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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОДАТУ
ВРЕДНОСТ КОЈЕ СУ У ПРИМЕНИ ОД 01.07.2018. ГОДИНЕ
Одредбе Закона о изменама и допунама Закона о порезу на
додату вредност („Службени гласник РС“ бр. 30/2018) које се
примењују од 01. јула 2018.године односе се на следеће измене:
1.

2.

Допуном тачке 2а) члана 16. Закона о ПДВ, прописано је
да се ова одредба односи не само на утврђивање
настанка ПДВ обавезе по основу издавања рачуна код
услуга из члана 5. став 3. тачка 1. овог закона (пренос,
уступање и давање на коришћење ауторских и сродних
права, патената, лиценци, заштитних знакова, као и
других права интелектуалне својине), него и на услуге
непосредно повезано са тим услугама,
Изменом члана 23. став 2. тачка 6) Закона, прописано је да
се по посебној стопи ПДВ од 10% опорезују промет и увоз
потпуне и допунске смеше за исхрану стоке, а не само
комплента крмне смеше за исхрану стоке,

3. Новом тачком 5а) у ставу 1. члана 24. Закона, прописује се
пореско ослобађање са правом на одбитак претходног
пореза на промет добара која се уносе у слободну зону,
превозне и друге услуге које су непосредно повезане са
тим уносом и промет добара у слободној зони, који се
врши страном лицу које има закључен уговор са
обавезником ПДВ – корисником слободне зоне да та добра
угради у добра намењена отпремању у иностранство.

Такође, од 01.07.2018.године у примени је Правилник о
облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику
и садржини прегледа обрачуна ПДВ (Сл. гласник РС бр. 90/17…
48/18).
Обвезници ПДВ, сходно члану 46. став 2. Закона о ПДВ, ради
правилног обрачунавања и плаћања ПДВ, у обавези су да воде
евиденцију која обезбеђује вршење контроле, као и да сачине
преглед обрачуна ПДВ за сваки порески период. Чланом 50а
Закона о порезу на додату вредност прописана је обавеза
подношења прегледа обрачуна ПДВ уз пореску пријаву.
Преглед обрачуна ПДВ – Образац ПОПДВ подносиће се уз
пореску пријаву ПДВ за порески период јул 2018.године односно
порески период јул-септембар 2018.године.
Корисничко упутство за исказивање података у прегледу
обрачуна ПДВ – Обрасцу ПОПДВ можете погледати на интернет
страници Пореске управе, у делу прописа за правна лица.
Пореска управа је отворила и електронску адресу
popdv@purs.gov.rs, посредством које порески обвезници могу да
поставе питање и добију корисничку подршку приликом
подношења прегледа обрачуна.

ПИТАЛИ СТЕ НАС ...
Физичко лице нам је доставило оверену потврду на обрасцу ПОР2 Пореске управе Немачке да је резидент Немачке за период 2015,
2016, 2017 и 2018. године. Пошто му потврде требају и за друге
сврхе, нама жели да достави фотокопије тих потврда. Као доказ
да је нерезидент стварни власник прихода имамо Уговор о
ороченом депозиту склопљен са клијентом где се клијент
идентификовао личном картом, тј. у Уговору је идентификован
као резидент и до сада није достављао документацију којом би се
његов резидентни статус променио. Да ли се тај Уговор са
клијентом, као и фотокопије потврда о резидентности могу
прихватити као доказ о испуњењу услова прописаних законом
код примене уговора о избегавању двоструког опорезивања?
Чланом 107 а став 1. и 2. Закона о порезу на доходак грађана
(„Сл. гласник РС бр. 24/01,...., 113/17) дефинисано је да код
обрачуна пореза по одбитку на приходе нерезидента, исплатилац
прихода примењује одредбе уговора о избегавању двоструког
опорезивања, под условом да нерезидент докаже статус резидента
државе са којом је Србија закључила уговор о избегавању
двоструког опорезивања, и да је он стварни власник прихода. Статус
резидента државе са којом је закључен уговор о избегавању
двоструког опорезивања у смислу става 1. овог члана, нерезидент
доказује код исплатиоца прихода потврдом о резидентности у
складу са законом којим се уређује порески поступак и пореска
администрација.
Чланом 159а став 1. и 2. Закона о пореском поступку и
пореској администрацији („Сл.гласник РС“ бр. 80/02,...,108/16)
прописано је да статус резидента државе са којом је закључен
уговор о избегавању двоструког опорезивања нерезидент доказује

потврдом о резидентности овереном од надлежног органа друге
државе уговорнице чији је резидент и то на посебном обрасцу
или овереном преводу потврде на обрасцу који прописује
надлежни орган државе са којом је закључен уговор о избегавању
двоструког опорезивања. Статус резидента Републике Србије,
резидент доказује потврдом на посебном обрасцу, осим у
случајевима када се статус резидента доказује потврдом на
обрасцу који прописује надлежни орган државе са којом је
закључен уговор о избегавању двоструког опорезивања.
Сагласно наведеним законским одредбама, уколико је
нерезидент- физичко лице из Немачке, клијент банке, остварило
приход од исплате камате од резидентног обвезника, у
конкретном случају вас као банке, а по основу Уговора о
ороченом депозиту, тако остварен приход може се опорезовати
на начин прописан Уговором између Социјалистичке
Федеративне Републике Југославије и Савезне Републике
Немачке о избегавању двоструког опорезивања у односу на
порезе на доходак и на имовину, под условом да нерезидентно
лице докаже да је резидент Немачке, и да је стварни власник
предметног прихода.
Статус резидента државе са којом је закључен уговор о
избегавању двоструког опорезивања, нерезидент доказује
потврдом о резидентности на Обрасцу ПОР-2 овереном од стране
надлежног органа државе уговорнице чији је резидент или (од
стране званичног судског тумача) овереним преводом потврде на
обрасцу који прописује надлежни орган државе са којом је
закључен уговор. У конкретном случају потребно је да
нерезидент достави банци оверену копију Обрасца ПОР-2 којом
доказује резидентност Немачке.
Резидент Немачке, као доказ о стварном власништву
прихода може поднети било који веродостојан документ на
основу кога се недвосмислено може утврдити да се приход
приписује том лицу, односно да нерезидент самостално и без

икаквих ограничења може истим да располаже, што у конкретном
случају може бити Уговор о ороченом депозиту.
Када клијент банке, резидент Немачке, испуњава оба
наведена услова (потврда резидентности и пружање доказа да је
стварни власник прихода) тада се примењује одредба члана 12.
став 1. Уговора о избегавању двоструког опорезивања са
Савезном Републиком Немачком, тј. камата која настаје у држави
уговорници и исплаћена је резиденту друге државе уговорнице
опорезује се само у тој другој држави, ако је тај резидент стварни
корисник камате.
Скрећемо вам пажњу да писани одговор Центра представља
само појашњење ваше порескоправне ситуације a не обавезујући
акт из члана 11. ставa 3. Закона о пореском поступку и пореској
администрацији („Сл.гласник РС“ бр. 80/02,...,108/16) Центар ће,
у сваком конкретном случају, а на основу увида у документацију
ценити постојеће чињенично стање, и на исто применити
одговарајући материјално правни пропис.
У својству купца смо закључили уговор са инопартнером из
Руске федерације чији је предмет куповина разних услуга и
роба. Напомињемо да се посао обавља комисионо у наше име а
за рачун другог правног лица. У структури укупне цене уговора
дефинисана је вредност испоруке и инсталације софтвера за
праћење и анализу техничког стања авиона и њихових
система на аутоматизовано радно место објективне
контроле за авионе преведене на експлоатацију према
техничком стању.
Такође, напомињемо да се куповином софтвера стиче право
његовог коришћења без временски лимитираног периода
употребе.
Имајући у виду важеће законске прописе, да ли у напред
наведеном случају имамо обавезу обрачуна и плаћања пореза на

добит по одбитку у складу са чланом 40. Закона о порезу на
добит правних лица код исплате накнаде нерезидентном
обвезнику, као и да ли у случају да је обрачун и плаћање пореза
на добит по одбитку неопходно, основицу чини само
вредност софтвера или
вредност софтвера са
инсталацијом, уз напомену да вредност инсталације
софтвера није посебно исказана. Напомињемо да поседујемо
потврду о резидентности инопартнера за 2018.годину.
У складу са чланом 40. став 1. тачка 2. Закона о порезу на
добит правних лица („Сл. гласник РС“, бр. 25/01,...,113/17)
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 наканада од ауторског и сродних права и права
индустријске својине.
Сходно члану 40а став 1. Закона, код обрачуна пореза по
одбитку на приходе нерезидента, исплатилац прихода
примењује одредбе уговора о избегавању двоструког
опорезивања, под условом да нерезидент докаже статус
резидента државе са којом је Република закључила уговор о
избегавању двоструког опорезивања и да је нерезидент стварни
власник прихода.
Чланом 12. став 1. и 2. Уговора о избегавању двоструког
опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину
између Савезне Републике Србије и Владе Руске Федерације
дефинисано је да се ауторске накнаде које настају у држави
уговорници, а исплаћују се резиденту друге државе уговорнице

опорезују се у тој другој држави. Ауторске накнаде се могу
опорезивати и у држави уговорници у којој настају, у складу са
законима те државе, али ако је прималац крајњи корисник тих
ауторских накнада, разрезан порез не може бити већи од 10 одсто
бруто износа ауторских накнада.
Ставом 3. наведеног члана Уговора дефинисано је да израз
"ауторске накнаде", означава плаћање било које врсте која су
примљена као накнада за коришћење или за право коришћења
ауторског права на књижевно, уметничко или научно дело,
укључујући биоскопске филмове и филмове или траке за телевизију
или радио, као и за коришћење или за право коришћења патента,
заштитног знака, нацрта или модела, плана, тајне формуле или
поступка или за обавештења која се односе на индустријска,
комерцијална или научна искуства или за коришћење или за право
коришћења индустријске, комерцијалне или научне опреме.
Сходно одредби члана 2. став 2. тачка 1) Закона о ауторским и
сродним правима („Сл. гласник РС“, бр 104/09,...,29/16-одлука УС)
ауторским делом, између осталог, сматрају се и рачунарски
програми.
У конкретном случају, на основу уговора који сте, у својству
купца, склопили са инопартнером из Руске федерације (нерезидент),
којим је дефинисана вредност испоруке и инсталације софтвера за
праћење и анализу техничког стања авиона и њихових система на
аутоматизовано радно место објективне контроле за авионе
преведене на експлоатацију према техничком стању, а којим како
наводите стичете право коришћења софтвера, накнада коју по том
основу исплаћујете нерезидентном правном лицу из Русије, сматра
се ауторском накнадом. Приликом исплате ове накнаде, у складу са
чланом 40. став 1. тачка 2) Закона о порезу на добит правних лица,
дужни сте да обрачунате, обуставите и платите порез по одбитку, на

основицу коју чини накнада за право коришћења софтвера.
Порески третман исплате накнаде за имплементацију
софтвера зависи од тога да ли сте уговорили накнаду за лиценцу
за имплементацију софтвера, или услугу имплементације
софтвера. Исплата накнаде за лиценцу за имплементацију
софтвера подлеже плаћању пореза по одбитку, сходно члану 40.
став 1. тачка 2) Закона. Уколико се накнада исплаћује за услугу
имплементације, сходно члану 12. став. 3. Уговора произлази да
таква услуга не представља по својој суштини ауторску накнаду
која подлеже опорезивању порезом по одбитку.
У случају да сте уговорили услугу имплементације,
потребно је да од инопартнера затражите издвајање износа који
се односи на накнаду за лиценцу за софтвер и износа који се
односи на накнаду по основу услуге имплементације.
Напомињемо да је Министарство финансија РС издало
мишљење број 413-00-249/2017-04 од 14.12.2017. године у вези
са пореским третманом исплата по основу лиценце за софтвер,
као и осталих трансакција у вези са софтвером.
Скрећемо вам пажњу да писани одговор Центра представља
само појашњење ваше порескоправне ситуације a не обавезујући
акт из члана 11. ставa 3. Закона о пореском поступку и пореској
администрацији („Сл.гласник РС“ бр. 80/02,...,108/16) Центар ће,
у сваком конкретном случају, а на основу увида у документацију
ценити постојеће чињенично стање, и на исто применити
одговарајући материјално правни пропис.

ПОСТУПАК ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОРЕСКОГ УВЕРЕЊА

Ако вам је потребно пореско уверење којим доказујете да сте
измирили доспеле обавезе по основу јавних прихода, неопходно је
да попуните захтев за издавање пореског уверења у коме ћете
навести тачан назив правног лица, седиште, матични број, ПИБ и
жиро рачун. Пореско уверење о измиреним обавезама, Центар
издаје за јавне приходе из своје надлежности у смислу члана 6.
Правилника о критеријумима за одређивање великих пореских
обвезника и о врстама пореза за које је надлежан (“Сл.гласник РС”
бр. 43/10). У захтеву треба навести врсту јавног прихода, као и
сврху за који се уверење тражи. Формулар захтева за издавање
пореског уверења можете добити путем електронске поште уколико
пошаљете захтев на e-mail:
cvpo_pp@purs.gov.rs или
факсом уколико позовете запослене у Одсеку за комуникацију и
сервис пореских обвезника на телефон број: 3330 937.
Уз уредно попуњен захтев за издавање пореског уверења
потребно је да приложите доказ о плаћеној административној
такси, осим у случајeвима прописаним чл. 19. Закона о
републичким административним таксама (“Службени гласник РС”
бр. 43/03..113/17), када Пореска управа не наплаћује
административну таксу. У случају да у захтеву тражите издавање
више примерака уверења, дужни сте да таксу платите за сваки
примерак уверења. Захтев за издавање пореског уверења обавезно
мора бити потписан од стране овлашћеног лица подносиоца захтева
са бројем његове личне карте, местом издавања исте, јединственим
матичним бројем грађана и бројем телефона или е-mail-ом контакт
особе.
Уколико захтев у име пореског обвезника подноси
овлашћено лице, неопходно је да се уз захтев приложи и доказ

(пуномоћје) којим се потврђује да је лице које подноси захтев у
име правног лица његов законски заступник, овлашћени
представник или пуномоћник. Уколико ово овлашћено лице не
преузима пореско уверење у име правног лица, већ то чини неко
треће лице, неопходно је да то треће лице приликом преузимања
истог, поднесе и овлашћење на своје име. Скрећемо вам пажњу да
пре него што предате захтев обавезно контактирате Одсек за
пореско рачуноводсво и фискалну анализу, односно вишег
рачуновођу који је задужен за ваше предузеће, како бисте
проверили да ли имате неизмирене обавезе по основу јавних
прихода. Пореско уверење се издаје у два примерка, од којих је
један за пореског обвезника, а други за порески орган, те пореско
уверење може примити само порески обвезник, његов законски
заступник, овлашћени представник или пуномоћник.
Напомињемо да је законски рок у којем је Центар за велике
пореске обвезнике дужан да вам изда уверење, 8 дана, због чега
вас молимо да пре него што поднесете захтев, усагласите стање на
рачунима јавних прихода, како би исто могло да се изда у законом
предвиђеном року. Захтев се подноси путем поште или лично (на
писарници ЦВПО), а пореско уверење се може преузети лично, у
Одељењу наплате, канцеларија број 3 или вам може бити
достављено поштом.
Захтев за издавање потврде о порезу плаћеном у
Републици Србији на име прихода који оствари нерезидентни
обвезник од резидентног обвезника у смислу члана 40. Закона о
порезу на добит правних лица (“Службени гласник РС” бр.
25/01..113/17) нерезидент, односно његов порески пуномоћник,
подноси Центру за велике пореске обвезнике, осим за приход
остварен продајом хартија од вредности преко тржишта
хартија од вредности. Уз захтев се подноси: доказ о уплати

таксе, ако међународним уговором издавање потврде није ослобођено
плаћања таксе; потврда или други одговарајући документ оверен код
надлежног органа државе уговорнице са којом је закључен уговор о
избегавању двоструког опорезивања, чији је резидент подносилац
захтева; правни основ за извршену исплату (одлука о исплати
дивиденде, уговор о ауторској накнади, кредиту, зајму, закупу и
друго); доказ да је резидент Републике извршио исплату нерезиденту
по неком од законом прописаних основа на његов рачун код банке
(Swift образац); у захтеву јасно навести податке о баркоду и ИД броју
под којим је поднета пореска пријава и датуму исплате; као и курсне
листе на дан исплате. У складу са чл. 40а Закона о порезу на добит
правних лица, надлежни порески орган, на захтев нерезидента, дужан
је да изда потврду о порезу плаћеном у Републици.
Посебно напомињемо да нерезидент, односно његов порески
пуномоћник, захтев за издавање пореског уверења о плаћеном
порезу на приход остварен продајом хартија од вредности преко
тржишта хартија од вредности подноси организационој јединици
Пореске управе која је надлежна за приходе које је остварио продајом
хартија од вредности на организованом тржишту хартија од вредности
према седишту организационе јединице – филијале банке преко
које је извршен промет - остварен прилив средстава на рачун
нерезидента.

ПОСТУПАК ПРИЛИКОМ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА
ПОВРАЋАЈ АКЦИЗЕ ПЛАЋЕНЕ ПРИ УВОЗУ ДЕРИВАТА НАФТЕ
КОЈЕ УВОЗНИК ПРОДАЈЕ ДИПЛОМАТСКИМ И КОНЗУЛАРНИМ
ПРЕДСТАВНИШТВИМА И МЕЂУНАРОДНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
У вези са подношењем захтева за остваривање права на повраћај
акцизе плаћене при увозу деривата нафте које увозник продаје
дипломатским и конзуларним представништвима и међународним
организацијама, обавештавамо вас следеће:
Чланом 19. став 1. тачка 2) Закона о акцизама („Сл. гласник
22/01,...,30/18) прописано је да се акциза не плаћа на акцизне производе
које произвођач, односно увозник продаје за:
(1) службене потребе дипломатских и конзуларних представништава,
(2) службене потребе међународних организација, ако је то предвиђено
међународним уговорима,
(3) личне потребе страног особља дипломатских и конзуларних
представништава, укључујући и чланове њихових породица,
(4) личне потребе страног особља међународних организација,
укључујући и чланове њихових породица, ако је то предвиђено
међународним уговорима.
Правилником о ближим условима, начину и поступку остваривања
ослобођења од плаћања акцизе на производе које произвођач, односно
увозник продаје дипломатским и конзуларним представништвима и
међународним организацијама, као и на деривате нафте, биогорива и
биотечности које продају на основу међународног уговора („Сл.
гласник РС“, бр. 41/09,...,90/17) прописано је ослобођење од плаћања
акцизе из члана 19. став 1. тачка 2) Закона произвођач, односно
увозник (обвезник) може да оствари на деривате нафте које продаје, и
то:

1) за службене потребе:
(1) дипломатских и конзуларних представништава у Републици Србији,
са изузетком конзулата којима руководе почасни конзуларни
функционери – ослобођење се остварује под условима реципроцитета,
(2) међународних организација, односно представништава међународних
организација у Републици Србији – ослобођење се остварује ако је то
предвиђено међународним уговором.
У наведеном случају, ослобођење од плаћања акцизе обвезник може да
оствари ако поседује:
1) фотокопију потврде о реципроцитету, односно документа којим се
потврђује да је ослобођење од плаћања акцизе предвиђено међународним
уговором, издатог од стране министарства надлежног за спољне послове
(у даљем тексту: основна потврда);
2) оригинал службеног налога за набавку, односно увоз производа, без
акцизе, који издаје овлашћено лице корисника производа. Службени
налог издаје се на Обрасцу СНА-Службени налог за набавку, односно
увоз производа, без акцизе. Службени налог издаје се у три примерка, од
којих се два дају обвезнику, а трећи задржава корисник производа за своје
потребе.
2) за личне потребе:
(1) дипломатских агената и чланова њихових породица који са њима живе
у заједничком домаћинству, ако нису држављани Републике Србије или
немају у Републици Србији пребивалиште – ослобођење се остварује под
условима реципроцитета,
(2) конзуларних функционера и чланова њихових породица који са њима
живе у заједничком домаћинству, ако нису држављани Републике Србије
или немају у Републици Србији пребивалиште, са изузетком почасних
конзуларних функционера – ослбођење се остварује под условима
реципроцитета,
(3) чланова административног и техничког особља дипломатских и
конзуларних представништава, ако нису држављани Републике Србије
или немају у Републици Србији пребивалиште - ослбођење се остварује
под условима реципроцитета,

(5) чланова особља међународних организација, односно
представништава међународних организација и чланова њихових
породица, који са њима живе у заједничком домаћинству, ако нису
држављани Републике Србије или немају у Републици Србији
пребивалиште – ослобођење се остварује ако је то предвиђено
међународним уговором,
(6) чланова административног и техничког особља међународних
организација,
односно
представништава
међународних
организација, ако нису држављани Републике Србије или немају у
Републици Србији пребивалиште – ослобођење се остварује ако је
то предвиђено међнародним уговором.
У наведеном случају ослобођење од плаћања акцизе обвезник може
да оствари ако поседује:
1) фотокопију основне потврде
2) оригинал налога за набавку, односно увоз производа, без акцизе,
за личне потребе корисника производа, који издаје овлашћено лице
корисника производа, а чији потпис је депонован код Централе
Пореске управе. Налог се издаје на Обрацу ЛНА-налог за набавку,
односно увоз производа, без акцизе, за личне потребе корисника
производа. Налог се издаје у три примерка, од којих се два дају
обвезнику, а трећи задржава корисник производа за своје потребе.

Чланом 5а став 1. Правилника дефинисано је да уколико
дипломатско и конзуларно представништво у Републици
Србији, односно међународна организација набавља деривате
нафте из члана 9. Закона од увозника који је истовремено и
овлашћени дистрибутер деривата нафте, увозник - овлашћени
дистрибутер деривата нафте може остварити повраћај акцизе
плаћене при увозу деривата нафте у складу са прописом којим се
уређује порески поступак и пореска администрација, подношењем
захтева и документације у смислу овог члана, надлежној
организационој јединици Пореске управе.

Ставом 2. дефинисано је да при набавци деривата нафте, корисник
деривата нафте доставља увознику - овлашћеном дистрибутеру
деривата нафте из става 1. овог правилника један примерак
фотокопије основне потврде и два примерка Обрасца СНА Службени налог за набавку, односно увоз производа, без акцизе или
Обрасца ЛНА - Налог за набавку, односно увоз производа, без
акцизе, за личне потребе корисника производа, од којих се један
примерак враћа кориснику производа.
Достављена документација, представља основ увознику –
овлашћеном дистрибутеру деривата нафте за остваривање повраћаја
акцизе плаћене при увозу деривата нафте.
Увозник – овлашћени дистрибутер деривата нафте, који је
обвезник Центра за велике пореске обвезнике, подноси у складу са
чланом 10. став 2. Закона о пореском поступку и пореској
администрацији, овом Центру захтев за повраћај акцизе.
Уз захтев за повраћај акцизе увозник – овлашћени дистрибутер
деривата нафте у обавези је да достави:
-фотокопију основне потврде
-фотокопију Обрасца СНА - службени налог за набавку, односно
увоз производа, без акцизе, односно ЛНА - налог за набавку,
односно увоз производа, без акцизе, за личне потребе корисника
производа,
-фотокопију списка службених и приватних возила страних
дипломатско-конзуларних представништава за набавку горива,
-фотокопију фактуре

ПОСТУПАК ПРИЛИКОМ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА
ПОВРАЋАЈ ВИШЕ ПЛАЋЕНОГ ПОРЕЗА НА ДОБИТ ПО
ОДБИТКУ

У вези са подношењем захтева за повраћај више плаћеног пореза
на добит по одбитку, скрећемо пажњу да је одредбом члана 40. став 1.
Закона о порезу на добит правних лица („Сл. гласник РС“ бр.
25/01,...,113/17) прописано да уколико међународним уговором о
избегавању двоструког опорезивања није другачије уређено, порез по
одбитку по стопи од 20% обрачунава се и плаћа на приходе које
оствари нерезидентно правно лице од резидентног правног лица по
основу:
1)дивиденди и удела у добити у правном лицу, укључујући и
дивиденду из члана 35. Закона (ликвидациони остатак, односно
вишак деобне масе у новцу, односно неновчаној имовини, изнад
вредности уложеног капитала који се расподељује члановима
привредног друштва над којим је окончан поступак ликвидације,
односно закључен поступак стечаја);
2)накнада од ауторског и сродних права и права индустријске својине;
3)камата;
4)накнада од закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на
територији Републике Србије;
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 2. наведеног члана Закона дефинисано је да се порез по
одбитку из става 1. овог члана обрачунава и плаћа и на приходе
нерезидентног правног лица по основу извођења естрадног, забавног,
уметничког, спортског или сличног програма у Републици Србији, који
нису опорезовани као доходак физичког лица (извођача, музичара,
спортисте и сл.), у складу са прописима којима се уређује опорезивање
дохотка грађана.
Сагласно одредби члана 40. став 14. Закона, 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
добитку по стопи од 1% од износа накнаде, као и да поднесе пореску
пријаву надлежном пореском органу.
Код обрачуна пореза по одбитку на приходе нерезидента, исплатилац
прихода примењује одредбе уговора о избегавању двоструког
опорезивања, под условом да нерезидент докаже статус резидента државе
са којом је Република Србија закључила уговор о избегавању двоструког
опорезивања и да је нерезидент стварни власник прихода (члан 40а став
1. Закона).
Приликом исплате прихода резидентно правно лице, исплатилац
прихода, односно накнаде, у обавези је да за сваког обвезника
(нерезидентно правно лице) и за сваки појединачно остварени, односно
исплаћени приход из члана 40. став 1,2,3, и 14. Закона обрачуна по
прописима који важе на дан остваривања, односно исплате прихода,
обустави и уплати порез на добит по одбитку на прописани рачун у року
од три дана од дана када је приход остварен, односно исплаћен.
Дакле, пореска пријава за порез по одбитку подноси се у року од три
дана од дана исплате прихода на који се обрачунава и плаћа порез на
добит по одбитку искључиво у електронском облику, на Обрасцу ПДПО/
С, у складу са Правилником о садржају пореске пријаве за обрачун
пореза на добит по одбитку на приходе и накнаде које остварују

нерезидентна и резидентна правна лица („Сл.гласник РС“ бр. 97/15,
20/18).
Пореску пријаву у складу са Правилником о обрасцу збирне
пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу на добит по одбитку
на приходе које остварују нерезидентна правна лица - Образац ПДПО
("Службени гласник РС", број 122/12), односно у складу са Правилником
о садржају пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу на добит
по одбитку на накнаде које по основу промета секундарних сировина и
отпада остварују резидентна и нерезидентна правна лица- Образац
ППДСО ("Службени гласник РС", број 61/13), исплатилац подноси за
исплате извршене до 29. фебруара 2016. године, у папирном облику и то:
1) у случају када је закључно са 29.02.2016. године, пореска обавеза
за порез на добит по одбитку плаћена, али пореска пријава није
поднета, као и
2) у случају подношења измењене пореске пријаве.
За исплате које су извршене до 29. фебруара 2016. године а за које
пореска пријава за порез на добит по одбитку није поднета и порез на
добит по одбитку није плаћен, исплатилац прихода подноси преко
портала Е- порези пореску пријаву ПДПО/С електронски путем, где на
редном броју 1.1. Врста пријаве уноси ознаку 3 - за пријаву коју подноси
у складу са чланом 182б ЗПППА и самоиницијативно пријављује
дуговни износ пореза за који није поднео пријаву, увећан за обрачунату
камату.
Чланом 40а став 6. Закона дефинисано је да исплатилац прихода
који у моменту исплате прихода нерезиденту не располаже потврдом о
резидентности у обавези је да приликом исплате прихода примени
одредбе Закона, односно да обрачун пореза изврши по прописаној стопи
од 20%.
Ако нерезидентно правно лице достави надлежном пореском органу
потврду о резидентности након остваривања прихода од стране
резидентног правног лица, разлика између износа плаћеног пореза

Уз допис исплатилац доставља и следећу документацију:
За исплате које су извршене до 29. фебруара 2016. године а за које
пореска пријава за порез на добит по одбитку није поднета и порез на захтев нерезидента за повраћај више плаћеног пореза по одбитку,
добит по одбитку није плаћен, исплатилац прихода подноси преко
портала Е- порези пореску пријаву ПДПО/С електронски путем, где на потврду о резидентности,
редном броју 1.1. Врста пријаве уноси ознаку 3 - за пријаву коју подноси правни основ извршене исплате (одлука о исплати дивиденде, уговор о
у складу са чланом 182б ЗПППА и самоиницијативно пријављује дуговни
кредиту,
уговор о закупу непокретности, уговор о коришћењу
износ пореза за који није поднео пријаву, увећан за обрачунату камату.
ауторског права, и др.),
фактуре,
Чланом 40а став 6. Закона дефинисано је да исплатилац прихода који
у моменту исплате прихода нерезиденту не располаже потврдом о
резидентности у обавези је да приликом исплате прихода примени
одредбе Закона, односно да обрачун пореза изврши по прописаној стопи
од 20%.

доказ о исплаћеним приходима-налог за плаћање 70 са датумом валуте,
SWIFT,
По пријему захтева за повраћај више плаћеног пореза по одбитку, цени
се основаност поднетог захтева односно испуњеност услова за
опорезивање прихода нерезидентног правног лица по повлашћеној стопи
из уговора о избегавању двоструког опорезивања, као и за повраћај више
плаћеног пореза. Уколико се утврди на основу чињеничног стања да је
захтев основан, Центар доноси решење којим се одобрава повраћај више
плаћеног пореза на добит по одбитку.

Ако нерезидентно правно лице достави надлежном пореском органу
потврду о резидентности након остваривања прихода од стране
резидентног правног лица, разлика између износа плаћеног пореза
(обрачуната по стопи од 20%) и износа пореза за који би постојала
обавеза плаћања да је обвезник у моменту исплате прихода располагао
потвдом о резидентности, сматра се више плаћеним порезом.
По добијању доказа о уручењу решења пореском обвезнику,
Нерезидентно правно лице (нерезидентни обвезник) може поднети захтев
за повраћај више плаћеног пореза на добит по одбитку, у складу са Пореска управа доставља примерак решења надлежној филијали Управе
за трезор која врши повраћај средстава на текући рачун исплатиоца
чланом 10. став 2. ЗПППА.
прихода-резидентног правног лица.
Нерезидентно правно лице, захтев за повраћај више плаћеног пореза
на добит по одбитку, подноси Центру за велике пореске обвезнике,
преко исплатиоца прихода-резидентног правног лица.
Исплатилац прихода у образложењу захтева за повраћај наводи баркод/
ИД, БОП,ПНБО у зависности од тога по којој пореској пријави
подноси захтев (ПДПО, ПДПО/С,ППДСО) као и број текућег рачуна
на који ће се извршити повраћај а који се обавезно налази
Јединственом регистру рачуна Народне банке Србије,.

ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ ...
ПДВ
Како је рачун, који је у овом случају изведени документ
сачињен на основу спецификације радова и услуга који не
садржи обим и вредност радова према подацима и количини
изведених радова који су уписани у грађевинску књигу а који
служе за израду привремене и коначне ситуације обрачуна
изведених радова, то се податак у рачуну који се односи на
формални услов за одбитак претходног пореза не може
сматрати тачним због чега нису испуњени ни формални услови
за одбитак претходног пореза.
Из образложења
Полазећи од наведеног и цитираних законских прописа
правилно је, по оцени Управног суда, тужени орган одбио жалбу
изјављену против првостепеног решења од 26.12.2014. године,
којом је тужиоцу утврђена непријављена пореска обавеза за период
од 01.10.2014. до 31.10.2014. године. Ово из разлога јер сваки износ
ПДВ-а који је обрачунат у рачуну од стране претходног учесника не
може бити претходни порез који се може одбити у смислу члана 28.
Закона о ПДВ~у јер је потребно да се обвезник, поред формалних
услова из члана 28. став 2. Закона о ПДВ-у испуњава и материјални
услов који је прописан одредбом члана 28. став 1. наведеног Закона,
а то је да је обвезник примио услуге и то у оном обиму који
одговара стварно извршеној услузи о чему морају постојати
веродостојни докази. Наиме, како је рачун, који је у овом случају
изведени документ сачињен на основу спецификације радова и
услуга који не садржи обим и вредност радова према подацима и
количини изведених радова који су уписани у грађевинску књигу а
који служе за израду привремене и коначне ситуације обрачуна
изведених радова, то се податак у рачуну који се односи на
формални услов за одбитак претходног пореза не може сматрати
тачним због чега нису испуњени ни формални услови за одбитак
претходног пореза.
III-8 У. 5518/15

Лице које искаже ПДВ у рачуну, а није обвезник ПДВ или није
извршило промет добара или услуга, дугује исказани ПДВ.
Како тужилац није извршио исправке у својим издатим
рачунима у складу са одредбом члана 21. став 7. Закона о порезу на
додату вредност, којим је прописано да се измена основице из става
1-5. овог члана врши у пореском периоду у којем је наступила
измена, то дугује исказани ПДВ сагласно одредби члана 44. став 3.
истог закона.
Из образложења
Како је тужилац у оквиру своје делатности вршио услуге
посредовања у међународном транспорту, за шта као доказ постоје
уговори, рачуни, као и документи о извршеној услузи превоза, према
одредби члана 12. став 4. Закона о ПДВ, место промета услуга
посредовања, одређује се према месту промета услуга превоза, које је
предмет посредовања, те како се ради о услугама посредовања код
превоза извршеног у иностранству, то је промет услуга посредовања,
као и услуге превоза, изузет од обавезе обрачуна ПДВ, односно није
предмет опорезивања ПДВ-а, те је за наведено пореско ослобођење у
испостављеном рачуну требало прецизирати да је промет ослобођен од
ПДВ-а, у складу са чланом 12. став 3. тачка 2. и став 4. Закона о ПДВ.
С обзиром да се ова услуга не урачунава у укупан промет добара и
услуга из члана 33. и 38. Закона о ПДВ и не исказује у пореској пријави
обрасу ПППДВ, то тужилац и није био у обавези да је исказује.
Према налажењу туженог органа, првостепени орган јe правилно
утврдио обавезу ПДВ-а у износима неосновано коришћеног
претходног пореза, имајући у виду да је тужилац у пољу 106 пореске
пријаве за контролисане пореске пореске периоде евидентирао износе
претходног пореза по основу рачуна, односно ЈЦИ, на којима тужилац
није означен као прималац, већ друга правна лица, то тужилац није
имао право на износ претходног пореза плаћеног при увозу добара, у
укупном износу од ... динара, за период од 01.01.2008. године до
30.06.2009. године.
Одредбом члана 10. став 1. тачка 4. Закона о порезу на додату
вредност прописано је да је порески дужник, у смислу овог закона, лице
које у рачуну или другом документу који служи као рачун искаже ПДВ,
а није обвезник ПДВ или није извшило промет добара и услуга.

Одредбом члана 44. став 1. Закона о порезу на додату
вредност прописано је да ако обвезник у рачуну за испоручена
добра и услуге искаже већи ПДВ од оног који у складу са овим
законом дугује, дужан је да тако исказани ПДВ плати, док у новом
рачуну не исправи износ ПДВ. Ставом 3. истог члана прописано је
да лице које искаже ПДВ у рачуну, а није обвезник ПДВ или није
извршило промет добара или услуга, дугује исказани ПДВ.
Како тужилац није извршио исправке у својим издатим
рачунима у складу са одредбом члана 21. став 7. Закона о порезу
на додату вредност, којим је прописано да се измена основице из
става 1-5. овог члана врши у пореском периоду у којем је
наступила измена, то дугује исказани ПДВ сагласно одредби члана
44. став 3. истог закона.
2 У. 12642/14
Да би тужилац могао да оствари право па повраћај
претходног ПДВ-а по наведеним уговорима о лизингу којима је
уговорена потпуна исплата, било је неопходно да на почетку
лизинга садашња вредност минималних плаћања за лизинг буде
већа или једнака укупној фер вредности предмета лизинга, а што је
у конкретном случају уговорена, односно набавна вредност.
Међутим, како вредност извршених плаћања за лизинг према
уговорима о лизингу, број 02952/13 и 02953/13 није била једнака
набавној вредности предмета лизинга, то је по оцени туженог
органа правилан закључак првостепеног органа да се нису
створили законски услови да се такви уговори, са становишта
Закона о порезу на додату вредност, сматрају уговорима о лизингу,
на основу којих би ес предаја добара на основу тих уговора
сматрала прометом добара. Стога, у коикретном случају, промет
није ни остварен, а обрачунат и исказан ПДВ по тим уговорима
тужилац није могао да одбије дугованог ПДВ-а као претходни
порез.
Из образложења
Имајући у виду утврђено чињенично и правно стање ове
управне ствари, по оцени Управног суда, правилно је другостепени
орган у поступку у коме није било повреде правила поступања од

утицаја на правилиост и законитост оспореног решења, одбио жалбу тужиоца
као неосновану, правилно налазећи да је тужиоцу у поступку теренске
контроле која је окончана ожалбеним решењем од 16.01.2014. године,
правилно и законито обрачунат износ дугованог ПДВ-а. Ово с тога што да би
тужилац могао да оствари право па повраћај претходног ПДВ-а по
наведеним уговорима о лизингу којима је уговорена потпуна исплата, било
је неопходно да на почетку лизинга садашња вредност минималних плаћања
за лизинг буде већа или једнака укупној фер вредности предмета лизинга, а
што је у конкретном случају уговорена, односно набавна вредност. Међутим,
како вредност извршених плаћања за лизинг према уговорима о лизингу, број
02952/13 и 02953/13 није била једнака набавној вредности предмета лизинга,
то је по оцени туженог органа правилан закључак првостепеног органа да се
нису створили законски услови да се такви уговори, са становишта Закона о
порезу на додату вредност, сматрају уговорима о лизингу, на основу којих би
ес предаја добара на основу тих уговора сматрала прометом добара. Стога,
у коикретном случају, промет није ни остварен, а обрачунат и исказан ПДВ
по тим уговорима тужилац није могао да одбије дугованог ПДВ-а као
претходни порез.
21 У 12201/15

Реорганизација и камата
Сваки план реорганизције, односно унапред
припремљен план реорганизације мора бити у складу са
другим прописима, јер ће бити одбачен од стране стечајног
судије, што значи да се спровођење стечаја реорганизације
над правним лицем као и испуњење пореске обавезе
стечајног дужника врши према одредбама Закона о
пореском поступку и пореској администрацији. Унапред
припремљен план реорганизације мора да буде сачињен у
складу са другим прописима, што значи да мора да буде у
складу са пореским прописима, односно одредбама чл. 75. и
76. Закона о пореском поступку и пореској администрацији.
У супротном, план је, у складу са чланом 173. Закона о
стечају, рушљив.

Из образложења

Тужилац неосновано истиче да се не плаћа камата на
начин како је обрачуната за време измирења пореског дуга по
основу сачињеног споразума. Наиме, на страни 40 УПРР-а, под
тачком Б услови измирења потраживања повериоца Класе 2
стоји да се за време одлагања плаћања пореског дуга плаћа
камата сагласно одредбама члана 75. Закона о пореском
поступку и пореској администрацији, тако што ће се
обрачунавати и плаћати уз доспелу рату од дана пресека
15.06.2013. године, до дана плаћања у смислу члана 76. Закона о
пореском поступку и пореској администацији. Дакле, основ за
обрачун камате из усвојеног УППР јесу одредбе чл. 75. и 76.
Закона о пореском поступку и пореској администрацији, које
прописују обрачунавање камате и за време трајања одлагања, а
које су наведене у усвојеном УППР.
Основицу за обрачун камате у складу са чланом 75.
Закона о пореском поступку и пореској администрацији чини
доспела главница из Унапред припремљеног плана
реорганизације, што значи да је основица за обрачун камате
приликом евидентирања прве рате репрограма целокупан износ
главнице из УППР. За сваки наредни календарски период у ком
се евидентирају рате, основицу увек чини преостали недоспели
износ главнице.
Неосновани су и наводи жалбе, поновљени у тужби, да
тужени у конкретном случају има погрешан приступ при
обрачуну камате у овом конкретном случају, јер занемарује и
игнорише чињеницу постојања и садржину одредбе УППР-а и
друге прописе осим одредби Закона о пореском поступку и
пореској администрацији. Тужилац није доставио ниједан
доказ, нити је пак доставио свој обрачун камате који би, по
њему, био исправан.
Такође, у складу са чланом 163. став 2. тачка 2) Закона о
стечају сваки план реорганизције, односно унапред
припремљен план реорганизације мора бити у складу са другим
прописима, јер ће бити одбачен од стране стечајног судије, што

значи да се спровођење стечаја реорганизације пад правним лицем
као и испуњење пореске обавезе стечајног дужника врши према
одредбама Закона о пореском поступку и пореској администрацији.
Унапред припремљен план реорганизације мора да буде сачињен у
складу са другим прописима, што значи да мора да буде у складу са
пореским прописима, односно одредбама чл. 75. и 76. Закона о
пореском поступку и пореској администрацији. У супротном, план
је, у складу са чланом 173. Закона о стечају, рушљив.
III-1 У. 13208/16

ЈУЛ 2018
ПОН

УТО

СРЕ

ЧЕТ

ПЕТ

СУБ

НЕД
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
02.07.

Плаћање
доприноса за
обавезно
социјално
осигурање за
неисплаћене
зараде за МАЈ
2018.

05.07.

10.07.

Достављање
обавештења о
закљученим
уговорима по
основу естрадних
програма у
претходном
месецу

Подношење пореске
пријаве и плаћање
пореза на премије
неживотних осигурања
за претходни месец
Подношење пореске
пријаве и плаћање ПДВ
за претходни месец од
стране порееског
дужника из члана 10.
Закона о ПДВ

Према члану 80.став 5. Закона о општем
управном поступку ако последњи дан рока пада у
недељу или на дан државног празника, или у неки
други дан кад орган пред којим треба предузети
радњу не ради, рок истиче истеком првог
наредног радног дана.

16.07.
Подношење пореске пријаве и плаћање ПДВ за претходни месец
Подношење пореске пријаве и плаћање ПДВ за друго тромесечје 2018.
године
Плаћање аконтације пореза на добит правних лица за претходни месец
Подношење обрасца ПИД ПДВ 1 за јун ако је у јуну испуњен један од
критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши
промет добара у иностранству, односно за друго тромесечје ако је
испуњен критеријум
Подношење обрасца ПИД ПДВ 1 за друго тромесечје ако је обвезник у
другом тромесечју испунио један од критеријума за стицање статуса
обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство
Плаћање обрачунате акцизе за период од 16. до краја претходног месеца
Подношење пореске пријаве за обрачун акцизе за претходни месец
Подношење пореске пријаве о обрачуну акцизе на електричну енергију
за крајњу потрошњу за претходни месец и плаћање акцизе

31.07.
Плаћање доприноса за
обавезно социјално
осигурање за
неисплаћене зараде за
ЈУН 2018. године
Плаћање обрачунате
акцизе за период 01-15
дана у месецу

АВГУСТ 2018
ПОН

УТО

СРЕ
1

ЧЕТ
2

ПЕТ
3

СУБ
4

НЕД
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

06.08.
Достављање
обавештења о
закљученим
уговорима по
основу
естрадних
програма у
претходном
месецу

10.08.
Подношење пореске
пријаве и плаћање пореза
на премије неживотних
осигурања за претходни
месец
Подношење пореске
пријаве и плаћање ПДВ за
претходни месец од стране
порееског дужника из
члана 10. Закона о ПДВ

Према члану 80.став 5. Закона о општем
управном поступку ако последњи дан рока пада у
недељу или на дан државног празника, или у неки
други дан кад орган пред којим треба предузети
радњу не ради, рок истиче истеком првог
наредног радног дана.

15.08.
Подношење пореске пријаве и плаћање ПДВ за претходни
месец
Подношење обрасца ПИД ПДВ 1 за јул ако је у јулу испуњен
један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који
претежно врши промет добара у иностранству
Плаћање аконтације пореза на добит правних лица за
претходни месец
Плаћање обрачунате акцизе за период од 16. до краја
претходног месеца
Подношење пореске пријаве за обрачун акцизе за претходни
месец
Подношење пореске пријаве о обрачуну акцизе на
електричну енергију за крајњу потрошњу за претходни месец
и плаћање акцизе

31.08.
Плаћање доприноса за
обавезно социјално
осигурање за
неисплаћене зараде за
јул 2018. године
Плаћање обрачунате
акцизе за период 01-15
дана у месецу

СЕПТЕМБАР 2018
ПОН

УТО

СРЕ

ЧЕТ

ПЕТ

СУБ
1

НЕД
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

05.09.

10.09.

Достављање
обавештења о
закљученим
уговорима по
основу естрадних
програма у
претходном
месецу

Подношење пореске
пријаве и плаћање
пореза на премије
неживотних осигурања
за претходни месец
Подношење пореске
пријаве и плаћање ПДВ
за претходни месец од
стране порееског
дужника из члана 10.
Закона о ПДВ

Према члану 80.став 5. Закона о општем
управном поступку ако последњи дан рока пада у
недељу или на дан државног празника, или у неки
други дан кад орган пред којим треба предузети
радњу не ради, рок истиче истеком првог
наредног радног дана.

17.09.
Подношење пореске пријаве и плаћање ПДВ за
претходни месец
Плаћање аконтације пореза на добит правних лица за
претходни месец
Подношење обрасца ПИД ПДВ 1 за август ако је у
августу испуњен један од критеријума за стицање
статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет
добара у иностранству
Плаћање обрачунате акцизе за период од 16. до краја
претходног месеца
Подношење пореске пријаве за обрачун акцизе за
претходни месец
Подношење пореске пријаве о обрачуну акцизе на
електричну енергију за крајњу потрошњу за претходни
месец и плаћање акцизе

28.09.
Плаћање обрачунате
акцизе за период 01-15
дана у месецу

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
ЦЕНТАР ЗА ВЕЛИКЕ ПОРЕСКЕ ОБВЕЗНИКЕ

Краља Милана бр.5
Београд
Тел: 333 0 806
333 0 938
е-mail: cvpo_pp@poreskauprava.gov.rs

