републике,
територијалне аутономије и локалне самоуправе, у вези са
вршењем функције;
3) упућеним на рад у Републику, по налогу иностраног
послодавца, а у вези са делатношћу домаћег исплатиоца;
4) упућеним код исплатиоца по налогу послодавца, а у вези са
делатношћу послодавца;
5) ако та лица добровољно, односно по позиву сарађују у
хуманитарне, здравствене, васпитно-образовне, културне,
спортске, научно-истраживачке, верске и друге сврхе,
укључујући и за потребе представљања у име државних органа
или организација, односно сарађују у синдикалним
организацијама, привредним коморама, политичким странкама,
савезима и удружењима, невладиним и у другим недобитним
организацијама, при чему не остварују било коју другу накнаду
по основу те сарадње;
6) лицима која су чланови органа управе правних лица у вези са
делатношћу тих лица која их упућују на пут.

Под накнадом по основу сарадње у смислу тачке 5) став 5. овог
члана не подразумева се накнада за котизацију за присуствовање
догађају којим се реализује сарадња.
Изузетно од става 1. овог члана, порез на друге приходе не плаћа се
на примање физичког лица - клијента банке (у даљем тексту:
дужник) када банка отпише потраживање према дужнику под
условима под којима се на терет расхода банке признаје отпис
вредности појединачних потраживања по основу кредита сагласно
одредбама закона којим се уређује порез на добит правних лица.
Порез на друге приходе не плаћа се ни у случају отписа преосталог
дела потраживања банке од дужника, који није наплаћен из
средстава остварених продајом непокретности која се спроводи у
складу са законом.
На друге приходе које оствари члан ученичке задруге, члан
омладинске или студентске задруге до навршених 26 година живота
ако је на школовању у институцијама за средње, више и високо
образовање, као и физичко лице по основу прикупљања и продаје
секундарних сировина, обрачунати порез умањује се за 40%.
Опорезиви приход из става 1. тачка 11) овог члана који физичко
лице оствари по основу награде и других давања физичким лицима,
чини разлика између оствареног прихода и неопорезивог износа.
Опорезиви приход из става 1. тачка 12) овог члана који физичко
лице оствари по основу примања из члана 9. овог закона изнад
прописаних неопорезивих износа, чини разлика између оствареног
примања и неопорезивог износа.
Изузетно од става 1. тачке 15) овог члана, не опорезују се приходи
које физичко лице оствари од продаје пољопривредних и шумских
производа и услуга, као и узгајања и продаје печурака, пчелињег
роја (пчела) и пужева, које остваре физичка лица:

1) носиоци пољопривредног газдинства;
2) која доприносе за обавезно социјално осигурање плаћају по
решењу као осигураници по основу пољопривредне делатности,
у складу са законом којим се уређују доприноси за обавезно
социјално осигурање;
3) корисници пољопривредне пензије.
Замењен је члан 99. Закона новим чланом који је прописано да се
по одбитку од сваког појединачно оствареног прихода утврђују се
и плаћају порези на следеће приходе:
1) зараде;
2) приходе од ауторских и сродних права и права индустријске
својине, ако је исплатилац прихода правно лице, предузетник
или предузетник паушалац;

Под правним лицем у смислу става 1. овог члана подразумева се и
део правног лица, односно пословна јединица нерезидентног
правног лица која је регистрована код надлежног државног органа
(представништво и др.), као и државни органи и организације.
Замењен је и члан 100а новим чланом Закона, којим је одређено да
се самоопорезивањем утврђују и плаћају порези на следеће приходе:
1) приходе од самосталне делатности предузетника, предузетника
пољопривредника и предузетника другог лица који води пословне
књиге у складу са чланом 43. ст. 2. и 3. овог закона;
2) приходе које исплаћује исплатилац који није правно лице,
предузетник или предузетник паушалац, и то:
(1) приходе од ауторских и сродних права и права индустријске
својине;

3) приходе од капитала, ако је исплатилац прихода правно лице,
предузетник или предузетник паушалац;

(2) камате;

4) приходе од непокретности, ако је исплатилац прихода правно
лице, предузетник, предузетник паушалац или предузетник
пољопривредник;

3) приходе које исплаћује исплатилац који није правно лице,
предузетник,
предузетник
паушалац
или
предузетник
пољопривредник, по основу прихода од издавања непокретности и
давања у закуп покретних ствари.

5) приходе од давања у закуп покретних ствари, ако је
исплатилац прихода правно лице, предузетник, предузетник
паушалац или предузетник пољопривредник;
6) добитке од игара на срећу;
7) приходе од осигурања лица;
8) приходе спортиста и спортских стручњака;
9) остале приходе, ако је исплатилац прихода правно лице,
предузетник или предузетник паушалац.

(3) друге приходе из члана 85. овог закона;

Обвезник који остварује зараде и друге приходе у или из друге
државе, код дипломатског или конзуларног представништва стране
државе, односно међународне организације или код представника и
службеника таквог представништва, односно организације, дужан је
да сам обрачуна и уплати порез по одбитку по одредбама овог
закона, ако порез не обрачуна и не уплати исплатилац прихода.

Обавезу обрачунавања и плаћања пореза у складу са ставом 2.
овог члана, обвезник пореза има и у случају ако порез по
одбитку не обрачуна и не уплати други исплатилац, као и ако
приход оствари од лица које није обвезник обрачунавања и
плаћања пореза по одбитку.
Порез на зараду и друге приходе из ст. 1. и 2. овог члана,
утврђује се и плаћа на приход који је обвезник примио, односно
из прихода из ког је дужан да плати припадајуће обавезе.
Обавезу обрачунавања и плаћања пореза има и обвезник странац упућен на рад у Републику Србију, по основу примања
које остварује од послодавца у или из друге државе.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА
О ДОПРИНОСИМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО
ОСИГУРАЊЕ
У „Службеном гласнику РС“ бр. 113/2017 од 17.12.2017.
објављене су измене и допуне Закона о доприносима за обавезно
социјално осигурање, који је ступио на снагу 01.01.2018, о чему
ћемо вас упознати у наставку текста.
Измењен је члан 13. став 2. Закона којим је прописано да
основица доприноса за запослене и за послодавце из става 1. овог
члана не умањује се за неопорезиви износ динара из члана 15а
став 2. Закона о порезу на доходак грађана.
Исти члан промењен је и у ставу 5. , те је сада предвиђено да
изузетно од става 1. овог члана, у основицу доприноса за
запослене и за послодавце не урачунавају се примања која
запослени оствари од послодавца, на која се не плаћа порез на
зараде сагласно закону којим се уређује порез на доходак грађана.

Измењен је став 1.члана 35б, којим је прописано да основица
доприноса за обавезно здравствено осигурање лица за која се средства
за уплату доприноса обезбеђују у буџету Републике, као и за лица за
која се остварује ослобођење из члана 45г овог закона, је месечна
основица доприноса коју чини износ од 15% просечне месечне зараде
у Републици исплаћене по запосленом у претходној години, према
објављеном податку републичког органа надлежног за послове
статистике.
Члан 37. измењен је у потпуности и гласи :
Најнижу месечну основицу доприноса чини износ од 35% просечне
месечне зараде у Републици исплаћене у периоду за претходних 12
месеци почев од месеца новембра у години која претходи години за
коју се утврђују и плаћају доприноси, за који су објављени подаци
републичког органа надлежног за послове статистике, ако овим
законом није друкчије одређено.
Износ најниже месечне основице, из става 1. овог члана, сваке године
објављује министар надлежан за послове финансија, а служи за
обрачун и плаћање доприноса почев од првог јануара године за коју се
доприноси утврђују и плаћају.
Одредбе члана 42. измењене су у потпуности и сада је прописано да
највишу месечну основицу доприноса чини петоструки износ
просечне месечне зараде по запосленом у Републици исплаћене у
периоду за претходних 12 месеци почев од месеца новембра у години
која претходи години за коју се утврђују и плаћају доприноси, према
објављеном податку републичког органа надлежног за послове
статистике.

Износ највише месечне основице, из става 1. овог члана, сваке
године објављује министар надлежан за послове финансија, а
служи за обрачун и плаћање доприноса почев од првог јануара
године за коју се доприноси утврђују и плаћају.
Надаље, члан 43. измењен је у ставу 1. којим је предвиђено да
највишу годишњу основицу доприноса чини петоструки износ
збира просечних месечних зарада у Републици исплаћених у
периоду за претходних 12 месеци почев од месеца новембра у
години која претходи години за коју се утврђују и плаћају
доприноси.
Изменама у ставу 1. члана 45. предвиђено је да послодавац правно лице, предузетник, предузетник паушалац или
предузетник пољопривредник, који запосли ново лице има право
на повраћај дела плаћених доприноса за обавезно социјално
осигурање, на терет запосленог и на терет послодавца, по основу
зараде за новозапослено лице, исплаћене закључно са 31.
децембром 2019. године.
Члан 45.в измењен је у ставу 1. који сада прописује да послодавац
- правно лице које се у смислу закона којим се уређује
рачуноводство разврстава у микро и мала правна лица, као и
предузетник,
предузетник
паушалац
или
предузетник
пољопривредник, који заснује радни однос са најмање два нова
лица, има право на повраћај 75% плаћених доприноса за обавезно
социјално осигурање, на терет запосленог и на терет послодавца,
по основу зараде за новозапослено лице, исплаћене закључно са
31. децембром 2019. године.
Додат је нови члан 45.г Закона којим је сада прописано:
Послодавац - новоосновано правно лице, као и новоосновани
предузетник, који је уписан у регистар надлежног органа, односно
организације, може да оствари право на ослобођење од плаћања

доприноса на терет запосленог и на терет послодавца по основу зараде
оснивача, односно по основу личне зараде предузетника, као и по
основу зараде запослених и то највише за девет новозапослених лица
са којима је засновао радни однос.
Право на ослобођење из става 1. овог члана по основу зараде оснивача
може да се оствари уколико је оснивач, односно сваки од оснивача ако
их је више, засновао радни однос у том правном лицу, односно по
основу зараде за највише девет новозапослених код правног лица
односно предузетника, уколико је лице пријављено на обавезно
социјално осигурање у Централни регистар обавезног социјалног
осигурања и у периоду од најмање шест месеци непрекидно пре дана
оснивања правног лица односно заснивања радног односа код
послодавца код Националне службе за запошљавање било пријављено
као незапослени, или је у периоду од 12 месеци пре дана оснивања
односно заснивања радног односа код послодавца стекло средње,
више или високо образовање.
Право на ослобођење из става 1. овог члана, послодавац може да
оствари за зараде оснивача и запосленог односно личне зараде
предузетника исплаћене у периоду од 12 месеци од дана када је
основано правно лице, односно регистрован предузетник, чији збир
појединачно за свако лице у периоду коришћења олакшице није виши
од троструког износа просечне годишње зараде у години која
претходи години у којој је основано правно лице, односно регистрован
предузетник.
Право на олакшицу престаје по истеку периода из става 3. овог члана,
односно на дан када се изврши исплата зараде оснивача и запосленог
односно личне зараде предузетника, која у збиру са осталим зарадама
за то лице исплаћеним од почетка остваривања права на олакшицу, тј.
од дана оснивања правног лица, односно регистровања предузетника,
прелази износ из става 3. овог члана, и послодавац је дужан да
обрачуна и плати доприносе по основу зараде односно личне зараде на
онај део те зараде односно личне зараде, који као део збира са

претходно исплаћеним зарадама односно личним зарадама, је
виши од износа из става 3. овог члана, као и да за наредне зараде
исплаћене тим лицима обрачунава и плаћа доприносе у складу са
законом.
Зарада оснивача и запосленог, односно лична зарада
предузетника, из става 3. овог члана, за коју може да се оствари
ослобођење је износ који у себи садржи припадајући порез и
доприносе који би се плаћали из зараде да се не примењује
ослобођење.
Ослобођење из става 1. овог члана лице које је оснивач, односно
предузетник може да оствари само једном као новоосновани
субјект, и то у својству или као оснивач или као предузетник.
Право на ослобођење из става 1. овог члана послодавац остварује
под следећим условима:
1) да је сваки члан - оснивач новооснованог правног лица
засновао радни однос са правним лицем и да је пријављен на
обавезно социјално осигурање у Централни регистар обавезног
социјалног осигурања;
2) да је новоосновани предузетник пријављен на обавезно
социјално осигурање у Централни регистар обавезног социјалног
осигурања;
3) да је послодавац закључио уговор о раду са новозапосленим
лицима у складу са законом којим се уређују радни односи и да је
та лица пријавио на обавезно социјално осигурање у Централни
регистар обавезног социјалног осигурања;
4) да у периоду за који остварује право на ослобођење то право
може да оствари за највише девет новозапослених који
испуњавају услове;
5) да су оснивачи новооснованог правног лица, као и предузетник,
у периоду од најмање шест месеци непрекидно пре дана оснивања
правног лица, односно регистровања предузетника, код

Националне службе за запошљавање били пријављени као
незапослени или да су у периоду од 12 месеци пре дана оснивања,
односно регистровања стекли средње, више или високо образовање, у
складу са законом.
Ослобођење из овог члана може да оствари послодавац - правно лице,
односно предузетник, који је основан, односно регистрован закључно
са 31. децембром 2020. године.
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање у периоду за који се
користи ослобођење, може да се плаћа за осниваче и чланове који су
засновали радни однос у правном лицу, односно предузетник може да
плаћа за себе, односно може да се плаћа за новозапослене, у складу са
законом којим се уређује пензијско и инвалидско осигурање.
Допринос за обавезно здравствено осигурање плаћа се на начин као за
лица за која се средства за уплату доприноса обезбеђују у буџету
Републике у складу са законом којим се уређују доприноси за
обавезно социјално осигурање.
Послодавац који за одређено лице користи ослобођење из овог члана,
осим у складу са одредбом закона којим се уређује порез на доходак
грађана која се односи на исту врсту олакшице, по основу заснивања
радног односа са тим лицем нема право да за то лице оствари друге
олакшице.
Члан 47г Закона биће у примени од 1.октобра 2018.
Члан 51. допуњен је ставом 7. којим је предвиђено да:
Обвезник доприноса запослени који у смислу закона којим се уређује
порез на доходак грађана остварује примања од лица повезаних са
послодавцем сагласно члану 13. став 4. Закона о порезу на доходак
грађана, дужан је да сам обрачуна и плати доприносе по стопама из
члана 44. став 1. овог закона, на начин који је за те случајеве прописан

за плаћање пореза на доходак грађана, по закону који уређује
порез на доходак грађана.

отпрема у иностранство у личном пртљагу, за некомерцијалне сврхе,
ако:

Члан 67. измењен је у ставу 2. која сада гласи:

(1) путник у Републици нема пребивалиште ни боравиште,
(2) се добра отпремају пре истека три календарска месеца по истеку
календарског месеца у којем је извршен промет добара,
(3) је укупна вредност испоручених добара већа од 100 EUR, у
динарској противвредности по средњем курсу Народне банке
Србије, укључујући ПДВ,
(4) обвезник ПДВ поседује доказе да је путник отпремио добра у
иностранство

Процењену највишу годишњу основицу доприноса из става 1.
овог члана чини износ највише годишње основице доприноса из
члана 43. овог закона утврђен за годину која претходи години за
коју се примењује процењена највиша годишња основица
доприноса, увећан за процењени раст зарада у текућој години.
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОДАТУ
ВРЕДНОСТ
У „Службеном гласнику РС“ бр. 113/2017 од 17.12.2017.
објављене су измене и допуне Закона о порезу на додату вредност
који је ступио на снагу 01.01.2018. У наставку текста осврнућемо
се на најзначајније измене Закона.
Новим чланом 6а Закона прописано је да се сматра, у
смислу овог закона, промет добара и услуга који врши давалац
концесије концесионару, односно концесионар даваоцу концесије
у оквиру реализације уговора о јавно-приватном партнерству са
елементима концесије, закљученог у складу са законом којим се
уређују јавно-приватно партнерство и концесије, није извршен,
ако су давалац концесије и концесионар обвезници ПДВ који би, у
случају када би се тај промет сматрао извршеним, имали у
потпуности право на одбитак претходног пореза у складу са овим
законом.
Извршена је измена члана 24. Закона који се односи на
пореска ослобођења за промет добара и услуга са правом на
одбитак претходног пореза. Извршена је измена у ставу 1. тачка 4)
Закона, тако што се ПДВ не плаћа на промет добара која путник

Надаље, пореско ослобођење за промет добара из става 1. тачка
4) овог члана обвезник ПДВ остварује у пореском периоду у којем
поседује доказе да је путник отпремио добра у иностранство.
Ако у пореском периоду у којем је извршио промет добара из
става 1. тачка 4) овог члана обвезник ПДВ не поседује доказе да је
путник отпремио добра у иностранство, обвезник ПДВ је дужан да
ПДВ обрачунат за тај промет плати у складу са овим законом.
У пореском периоду у којем обвезник ПДВ добије доказе да је
путник отпремио добра у иностранство, обвезник ПДВ смањује
обрачунати ПДВ из става 5. овог члана.
Пореско ослобођење за промет добара из става 1. тачка 4) овог
члана не односи се на промет добара која се сматрају акцизним
производима у складу са законом којим се уређују акцизе и промет
добара за опремање и снабдевање било ког превозног средства за
приватне потребе.
Пребивалиштем, односно боравиштем из става 1. тачка 4)
подтачка (1) овог члана сматра се место уписано у пасошу, личној
карти или другом документу који се, у складу са законом, сматра
идентификационом исправом у Републици.

ПДВ који је плаћен као део накнаде за промет добара из
става 1. тачка 4) овог члана враћа се путнику, односно другом
подносиоцу захтева ако у року од шест месеци од дана издавања
рачуна за тај промет достави обвезнику ПДВ доказе да је путник
отпремио добра у иностранство.
Наведене одредбе члана 24. Закона,примењиваће се од 1.
јануара 2019. године.
Министар ближе уређује начин и поступак остваривања
пореских ослобођења из ст. 1-3. овог члана, шта се сматра личним
пртљагом и доказима да је путник отпремио добра у иностранство
из става 1. тачка 4) овог члана, као и начин и поступак враћања
ПДВ из става 9. овог члана.
У делу који се односи на изузимање од одбитка претходног
пореза, члан 29, Закона, извршена је измена у ставу 1. тачка 3)
Закона, тако да обвезник нема право на одбитак претходног
пореза по основу издатака за превоз запослених, односно других
радно ангажованих лица за долазак на посао, односно одлазак с
посла, као и издатака за исхрану, укључујући и пиће, запослених,
односно других радно ангажованих лица, осим издатака за
исхрану, укључујући и пиће, тих лица у угоститељским објектима
обвезника када обвезник по том основу наплаћује накнаду.
У делу који се односи на исправку одбитка претходног
пореза на основу одлуке пореског или царинског органа, у члану
31а извршена је измена став 6. и 7.
Сада је прописано да ако је порески орган у поступку
контроле утврдио да је обвезник ПДВ обрачунао ПДВ као да је
порески дужник из члана 10. став 1. тачка 3) и став 2. овог закона
и да је обрачунати ПДВ исказао као претходни порез, порески
орган решењем врши исправку одбитка претходног пореза, на
основу којег обвезник ПДВ има право да смањи обрачунати ПДВ.
Ако се решење из става 6. овог члана поништи, измени или
укине у делу којим је исправљен претходни порез, обвезник ПДВ
је дужан да искаже дуговани ПДВ по том основу.

Изменама Закона додат је нови члан 36б који се односе на
промет инвестиционог злата којим је прописано да се инвестиционим
златом, у смислу овог закона, сматра:
1) злато у облику полуга или плочица, масе прихваћене на
тржишту племенитих метала, степена финоће једнаког или већег од
995 хиљадитих делова (995/1000), независно од тога да ли је вредност
злата изражена кроз хартије од вредности;
2) златни новчићи степена финоће једнаког или већег од 900
хиљадитих делова (900/1000), исковани после 1800. године, који јесу
или су били законско средство плаћања у држави порекла, а који се
уобичајено продају по цени која није виша од 80% вредности злата на
отвореном тржишту, садржаног у новчићима.
Инвестиционим златом, у смислу овог закона, не сматра се
монетарно злато.
Сматра се да се златни новчићи из става 1. тачка 2) овог члана, у
смислу овог закона, не сматрају колекционарским добрима у смислу
члана 36. овог закона и да се не продају у нумизматичке сврхе.
ПДВ се не плаћа на:
1) промет и увоз инвестиционог злата, укључујући и
инвестиционо злато чија је вредност наведена у потврдама о
алоцираном или неалоцираном злату, злато којим се тргује преко
рачуна за трговање златом, укључујући и зајмове и замене злата (своп
послови) који подразумевају право власништва или потраживања у
вези са златом, као и активности у вези са инвестиционим златом на
основу фјучерс и форвард уговора чији је резултат пренос права
располагања или права потраживања у вези са инвестиционим златом;
2) промет услуга посредника који у име и за рачун
налогодавца врши промет инвестиционог злата.
Изузетно од става 4. овог члана, обвезник ПДВ може да се
определи да ће на промет инвестиционог злата обрачунати ПДВ
достављањем обавештења надлежном пореском органу, ако:
1) производи инвестиционо злато, односно прерађује злато у
инвестиционо злато, а промет врши другом обвезнику ПДВ;

2) у оквиру своје делатности врши промет злата за
индустријске сврхе, а промет инвестиционог злата врши другом
обвезнику ПДВ.
Порески дужник за промет инвестиционог злата из става 5.
овог члана је обвезник ПДВ којем је тај промет извршен.
Ако се обвезник ПДВ из става 5. овог члана определио за
обрачунавање ПДВ на промет инвестиционог злата, право на
опредељење за обрачунавање ПДВ, о чему доставља обавештење
надлежном пореском органу, има и посредник који врши промет
услуга из става 4. тачка 2) овог члана.
Обвезник ПДВ из ст. 5. и 7. овог члана обрачунава ПДВ на
промет инвестиционог злата и промет услуга посредовања код
промета инвестиционог злата почев од пореског периода по
истеку пореског периода у којем је доставио обавештење
надлежном пореском органу.
Обвезник ПДВ који врши промет инвестиционог злата на
који се не плаћа ПДВ у складу са овим чланом, има право да по
основу тог промета одбије као претходни порез ПДВ обрачунат
за:
1) промет инвестиционог злата који му је извршио
обвезник ПДВ из става 5. овог члана;
2) промет или увоз злата намењеног преради у
инвестиционо злато;
3) промет услуга које се односе на промену облика, масе
или финоће злата, односно инвестиционог злата.
Обвезник ПДВ који врши промет инвестиционог злата на
који се не плаћа ПДВ у складу са овим чланом, а који производи
инвестиционо злато или прерађује злато у инвестиционо злато,
има право да одбије као претходни порез ПДВ обрачунат за
промет добара и услуга, односно плаћен при увозу добара, а који
су у непосредној вези са производњом или прерадом тог злата.
Обвезник ПДВ из ст. 5. и 7. овог члана који се определио за
обрачунавање ПДВ на промет инвестиционог злата и промет
услуга посредовања код промета инвестиционог злата, има право
на одбитак претходног пореза у складу са овим законом.
Обвезник ПДВ који врши промет инвестиционог злата

дужан је да издаје рачуне за промет инвестиционог злата, да води
евиденцију о свим активностима у вези са инвестиционим златом,
посебно о лицима којима је извршио промет инвестиционог злата, као
и да чува евиденцију у складу са овим законом.
Одредбе члана 36б примењиваће се од 1. априла 2018. године
Министар ближе уређује начин и поступак достављања
обавештења о опредељењу за обрачунавање ПДВ обвезника ПДВ из
ст. 5. и 7. овог члана, садржину рачуна и евиденције из става 12. овог
члана.
Обавеза подношења прегледа обрачуна ПДВ уз пореску пријаву
одложена је до 1.јула 2018. године.
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ
ПРАВНИХ ЛИЦА
У „Службеном гласнику РС“ бр. 113/2017 од 17.12.2017.
објављене су измене и допуне Закона о порезу на добит правних лица
који је ступио на снагу 01.01.2018. У наставку текста осврнућемо се
на најзначајније измене Закона.
У члану 10.Закона извршена је измена која се односи на
амортизацију нематеријалних средстава односно у ставу 3. је
прецизирано да се стална средства из става 2. истог члана, осим
нематеријалних средстава, разврставају у пет група са различитим
стопама амортизације.
Амортизација нематеријалних средстава врши се применом
пропорционалне методе сразмерно веку трајања који је опредељен
моментом признавања тих средстава у пословним књигама обвезника
у складу са прописима којима се уређује рачуноводство и МРС,
односно МСФИ и МСФИ за МСП, на основицу коју чини набавна
вредност сваког средства посебно.
Ставом 8. је сада прописано да изузетно, стална средства која се
састоје из непокретних и покретних делова, разврставају се по
групама сходно начину на који су евидентирана у пословним књигама

обвезника у складу
рачуноводство.

са

прописима

којима

се

уређује

Министар финансија ближе уређује начин разврставања сталних
средстава из става 3. овог члана по групама, врсту нематеријалних
средстава, као и начин утврђивања амортизације. На терет
расхода у пореском билансу банке признаје се увећање исправке
вредности потраживања билансне активе и резервисања за
губитке по ванбилансним ставкама у износу обрачунатом на
нивоу банке, која су у складу са унутрашњим актима банке
исказани у билансу успеха на терет расхода у пореском периоду, у
складу са прописима Народне банке Србије.

потраживања у складу са одредбама члана 16. ст. 1. до 6. овог закона.
Изузетно од става 2. овог члана, на терет расхода банке признаје се
отпис вредности појединачних потраживања по основу кредита
одобреног неповезаном лицу у смислу овог закона, под условом да је
од момента доспелости потраживања прошло најмање две године, уз
пружање документације која представља основ за доказивање
неспособности дужника да извршава своје новчане обавезе (нпр.
документација из кредитног досијеа дужника о измиривању обавезе
дужника према банци у току последњих дванаест месеци, преписка и
друга документација о контактима банке и дужника у вези са
наплатом потраживања и мерама које је банка предузела ради
наплате).

У члану 16. Закона брисани су став 5. и 6. који су се односили на
признавање отписа вредности појединачних потраживања на
терет расхода банке.

Изузетно од става 2. овог члана, на терет расхода признаје се отпис
вредности преосталог дела појединачног потраживања банке који није
наплаћен из средстава остварених продајом непокретности која се
спроводи у складу са законом.

У ст. 7. истог члана Закона, извршено је прецизирање да се на
терет расхода признаје се исправка вредности појединачних
потраживања из ст. 1. и 2. овог члана, ако је од рока за њихову
наплату, односно реализацију , до краја пореског периода прошло
најмање 60 дана.
У члану 16а Закона извршена је измена става 2. да у случају да је
по основу потраживања из става 1. овог члана извршена исправка
вредности која је призната као расход у неком од претходних
пореских периода у складу са чланом 16. став 7. и чланом 22а
став 1. овог закона, такав расход остаје признат без обавезе
испуњења услова из члана 16. став 1. тачка 3), односно члана 16.
става 2. овог закона.

Изузетно од ст. 2. и 3. овог члана, на терет расхода банке признаје се
отпис вредности појединачних потраживања по основу кредита који
се, у смислу прописа Народне банке Србије, сматрају проблематичним
кредитима, извршен у складу са прописима Народне банке Србије.
Сва отписана, исправљена и друга потраживања из ст. 1. до 5. овог
члана која су призната као расход, а која се касније наплате или за која
поверилац повуче тужбу, предлог за извршење, односно пријаву
потраживања, у моменту наплате или повлачења тужбе, предлога за
извршење, односно пријаве потраживања, улазе у приходе банке.
Сва отписана, исправљена и друга потраживања која нису призната
као расход, а која се касније наплате, у моменту наплате не улазе у
приходе банке.

Извршена је измена одредби члана 22а Закона које се односи на
расходе у пореском билансу банке. Ставом 2. је прописано је да се
на терет расхода банке признаје се отпис вредности појединачних

Одредбе чл. 16, 16а и 22а овог закона примењују се на утврђивање,
обрачунавање и плаћање пореске обавезе за 2017. годину, сходно члану
19. став 1. Закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит
правних лица ("Сл. гласник РС", бр. 113/17).

Одредба члана 28. став 2. Закона је допуњена , те сада као
уговорена, односно тржишна цена из става 1. овог члана узима се
цена без пореза на пренос апсолутних права, односно пореза на
додату вредност.
У делу који се односи на порески третман стечаја и ликвидације,
члан 34. Закона, допуњен је да обвезник из става 1. овог члана
подноси пореску пријаву и порески биланс у року од 60 дана од
дана, између осталог, тачка 2) окончања, односно обуставе
поступка ликвидације са стањем на дан окончања, односно
обуставе поступка ликвидације.
У ставу 4. истог члана извршена је измена тако да добит
обвезника у периоду од правоснажности решења о настављању
стечајног поступка банкротством до правоснажности решења о
закључењу стечајног поступка ,односно до правоснажности
решења о обустави стечајног поступка услед продаје стечајног
дужника као правног лица (у даљем тексту: период стечаја)
утврђује се као позитивна разлика вредности имовине обвезника
са краја и са почетка периода стечаја, после намирења
поверилаца. Вредност имовине обвезника са почетка периода
стечаја је вредност имовине на дан који претходи дану отварања
стечајног поступка коригована за промене настале до почетка
периода стечаја у складу са прописима који уређују стечај.
У ставу 5. истог члана извршена је измена да обвезник из става 4.
овог члана подноси пореску пријаву и порески биланс у року од
десет дана од дана правоснажности решења о закључењу
стечајног поступка банкротством, односно правоснажности
решења о обустави стечајног поступка услед продаје стечајног
дужника као правног лица, на дан правоснажности тог решења
сходно тачки 2) Закона.
Наведене измене у члану 34.Закона су у примени од 01.августа
2018.године.

У делу који се односи на порески период, члан 38. Закона, измењен је
став 2. којим је прописано да је пословна година календарска година,
осим у случају престанка или отпочињања обављања делатности у
току године, укључујући и статусне промене, покретања поступка
стечаја или ликвидације, као и у случају обуставе стечајног поступка
услед продаје стечајног дужника као правног лица, односно обуставе
поступка ликвидације, у току године.
Извршена је и измена одредби члана 40. став 1. тачка 5) Закона којом
је прописано да уколико међународним уговором о избегавању
двоструког опорезивања није друкчије уређено, порез на добит по
одбитку по стопи од 20% обрачунава се и плаћа на приходе које
оствари нерезидентно правно лице од резидентног правног лица по
основу:
5) накнада од услуга истраживања тржишта, рачуноводствених и
ревизорских услуга и других услуга из области правног и пословног
саветовања, независно од места њиховог пружања или коришћења,
односно места где ће бити пружене или коришћене.
Ставом 5. истог члана је сада прописано да резидентно правно лице
дужно је да у року од три дана од дана исплате прихода из ст. 1, 2. и
3. овог члана поднесе пореску пријаву.
Врсте услуга из става 1. тачка 5) овог члана ближе уређује министар
финансија.
Став 14. истог члана Закона је измењен у погледу рока за подношење
пореске пријаве, и то: Резидентно правно лице које откупљује
секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног
правног лица, дужно је да приликом исплате накнаде тим лицима
обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку по
стопи од 1% од износа накнаде, као и да поднесе пореску пријаву
надлежном пореском органу у року који је прописан овим законом.
Измене извршене у наведеном члану примењиваће се од 1. априла
2018.године.

У члану 50а Закона, порески подстицаји, измењен је став 5 којим
је прописано да новозапосленим лицима у смислу става 1. овог
члана сматрају се лица која је обвезник запослио у периоду
улагања, тако да у моменту испуњења услова за коришћење
наведеног пореског ослобођења обвезник има најмање 100
додатно запослених на неодређено време у односу на број
запослених на неодређено време који је имао на последњи дан
периода који претходи периоду у којем је започео улагања из
става 1. овог члана.
Такође, став 6. истог члана је допуњен, те сада се новозапосленим
лицима у смислу става 1. овог члана не сматрају се лица која су
била запослена у, посредно или непосредно, повезаном лицу у
смислу члана 59. овог закона, као и лица која нису непосредно
радно ангажована код обвезника.
Порески обвезник који до 31. децембра 2017. године није испунио
услове за остваривање права на пореско ослобођење из члана 50а
Закона о порезу на добит правних лица ("Службени гласник РС", бр.
25/01, 80/02, 80/02 - др. закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12,
47/13, 108/13, 68/14 - др. закон, 142/14, 91/15 - аутентично
тумачење и 112/15), наведени порески подстицај користи под
условима прописаним Законом о изменама и допунама Закона о
порезу на добит правних лица ("Сл. гласник РС", бр. 113/17) сходно одредби члана 18. тог закона.
У члану 59в став 1. је измењен, те је прописано да ако обвезник
током коришћења пореског ослобођења из члана 50а овог закона
смањи број укупно запослених на неодређено време испод броја
укупно запослених на неодређено време које је имао у пореском
периоду у коме је испунио услове за пореско ослобођење, тако да
је просечан број укупно запослених на неодређено време, утврђен
на последњи дан периода за који се подноси пореска пријава
мањи од броја укупно запослених на неодређено време које је
имао у пореском периоду у којем је испунио услове за пореско
ослобођење, губи право на пореско ослобођење за цео период
коришћења пореског ослобођења и дужан је да у пореској пријави
за порески период у којем је смањио број запослених обрачуна,

као и да плати порез који би платио да није користио овај подстицај,
валоризован од дана подношења пореске пријаве за порески период у
коме је остварио право на пореско ослобођење, до дана подношења
пореске пријаве за порески период у којем је смањио број запослених,
индексом потрошачких цена према подацима републичког органа
надлежног за послове статистике.
Одредбе члана 50г су измењене, те је прописано да ако пре истека
периода пореског ослобођења обвезник из члана 50а овог закона
прекине са пословањем, престане да користи или отуђи средства из
члана 50а став 1. овог закона, а у нова основна средства не уложи у
истом пореском периоду износ једнак тржишној цени отуђених
средстава, а најмање у вредности која обезбеђује да укупан износ
улагања не падне испод износа утврђених у члану 50а овог закона,
губи право на пореско ослобођење и дужан је да у пореској пријави за
порески период у којем је отуђио основна средства обрачуна, као и да
плати порез који би платио да није користио овај подстицај,
валоризован од дана подношења пореске пријаве за порески период у
коме је остварио право на пореско ослобођење, до дана подношења
пореске пријаве за порески период у којем је отуђио основна
средства, индексом потрошачких цена према подацима републичког
органа надлежног за послове статистике.
У делу Закона који се односи на трансферне цене, извршено је
прецизирање у члану 60. Закона, и то у ставу 2. којим је предвиђено
да у свом пореском билансу обвезник је, у смислу става 1. овог члана,
дужан да посебно прикаже камату по основу депозита, као и камату
по основу зајма, односно кредита, до нивоа прописаног одредбама
члана 62. овог закона.
Надаље, извршена је измена става 4.,5. и 6.како следи:
Изузетно од става 3. овог члана, у случају да је трансакција са
повезаним лицем једнократна и да њена вредност није већа од
вредности промета за коју је законом који уређује порез на додату
вредност прописана обавеза евидентирања за порез на додату

,односно укупна вредност трансакција са једним повезаним
лицем у току пореског периода није већа од вредности промета за
коју је законом који уређује порез на додату вредност прописана
обавеза евидентирања за порез на додату вредност, обвезник уз
порески биланс подноси документацију у форми извештаја у
скраћеном облику, у оквиру које није дужан да посебно приказује
вредност истих трансакција по ценама утврђеним по принципу
"ван дохвата руке".
У вредност трансакције, односно укупну вредност трансакција из
става 4. овог члана не укључују се камате по основу зајмова,
односно кредита, дати, односно примљени аванси, као и порез на
додату вредност.
Изузетно од ст. 3. и 4. овог члана, обвезник није дужан да по
основу продаје имовине из члана 27. овог закона повезаном лицу
утврђује цену те имовине по принципу "ван дохвата руке",
односно није дужан да подноси документацију из ст. 3. и 4. овог
члана.
У делу Закона који се односи на подношење пријаве извршена је
измена одредби члана 64. става 3.,4.и 5. којима је прописано да
обвезник - стечајни дужник над којим је у току године
обустављен стечајни поступак услед продаје стечајног дужника
као правног лица, дужан је да поднесе пореску пријаву у року од
15 дана од правоснажности решења о обустави стечајног
поступка.
У пореској пријави из става 3. овог члана обвезник даје процену
прихода, расхода и добити за порески период који започиње
наредним даном у односу на дан правоснажности решења о
обустави стечајног поступка. У пореској пријави обвезник
обрачунава и месечни износ аконтације пореза на добит.
Одредбе ст. 3. и 4. овог члана сходно се примењују и у случају
обуставе поступка ликвидације у току године.

Измене члана 64. Закона су у примени од 01. августа 2018.године.
У члану 71. Закона извршена је измена која се односи на плаћање
пореза по одбитку и подношења пореске пријаве. Сада је ставом 1.
прописано да се порез по одбитку на приходе из члана 40. ст. 1, 2, 3. и
14. овог закона за сваког обвезника и за сваки појединачно остварени,
односно исплаћени приход исплатилац обрачунава, обуставља и
уплаћује на прописане рачуне у року од три дана од дана када је
приход остварен, односно исплаћен.
Ставом 3. је прописано да пореска пријава за порез по одбитку из
става 1. овог члана подноси се у року од три дана од дана исплате
прихода на који се обрачунава и плаћа порез по одбитку у складу са
овим законом.
Одредбе овог члана су у примени од 1. априла 2018.године
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