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Обвезник
У овом броју:
•

Питали сте нас...

•

Подсећамо вас....

•

Напомињемо...

•

Из праксе другостепеног органа...

•

Најновије измене пореских прописа

•

Порески календар за месец октобар

ПИТАЛИ СТЕ НАС...
1. Коју пореску пријаву смо дужни да поднесемо за
извршену исплату накнаде физичком лицу које није запослено
код нас, а коју смо у уговору дефинисали као измакла корист?
Одредбама чл. 9. ст. 1. тачка 8) Закона о порезу на доходак
грађана („Службени гласник РС“ бр. 24/01..48/13) прописано је да
се не плаћа порез на доходак грађана на примања остварена по
основу накнада материјалне и нематеријалне штете, изузев
накнаде за измаклу корист и накнаде зараде (плате), односно
накнаде за изгубљену зараду (плату).
Одредбама чл. 85. ст. 1. тачка 12) Закона о порезу на
доходак грађана прописано је да се осталим приходима у смислу тог
закона сматрају и други приходи који по својој природи чине
доходак физичког лица, који нису опорезиви по другом основу у
складу са тим законом, а нарочито накнаде трошкова и други
расходи лицима која нису запослена код исплатиоца.
Одредбама чл. 6 ст.1 тачка7) и чл. 15. Правилника о начину
утврђивања, плаћања, и евидентирања пореза по одбитку и о
садржини збирне пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном
порезу по одбитку („Службени гласник РС“ бр. 137/04..61/13)
прописан је начин састављања пореске пријаве на обрасцу ПП ОПЈ6
- Пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу на приходе
спортиста и спортских стручњака и на друге приходе (уговор о
делу, допунски рад, трговинско заступање, примања чланова
органа управе, накнада посланицима и одборницима, накнада по
основу послова одбране и заштите, примања стечајних управника,
судских вештака, судија поротника и судских тумача и друга
примања).
У складу са цитираним законским одредбама, у ситуацији
када порески обвезник изврши исплату физичком лицу које није
запослено код њега, а која је у уговору дефинисана као накнада

измакле користи, та врста накнаде представља друге приходе,
односно представља накнаду трошкова и других расхода лицима
која нису запослена код исплатиоца, у складу са чл. 85 ст.1 тачка
12) Закона о порезу на доходак грађана, те је потребно поднети
пореску пријаву на обрасцу ПП ОПЈ6. Напомињемо да сте дужни да
приликом подношења ове пореске пријаве поред пореза на доходак
грађана од 20% платите и припадајуће доприносе за ПИО, као и
доприносе за здравствено осигурање.
2. Добављач нам одобрава рабат за набавку намештаја.
Да ли износ рабата улази у основицу за обрачун ПДВ?
Према одредбама члана 17. Закона о порезу на додату
вредност („Сл.гласник РС“бр. 84/04....93/12) пореска основица код
промета добара и услуга јесте износ накнаде (у новцу, стварима
или услугама) коју обвезник прима или треба да прими за
испоручена добра или пружене услуге од примаоца добара или
услуга или трећег лица, укључујући субвенције које су непосредно
повезане са ценом тих добара или услуга, у коју није укључен ПДВ,
ако овим законом није друкчије прописано.
Одредбом истог члана, став 3. тачка 1) Закона прописано је
да основица за обрачун ПДВ не садржи попусте и друга умањења
цене, који се примаоцу добара или услуга одобравају у моменту
вршења промета добара или услуга.
У складу са изнетим, основица за обрачун ПДВ не садржи
рабат који је одобрен у моменту вршења промета.

3. Какав је порески третман исплате закупнине
физичком лицу које је подзакупац?
Изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана
(„Сл.гласник РС“ бр. 47/13), који је у примени од 30. маја 2013.
године, приходи које оствари физичко лице од издавања у закуп
непокретности које нису у његовом власништву (подзакуп) сада
имају третман других прихода сходно члану 85. став 1. тачка 15)
Закона. Опорезиви приход чини бруто приход умањен за плаћену
закупнину.Стопа пореза на остале приходе износи 20%. Ако је
исплатилац прихода правно лице или предузетник, сходно
одредби члана 99. став 1. тачка 8) Закона, дужан је да по одбитку
од сваког појединачно оствареног прихода утврди и плати порез,
између осталог и на друге приходе из члана 85. Закона. Према
одредби члана 101. Закона, порез по одбитку из члана 99. овог
закона, за сваког обвезника и за сваки појединачно исплаћени
приход, исплатилац обрачунава, обуставља и уплаћује на
прописане рачуне у моменту исплате прихода, у складу са
прописима који важе на дан исплате прихода.
Према одредбама члана 15. Правилника о начину
утврђивања, плаћања и евидентирања пореза по одбитку и о
садржини збирне пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном
порезу по одбитку („Сл.гласник РС“ бр. 137/04...61/13), приликом
исплате наведеног прихода подноси се пореска пријава ПП-ОПЈ6
и Спецификација уз пореску пријаву. Обвезници које
администрира ЦВПО пореску пријаву подносе истог дана када је
извршена исплата, а најкасније у року од 2 дана од дана исплате
прихода који се опорезује по одбитку.

ПОДСЕЋАМО ВАС...
Одредбама чл. 52. ст. 5. Закона о порезу на додату
вредност („Службени гласник РС“ бр. 84/04..93/12) прописано је,
да Влада Републике Србије прописује критеријуме на основу
којих се утврђује шта се у смислу тог закона, сматра претежним
прометом добара у иностранство. Одредбама чл. 2. и 3а. Уредбе о
критеријумима на основу којих се утврђује шта се, у смислу
Закона о порезу на додату вредност, сматра претежним
прометом добара у иностранство („Службени гласник РС“ бр.
124/04..4/13) прописани су ближи критеријуми.
Одредбама чл. 24. ст. 1. тач. 3) и 4) Закона о порезу на
додату вредност прописано је пореско ослобођење са правом на
одбитак претходног пореза за промет добара која обвезник,
инострани прималац или треће лице по његовом налогу, шаље
или отпрема у иностранство, а услови и докази за пореско
ослобођење прописани су одредбама чл. 3. и чл. 4. Правилника о
начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са
правом на одбитак претходног пореза („Службени гласник РС“
бр. 120/12).
Одредбама чл. 61. Закона о порезу на додату вредност
прописано је, да ће Влада Републике Србије, уредити
извршавање тог закона на територији Аутономне покрајне
Косово и Метохија за време важења Резолуције Савета
безбедности ОУН број 1244. Одредбама чл. 10. Уредбе о
извршавању Закона о порезу на додату вредност на територији
Аутономне покрајне Косово и Метохија за време важења
Резолуције Савета безбедности ОУН број 1244 („Службени
гласник РС“ бр. 15/05..68/11) прописано је да се на промет

домаћих добара који изврше обвезници ПДВ са територије
Републике ван АПКМ на територију АПКМ, ПДВ не плаћа, а
обвезници ПДВ имају право на одбитак претходног пореза у
складу са Законом, као и услови и докази које је потребно да
порески обвезник поседује како би остварио право на пореско
ослобођење.
У складу са цитираним законским одредбама, промет
домаћих добара који изврше обвезници ПДВ са територије
Републике ван АПКМ на територију АПКМ, ослобођен је плаћања
ПДВ са правом на одбитак претходног пореза по чл. 10. Уредбе о
извршавању Закона о порезу на додату вредност на територији
Аутономне покрајне Косово и Метохија за време важења
Резолуције Савета безбедности ОУН број 1244, а не у складу са
одредбама чл. 24. ст. 1. тач. 3) и 4) Закона о порезу на додату
вредност. Сходно томе, приликом утврђивања, у смислу Закона о
порезу на додату вредност, шта се сматра претежним прометом
добара у иностранство, у вредност извоза не урачунава се
вредност добара отпремљених са територије Републике ван
АПКМ на територију АПКМ.
Напомињемо да је поводом овог питања Министарство
финасија донело мишљење број 430-01-341/2013-04 од
19.09.2013. године.

НАПОМИЊЕМО...
Исказивање података у ПП ПДВ пријави о промету добара и
услуга у специфичним случајевима
Члан 24. Закона о ПДВ-у
Подаци о промету добара и услуга који су ослобођени ПДВ-а
са правом на одбитак претходног пореза, исказује се на редном броју
1. ПП ПДВ пријаве, тако што се износ накнаде за овакав промет уноси
у поље 001, а ово све само ако су у пореском периоду за који се
подноси пореска пријава испуњени сви прописани услови за пореско
ослобођење.
У случајевима када порески обвезник у једном пореском
периоду изврши промет добара и услуга који је ослобођен ПДВ-а, по
чл. 24. Закона о ПДВ-у, а у другом пореском периоду обезбеди
прописане доказе за то пореско ослобођење, у том случају дужан је да
у пореском периоду када је извршио промет добара и услуга
обрачуна ПДВ и искаже га у пореској пријави за тај период.
Обрачунати ПДВ по овом основу исказује се на редном броју 3,
односно редном броју 4. у зависности од тога којом се стопом
опорезује промет. У поље 003 тј 004 исказује се износ накнаде, а у
пољу 103 тј 104 износ обрачунатог ПДВ на ту накнаду.
У пореском периоду у којем је обезбеђен доказ за остваривање
пореског ослобођења, обвезник ће у пореској пријави за тај период
исправити односно умањити своју исказану обавезу ПДВ-а за износ
обрачунатог ПДВ-а исказаног у пореској пријави за порески период
када није обезбедио доказе за остварење пореског ослобођенја.
Умањивање обавезе врши се тако што се:





на редном броју 1.у поље 001 уноси износ остварене
накнаде по основу промета који је ослобођен од плаћања
ПДВ-а са правом на одбитак ПДВ-а;
за износ припадајућег ПДВ-а који је обрачунат за тај
промет и исказан у пореском периоду када нису били
испуњени услови за пореско ослобођење, умањује се износ
ПДВ-а обрачунатог за порески период у којем је обезбедио
доказе и тако умањени износ уноси се у поље 103, т.ј. 104,
зависно од тога да ли је реч о обрачунатом ПДВ-у по општој
или посебној стопи. Ако износ обрачунатог ПДВ-а из поља
103, односно 104, није довољан да би се извршило
умањивање обрачунатог ПДВ-а, за износ ПДВ-а за који није
могло да се изврши смањење, повећава се износ
претходног пореза под редним бројем 8. У пољу 108.

Исказивање података о исправци (смањењу и
повећању) накнаде за извршен промет добара и услуга чл. 21.
Закона о ПДВ-у
Уколико се накнадно измени основица за промет добара и
услуга, обвезник ПДВ-а који је извршио испоруку добара и услуга
дужан је да ПДВ који дугује по том основу исправи у складу са
изменом. Пореска основица може се исправити- смањити ( што је
најчешћи случај), а може се и повећати. Најчешће се пореска
основица смањује када се враћају добра због неодговарајућег
квалитета, кашњења у испоруци и др., одобравање накнадних
попуста у цени, поништења уговора. Накнадно повећање пореске
основице најчешће је у случајевима задуживања за накнадне
трошкове за испоруку добара и услуга, која у моменту испоруке
нису били познати нпр. трошкови закупа, превоза, банкарски
трошкови...

Начин исказивања,
промету добара и услуга:

смањења, накнаде о извршеном

 Ако је исправка, односно услуга извршена обвезнику ПДВ-а

који нема право на одбитак претходног пореза или лицу које
није обвезник ПДВ-а, исправка, смањење, пореске основице и
обрачунатог ПДВ-а по том основу врши се у пореском
периоду када је настала измена пореске обавезе. Исказивање
исправке врши се на следећи начин:
 Ако се врши смањење накнаде за промет добара и услуга који
је ослобођен од плаћања ПДВ-а са правом на одбитак
претходног пореза, обвезник ПДВ-а на редни број 1. у пољу
001 смањује износ накнаде за износ за који је смањена
накнада;
 Ако се врши смањење накнаде за промет добара и услуга који
је ослобођен од плаћања ПДВ-а без права на одбитак
претходног пореза, обвезник ПДВ-а на редном броју 2. у пољу
002 смањује износ накнаде за износ за који је смањена
накнада;
 Ако се врши смањење накнаде на коју се ПДВ плаћа по општој

стопи, обвезник ПДВ-а на редном броју 3. у пољу 003 смањује
износ накнаде за износ за који је смањена накнада, а у пољу
103 смањује износ обрачунатог ПДВ-а за износ за који је
смањен обрачунати ПДВ. Ако износ обрачунатог пдв-а из
поља 103 није довољан да би се извршло смањење износа
обрачунатог ПДВ-а , обвезник ПДВ-а под редним бројем 8. у
пољу 108 повећава износ ПДВ-а који се може одбити као
претходни порез;

 Ако се врши смањење накнаде на коју се пдв плаћа по

 Ако се врши смањење накнаде на коју се ПДВ плаћа по

општој стопи, обвезник ПДВ-а на редни број 3 у пољу 003
смањује износ накнаде за износ за који је смањена
накнада, а у пољу 103 смањује износ обрачунатог ПДВ-а
за износ за који је смањен обрачунати ПДВ. Ако износ
обрачунатог ПДВ-а из поља 103 није довољан да би се
извршло смањење износа обрачунатог ПДВ-а , обвезник
ПДВ-а под редним бројем 8. у пољу 108 повећава износ
ПДВ-а који се може одбити као претходни порез

посебној стопи обвезник ПДВ-а на редни број 4. у пољу 004
смањује износ накнаде за износ за који се накнаде смањила, а
у пољу 104 смањује износ обрачунатог ПДВ-а за износ за који
је смањен обрачунати ПДВ. Ако износ обрачунатог ПДВ-а из
поља 104 није довољан да би нсе извршило смањење износа
обрачунатог ПДВ-а, обвезник ПДВ-а под редним бројем 8. у
пољу 108 повећава износ ПДВ-а који се може одбити као
претходни порез.
 Ако се врши смањење накнаде на коју се ПДВ плаћа по

посебној стопи, обвезник ПДВ-а на редни број 4. у пољу 004
смањује износ накнаде за износ за који је смањена накнада, а у
поље 104 смањује износ обрачунатог ПДВ-а за износ за који је
обрачунат ПДВ. Ако износ обрачунатог ПДВ-а из поља 104
није довољан да би се извршило смањење износа обрачунатог
ПДВ-а, обвезник ПДВ-а под редном бројем 8.- у пољу 108
повећава износ ПДВ-а који се може одбити као претходни
порез.

 Ако је испорука добара, односно услуга извршена обвезнику

ПДВ-а који има право на одбитак претходног пореза, исправка
- смањење пореске основице и обрачунатог ПДВ-а по том
основу врши се у пореском периоду када је обвезник примио
писмено обавештење да је обвезник ПДВ-а, прималац добара и
услуга, извршио смањење оствареног одбитка претходног
пореза по том основу. Ако је у истом периоду обвезник
изврсшио исправку смањење пореске основице и примио
писмено обавештење примаоца да је извршио смањење
претходног пореза, исказивање те исправке врши се на
следећи начин:



Ако се врши смањење накнаде на коју се ПДВ плаћа по
посебној стопи, обвезник ПДВ-а на редном броју 4. у поље
004 смањује износ накнаде за износ за који је смањена
накнада, а у пољу 104 смањује износ обрачунатог ПДВ-а
за износ за који је смањен ПДВ. Ако износ обрачунатог
ПДВ-а из поља 104 није довољан да би се извршило
смањење износа обрачунатог ПДВ-а, обвезник ПДВ-а под
редни број 8. у пољу 108 повећава износ ПДВ-а који се
може одбити као претходни порез.

 Ако је обвезник ПДВ-а изменио пореску основицу у

једном пореском периоду, а у другом добио писано
обавештење о смањењу претходног пореза по том основу
од стране примаоца добара и услуга, исправка пореске
основице врши се у пореском периоду у коме је настала
измена пореске основице, а исправка обрачунатог ПДВ-а
врши се у пореском периоду у коме је добио писано
обавештење о смањењу претходног пореза. У пореском
периоду када је настала измена – смањење пореске
основице обвезник ПДВ-а спроводи исправку тако што:

 На редном броју 3 у пољу 003 смањује износ накнаде за
износ за који је смањена накнада – ако се врши смањење
накнаде на коју се ПДВ плаћа по општој стопи;
 На редни број 4 у пољу 004 смањује износ накнаде за
износ који је смањена накнада – ако се врши смањење
накнаде на коју се ПДВ плаћа по посебној стопи.
У пореском периоду када је примио писано обавештење о
смањењу претходног пореза, обвезник ПДВ-а спроводи исправку
тако што:
 На редном броју 3. у пољу 103 смањује износ обрачунатог ПДВ

-а за износ за који је смањен обрачунати ПДВ. Ако износ
обрачунатог ПДВ-а из поља 103 није довољан да би се
извршило смањење износа обрачунатог ПДВ-а, обвезник ПДВ
-а под редним бројем 8. у пољу 108 повећава износ пдв-а који
се може одбити као претходни порез – ако се врши смањење
накнаде на коју се ПДВ плаћа по општој стопи;
 На редни број 4. у пољу 104 смањује износ обрачунатог ПДВ-а

за износ за који је смањен обрачунати ПДВ. Ако износ
обрачунатог ПДВ-а из поља 104 није довољан да би се
извршило смањење обрачунатог ПДВ-а, обвезник ПДВ-а под
редним бројем 8. у пољу 108 повећава износ ПДВ-а који се
може одбити као претходни порез – ако се врши смањење
накнаде на коју се ПДВ плаћа по посебној стопи.

Исправка пореске основице у случају повећања
пореске основице и обрачунатог ПДВ-а по том основу врши се у
пореском периоду у коме је извршено повећање накнаде о
извршеном промету добара и услуга. Исказивање те исправке
врши се на следећи начин:
 Ако се врши повећање накнаде за промен добара и услуга

који је ослобођен од плаћања ПДВ-а са правом на одбитак
претходног пореза. Обвезник ПДВ-а на редни број 1 у
пољу 001 повећава иунос накнаде за износ за који је
повећана накнада;

 Ако се врши повећање накнаде за промет добара и услуга

који је ослобођен од плаћања ПДВ-а без права на одбитак
претходног пореза, обвњзник ПДВ-а на редни број 2. у
пољу 002 повећава износ накнаде за износ за који је
повећана накнада;
 Ако се врши повећање накнаде на коју се ПДВ плаћа по

општој стопи, обвезник ПДВ-а на редном броју 3. у пољу
003 повећава износ накнаде за износ за који је повећан
обрачунати ПДВ;
 Ако се врши повећање накнаде на коју се ПДВ плаћа по

посебној стопи, обвезник ПДВ-а на редном броју 4. у пољу
004 повећава износ накнаде за износ за који је повећана
накнада, а у пољу 104 повећава износ обрачунатог ПДВ-а
за износ за који је повећан обрачунати ПДВ.

ПДВ АСПЕКТ УЛАГАЊА У ЗАКУПЉЕНИ ОБЈЕКАТ
Улагање у туђи објекат, које врши закупац, с тим што у износу
улагања неће плаћати закупнину закуподавцу за одговарајући број
месеци
Закуп се може дефинисати као облигациони однос између
две уговорне стране – закуподавца и закупца у коме се једна
уговорна страна (закуподавац) обавезује да другој уговорној страни
(закупцу) преда на употребу одређену ствар (непокретност) а друга
уговорна срана се обавезује да му за то плаћа одговарајућу
закупнину. Овај однос уговорне стране ближе уређују уговором о
закупу. Такође, уговорне стране могу уговором предвидети и право
закупца да за потребе обављања своје делатности може да врши
улагања у закупљену непокретност. Улагања могу имати карактер
адаптације, реконструкције, модернизације и слично (замена
инсталације, санитарија, плочица, уградња грејања итд.) и за њих је
извесно да ће по престанку уговора о закупу остати у власништву
закуподавца. У пракси се дешава да закуподавац и закупац уговоре
да закупац изврши адаптацију објекта пре почетка коришћења
објекта, с тим што неће плаћати закупнину за одређен број месеци,
чији збир одговара износу адаптације.
Према одредбама члана 3. Закона о ПДВ (Сл. гласник РС бр.
84/04, 86/04 - исправка, 61/05, 61/07, 93/12) предмет опорезивања
ПДВ су испорука добара и пружање услуга (у даљем тексту: промет
добара и услуга) које порески обвезник изврши у Републици уз
накнаду, у оквиру обављања делатности као и увоз добара у
Републику.
Сагласно одредби члана 5. става 1. Закона о ПДВ, промет
услуга, у смислу овог закона, су сви послови и радње у оквиру
обављања делатности који нису промет добара из члана 4. овог
закона. Ставом 3. тачком 4) истог члана прописано је да се
прометом услуга, у смислу овог закона, сматра и размена услуге за
добра или услуге.

Чланом 42. ставом 1. Закона о ПДВ прописано је да је
обвезник дужан да изда рачун за сваки промет добара и услуга.
У овом случају ради се о размени услуге за услугу, тј,
размени услуге улагања у закупљени пословни простор
закуподавца за услугу давања у закуп пословног простора на
одређени период, за коју закуподавац и закупац, уколико су
обвезници ПДВ, један другом треба да издају ПДВ рачун на
исти износ који ће компензацијом међусобно затворити.
Наиме, закупац је извршио услугу адаптације пословног
објекта његовом власнику и за ту услугу треба да испостави
ПДВ рачун власнику објекта. За услугу коју је пружио наплаћује
накнаду – неплаћањем закупнине закуподавцу. Закуподавац
врши услугу закупа закупцу за коју треба да испостави ПДВ
рачун закупцу, тако да ће се по истеку одређеног броја месеци
изједначити међусобне обавезе и потраживања закупца и
закуподавца, која се могу затворити уговором о компензацији.
Шта се сматра објектима за вршење делатности у смислу
Закона о ПДВ прописано је чланом 2. ставом 2. Правилника о
утврђивању опреме и објеката за вршење делатности и
улагања у објекте, начину спровођења исправке одбитка
претходног пореза и начину утврђивања дела претходног
пореза за који накнадно може да се оствари право на одбитак,
за опрему и објекте за вршење делатности и улагања у објекте
(Сл. гласник РС бр. 120/12) као и чланом 2. Правилника о
утврђивању појединих добара и услуга из члана 25. Закона о
порезу на додату вредност (Сл. гласник РС бр. 120/12), док је
чланом 2. ставом 3. Правилника о утврђивању опреме и
објеката за вршење делатности и улагања у објекте, начину
спровођења исправке одбитка претходног пореза и начину
утврђивања дела претходног пореза за који накнадно може да
се оствари право на одбитак, за опрему и објекте за вршење
делатности и улагања у објекте (Сл. гласник РС бр. 120/12)
прописано шта се сматра улагањима у објекте у смислу Закона
о ПДВ.

Текуће одржавање закупљеног објекта врши закупац, обвезник ПДВ
на терет својих трошкова пословања, с тим што по примљеном
рачуну добављача за извршене услуге или за набављена добра у
вези са текућим одржавањем, има право на предходни порез као
одбитну ставку од дугованог ПДВ, под претпоставком да испуњава
све услове предвиђене у члану 28. Закона о ПДВ.
Обрачун ПДВ код закупца
За промет услуге улагања у пословни простор који је у
власништву закуподавца, закупац је дужан да обрачуна ПДВ по
општој пореској стопи ПДВ (20%) на дан настанка пореске обавезе
на основицу коју у складу са чланом 17. ставом 4. Закона о ПДВ чини
тржишна вредност услуге давања у закуп пословног простора на
дан промета те услуге, у коју није укључен ПДВ.
Одредбама члана 16. става 1. Закона о ПДВ прописано је да
пореска обавеза настаје даном када се најраније изврши једна од
следећих радњи: промет добара и услуга; наплата, односно плаћање
ако је накнада или део накнаде наплаћен, односно плаћен у новцу
пре промета добара и услуга или настанак обавезе плаћања
царинског дуга, код увоза добара, а ако те обавеза нема, даном у
којем би настала обавеза плаћања тог дуга.
Како се у конкретном случају, за пружене услуге не врши
наплата односно плаћање накнаде у новцу јер је реч о размени
услуге за услугу, пореска обавеза настаје даном промета услуге.
Одредбама члана 15. Закона о ПДВ је ближе уређено време
промета услуге, те је чланом 15. ставом 1. прописано да се услуга
сматра пруженом дана када је:
1) завршено појединачно пружање услуге;
2) када је престао правни основ пружања услуге - у
случају
пружања
временски
ограничених
или
неограничених услуга.

Ставом 2. истог члана прописано је да изузетно од става 1.
тачка 2) овог члана, ако се за пружање услуга издају
периодични рачуни, промет услуга сматра се извршеним
последњег дана периода за који се издаје рачун.
Чланом 42. ставом 2. истог Закона прописано је да у
случају пружања временски ограничених или неограничених
услуга чије је трајање дуже од годину дана, обавезно се издаје
периодични рачун, с тим што период за који се издаје тај рачун
не може бити дужи од годину дана.
Према томе, закупац ће у пореском периоду у којем је
извршио улагање у пословни простор закуподавца,
испоставити ПДВ рачун закуподавцу, са обрачунатим ПДВ по
стопи од 20% на основицу коју чини тржишна вредност услуге
закупа, у коју није укључен ПДВ. Наиме, тржишна вредност
услуге давања у закуп пословног простора је, по правилу,
једнака вредности улагања у пословни простор, с обзиром на
то да се ради о размени услуге за услугу истих вредности.
Како у конкретној ситуацији, за наведена улагања закупац
наплаћује накнаду, не врши исправку предходног пореза, што
је прецизирано у члану 32. Став 3. Закона о ПДВ.

Обрачун ПДВ код закуподавца
За промет услуге давања у закуп пословног простора у који
је закупац извршио улагања у складу са уговором о закупу,
закуподавац је дужан да обрачуна ПДВ по пореској стопи 20% на
основицу коју чини тржишна вредност услуге улагања у његов
пословни простор на дан промета те услуге, у коју није укључен
ПДВ. Закуподавац ће утврдити основицу за обрачун ПДВ у
зависности од тога да ли је уговором о закупу предвиђено да за
услугу издавања у закуп пословног простора, закуподавац издаје
периодичне рачуне или таква одредба у уговору не постоји. У
случају пружања временски ограничених или неограничених услуга
чије је трајање дуже од годину дана, обавезно се издаје периодични
рачун, с тим што период за који се издаје тај рачун не може бити
дужи од годину дана. У овом случају закуподавац ће испоставити
закупцу периодичне рачуне, у којима ће као основицу за обрачун
ПДВ исказати аликвотни део од тржишне вредности услуге улагања
у његов пословни простор.

ИЗ ПРАКСЕ ДРУГОСТЕПЕНОГ ОРГАНА ...
Измена пореске основице-чл. 21. и чл. 5. ст. 3. тачка 4) Закона о
порезу на додату вредност
Одредбама чл. 4. ст. 3. тачка 8) Закона о порезу на додату
вредност прописано је да се са прометом добара, у смислу тог
закона, сматра размена добара за друга добра и услуге.
Одредбама чл. 5. ст. 3. тачка 4) Закона о порезу на додату
вредност прописано је да се прометом услуга, у смислу тог закона,
сматра и размена услуга за добра или услуге.

Одредбама чл. 21. Закона о порезу на додату вредност
прописано је да ако се измени основица за промет добара и
услуга који је опорезив ПДВ, обвезник који је испоручио добра
или услуге дужан је да износ ПДВ, који дугује по том основу,
исправи у складу са изменом.
Одредбама чл. 37. Закона о порезу на додату вредност
прописано је да обвезник је дужан да:
1)поднесе евиденциону пријаву
2) издаје рачуне о извршеном промету добара и услуга;
3) води евиденцију у складу са овим законом;
4) обрачунава и плаћа ПДВ и подноси пореске пријаве.
Одредбама чл. 49. ст. 1. Закона о порезу на додату
вредност прописано је да је обвезник је дужан да обрачунава
ПДВ за одговарајући порески период на основу промета добара
и услуга у том периоду, ако је за њих, у складу са тим законом
овог закона настала пореска обавеза, а обвезник је
истовремено и порески дужник.
Став другостепеног органа је да у ситуацији када
порески обвезник одобри накнадни рабат другом правном
лицу као накнаду трошкова за извршене услуге, они по
својој суштитни представљају други промет и то размену,
промет који је опорезив, у складу са чл. 5. ст. 1 тачка 4)
Закона о порезу на додату вредност. Порески обвезник који
за накнаду трошкова за пружене услуге издаје књижна
одобрења којима одобрава накнадне рабате, таква књижна
одобрења не могу представљати основ за измену - умањење

пореске основице предвиђене чл. 21. Закона. Порески обвезник
је дужан да у складу са чл. 37 и чл. 49. Закона, изврши обрачун
ПДВ и евидентира фактуре које му је други учесник у промету
издао за извршене услуге, у складу са чл. 42. Закона о порезу на
додату вредност.

ПРЕГЛЕД ПРОПИСА ОБЈАВЉЕНИХ У
СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Од броја 86 закључно са бројем 96 из 2013. године издвајамо
следеће:
⇒ Правилник о изменама и допунама Правилника о ближим
условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију
плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тачка 3), 4), 5)
и 6) Закона о акцизама који се користе као енергетска горива у
производњи електричне и топлотне енергије или у индустријске
сврхе
⇒ Правилник о изменама и допунама Правилника о ближим
условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију
плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тачка 3) и 5)
Закона о акцизама који се користе за транспортне сврхе, за превоз
терета у унутрашњем речном саобраћају и за грејање.

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

