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У овом броју:
•

Питали сте нас...

•

Подсећамо вас....

•

Скрећемо пажњу...

•

Најновије измене пореских прописа

•

Порески календар за месец децембар

ПИТАЛИ СТЕ НАС...
1. Ми смо индиректни корисници буџетских средстава.
Наша административна служба се налази у пословном
простору који је у власништву Републике Србије, а ми смо
корисници истог. Како за грејање користимо гасно уље, да ли
можемо да остваримо право на рефакцију плаћене акцизе?
Чланом 39а ставом 1. Закона о акцизама (Сл. гласник РС бр.
22/01, 73/01, 80/02 - др. закон, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04,
135/04, 46/05, 101/05 - др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11,
101/11, 93/12, 119/12, 47/13) прописано је да купац - крајњи
корисник који деривате нафте, биогорива и биотечности из члана
9. став 1. тач. 3), 5) и 7) овог закона, користи за транспортне сврхе,
као и превоз терета у унутрашњем речном саобраћају, односно за
грејање, може остварити рефакцију плаћене акцизе на те деривате
нафте, биогорива и биотечности, под условом да те деривате нафте,
биогорива и биотечности набавља од увозника, односно
произвођача, да је на те деривате нафте, биогорива и биотечности
увозник, односно произвођач платио прописани износ акцизе, да је
купац - крајњи корисник платио рачун у коме је исказан обрачунати
износ акцизе, а када се ови деривати нафте, биогорива и
биотечности продају купцу - крајњем кориснику преко овлашћеног
дистрибутера тих деривата нафте, биогорива и биотечности, купац
- крајњи корисник остварује право на рефакцију плаћене акцизе
под условом да поседује фискални исечак, односно рачун да је
платио те деривате нафте, биогорива и биотечности.
Ставом 8. истог члана је прописано да ће ближе услове, начин и
поступак за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе из
овог члана прописати министар надлежан за послове финансија.
Правилником о ближим условима, начину и поступку за
остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате
нафте, биогорива и биотечности из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 7)

закона о акцизама, који се користе за транспортне сврхе, за превоз
терета у унутрашњем речном саобраћају и за грејање (Сл. гласник
РС бр. 112/12, 38/13, 93/13) (у даљем тексту - Правилник) ближе
су уређени услови, начин и поступак за остваривање права на
рефакцију плаћене акцизе.
Право на рефакцију плаћене акцизе за гасна уља, течни нафтни
гас и биогорива из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 7) Закона, који се
користи за грејање, може да оствари привредни субјект ради
загревања пословног простора и то под условима прописаним
чланом 24. ставом 1. и 2. Правилника.
На основу изнетог, правно лице или предузетник, под условима
прописаним Законом и Правилником, може да оствари рефакцију
плаћене акцизе на набављене деривате нафте, односно
биотечности за загревање пословног простора уколико исти,
искључиво, користи за обављање пословне делатности а при том је,
у складу са чланом 24. став 1. тачка 1) Правилника, власник
односно закупац пословног простора. Сматрамо да, и правно лице –
индиректни корисник буџетских средстава као корисник
пословног простора може да оствари право на рефакцију плаћене
акцизе за гасна уља, течни нафтни гас и биогорива из члана 9. став
1. тач. 3), 5) и 7) Закона, уколико деривате нафте користи за
загревање пословног простора у којем се налази административна
служба, а који је у власништву Републике Србије.
2. Какав је порески третман исплате закупнине физичком
лицу које је подзакупац?
Изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана
(„Сл.гласник РС“ бр. 24/01... 108/13), 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..
3. 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....108/13) 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.

ПОДСЕЋАМО ВАС...
ПОРЕСКИ ТЕРТМАН ДАВАЊА РЕКЛАМНОГ МАТЕРИЈАЛА И
ПОКЛОНА МАЊЕ ВРЕДНОСТИ

Према члану 6. став 1. Закона о порезу на додату вредност,
сматра се да промет добара и услуга није извршен код:
1) преноса целокупне или дела имовине, са или без
накнаде, или као улог, ако је стицалац порески обвезник
или тим преносом постане порески обвезник и ако
продужи да обавља исту делатност;
2) замене добара у гарантном року;
3) бесплатног давања пословних узорака у уобичајеним
количинама за ту намену купцима или потенцијалним
купцима, односно трећим лицима за потребе анализе на
основу акта надлежног органа;
4) давања рекламног материјала и других поклона
мање вредности, ако се дају повремено различитим
лицима.

Код ових испорука добара сматра се да није извршен промет у
смислу Закона о порезу на додату вредност. Неопорезивом
испоруком сматра се испорука рекламног материјала и поклона
мање вредности, ако се дају повремено различитим лицима, с
тим што се, шта се сматра рекламним материјалом и поклоном
мање вредности, ближе уређује Правилник о утврђивању шта се
сматра узимањем и употребом добара, другим прометом добара
и пружањем услуга, без накнаде, о утврђивању уобичајених
количина пословних узорака, рекламним материјалом и другим
поклонима мање вредности (Сл. гласник РС бр. 118/12 – у даљем
тексту: Правилник о рекламном материјалу и поклонима мање
вредности).
Шта се сматра рекламним материјалом чије се давање не
сматра опорезивим прометом?
Према члану 8. став 1. Правилника о рекламном материјалу и
поклонима мање вредности, рекламним материјалом, у смислу
члана 6. став 1. тачка 4) Закона, сматрају се добра на којима је
одштампан или утиснут логотип пореског обвезника, односно
визуелно испољавање бренда који је у вези са делатношћу
пореског обвезника, а која тај порески обвезник бесплатно даје
различитим лицима.
Према ставу 2. истог члана, рекламним материјалом из става 1.
овог члана сматрају се оловке, роковници, календари, нотеси,
привесци, качкети, мајице, комбинезони, кецеље, ранчеви, торбе,
упаљачи, отварачи за флаше, подметачи, послужавници, чаше,
шоље, бокали, пепељаре, кесе и друга добра чија је појединачна
тржишна вредност мања од 2.000 динара, без ПДВ.
Из наведене дефиниције рекламног материјала чије се давање
не сматра опорезивим прометом, закључује се да се
неопорезивим испорукама сматра давање наведених врста
добара, као и давање других добара чија појединачна вредност

није већа од 2.000 динара без ПДВ–а, под условом да је на њима
утиснут логотип обвезника ПДВ-а или други визуелни знак
обележавања бренда који је у вези са делатношћу пореског
обвезника.
Шта се сматра поклоном мање вредности?
Према члану 9. Правилника о рекламном материјалу и поклонима
мање вредности, поклоном мање вредности, у смислу члана 6. став 1.
тачка 4) Закона, сматра се добро појединачне тржишне вредности
мање од 2.000 динара, без ПДВ, осим добра које се сматра рекламним
материјалом у складу са чланом 8. овог правилника, које обвезник
даје повремено различитим лицима (пословним партнерима,
потенцијалним пословним партнерима, представницима пословних
партнера и др.), а да за то не постоји правна обавеза.
Из дате дефиниције поклона мање вредности, може се закључити
да се поклоном мање вредности који није предмет опорезивања
сматра:
1) свако добро чија појединачна тржишна вредност није већа
од 2.000 динара, без ПДВ, на које није утиснут логотип
обвезника или други визуелни знак;
2) који се даје повремено пословним партнерима или будућим
пословним партнерима без неке правне обавезе.
Ограничење у погледу третмана давања рекламног
материјала и поклона мање вредности као неопорезиве испоруке
Чланом 10. ставом 1. Правилника о рекламном материјалу и
поклонима мање вредности, прописана су ограничења у погледу
третмана давања рекламног материјала и поклона мање вредности
као неопорезиве испоруке. У складу са тим чланом, укупна вредност
рекламног материјала у пореском периоду не може бити већа од
0,25% укупног промета пореског обвезника у том пореском периоду,
под којим се, у складу са ставом 2. тог члана сматра промет добара

и услуга са и без права на одбитак предходног пореза, извршен
на територији Републике Србије и у иностранству, без ПДВ – а,
осим промета опреме и објеката за вршење делатности, без ПДВ
– а. У тај промет урачунава се промет добара и услуга који је
опорезив са општом и/или посебном стопом, који је ослобођен са
или без права на одбитак предходног пореза, промет добара и
услуга за који се, у складу са чланом 11. и 12. Закона о ПДВ –у,
сматра да је извршен у иностранству. Међутим, уколико порески
обвезник својим купцима или будућим купцима бесплатно даје
рекламни материјал и поклоне мање вредности у укупној
вредности већој од 0,25% укупног промета у том пореском
периоду, бесплатно давање предметних добара изнад наведене
вредности сматра се прометом добара без накнаде за који
постоји обавеза обрачунавања и плаћања ПДВ у складу са
Законом.
ПОРЕСКИ ТРЕТМАН ПОКЛОНА ПОВОДОМ НОВЕ ГОДИНЕ И
БОЖИЋА
Чланом 119. ставом 2. Закона о раду (Сл. гласник РС бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13) прописано је да послодавац може деци
запосленог старости до 15 година живота да обезбеди поклон за
Божић и Нову годину у вредности до неопорезивог износа који је
предвиђен законом којим се уређује порез на доходак грађана и
при том, у складу са чланом 105. ставом 3. истог Закона, ова
примања запослених се не сматрају зарадом.
Чланом 18. ставом 1. тачком 6) Закона о порезу на доходак
грађана (Сл. гласник РС бр. 24/01 ...108/13) прописано је пореско
ослобођење, односно да се не плаћа порез на зараде на примања
запосленог по основу поклона деци запослених, старости до 15
година, поводом Нове године и Божића - до 8.689 динара
годишње по једном детету.

То значи да се на примања запослених у висини до
неопорезивог износа предвиђеног овим Законом, не плаћају ни
порез ни доприноси и не подносе никакви обрасци, док сва остала
давања - износи преко неопорезивог износа, даривање деци преко
15 година живота, имају карактер зараде и подлежу плаћању
пореза и доприноса.
Чланом 12а Закона о порезу на доходак грађана, прописано је да
се динарски износ из члана 18. став 6) овог закона усклађује
годишњим индексом потрошачких цена у календарској години која
претходи години у којој се усклађивање врши, према подацима
републичког органа надлежног за послове статистике. Усклађене
динарске износе објављује Влада и исти се примењују од првог
дана наредног месеца по објављивању тих износа. Наредно
усклађивање овог износа биће извршено у јануару 2014.године
годишњим индексом потрошачких цена у 2013.години, што ће
Влада и објавити у јануару 2014.године.Због наведеног начина
усклађивања неопорезивог износа, за сваку календарску годину
имамо два неопорезива износа који важе за ту годину:

- неопорезиви износ који се примењује до 31. јануара (до
усклађивања)
- нови (усклађени) износ који се примењује од 1.
фебруара.
Пореска олакшица по основу поклона деци запослених старости
до 15 година, поводом Нове године и Божића, важи за календарску
годину у којој се поклони даји, а не када је рачун за набавку
поклона плаћен. Пореско ослобођење за запосленог по једном
детету важи у укупном износу исплаћеном током календарске
године, поводом оба празника – Божића и Нове године,
кумулативно.
Како су ова примања дата само као могућност а не као право
запослених, послодавац који се обавеже на даривање, ближе
уређује услове и висину наведених права својим актом
(колективним уговором, одлуком, решењем...). Уколико послодавац

преузме обавезу даривања деце својих запослених, може имати
ситуацију да оба родитеља раде код њега, па би својим актом
морао дефинисати да ли ће поклон дати сваком од родитеља или
само једном. Ако је послодавац одлучио да да поклон сваком од
родитеља, онда се и пореска олакшица односи на сваког од
родитеља као појединачног запосленог.
На основу општег акта, код сваког даривања доноси се
одлука којом се утврђује и датум исплате, односно датум
уручивања поклона.
Случајеви када поклони деци запослених попримају
карактер зараде
Карактер зараде запосленог има поклон у новцу или
роби , и то:
-

-

износ преко неопорезивог износа – уколико се детету
запосленог старости до 15 година, током једне
календарске године, за Божић и Нову годину да
поклон у новцу и/или роби у износу већем од
неопорезивог износа;
цео износ – уколико се детету запосленог до 15 година
старости даје поклон у роби или новцу поводом
других празника, а не Божића или Нове године или
уколико се детету запосленог преко 15 година
старости даје поклон у роби и/или новцу за било који
празник, укључујући и Божић и Нову годину.

У наведеним случајевима, исплата има карактер зараде и
подлеже плаћању пореза и доприноса.

ДОСТАВЉАЊЕ ПОРЕСКИХ И ПОРЕСКО-УПРАВНИХ АКАТА
-Према Закону о пореском поступку и пореској администрацији и
Закону о општем управном поступкуОдредбама чл. 3. ст. 1. и 2. Закона о пореском поступку и
пореској администрацији („Службени гласник РС“ бр. 80/02..
108/13) прописан је однос ЗПППА према другим законима, те да
ако је другим законом питање из области коју уређује тај закон
уређено на другачији начин, примењују се одредбе тог закона. Ако
тим законом није друкчије прописано, порески поступак се
спроводи по начелима и у складу са одредбама закона којим се
уређује општи управни поступак. ЗПППА се у односу са другим
законима поставља као специјалан закон према општем закону, у
складу са правилом lex spеcialis derogat lege generali (специјалан
закон мења општи закон). У складу са наведеним, у случају да су
нека питања у другом закону уређена на другачији начин
примениће се одредбе ЗПППА. Уколико нека питања нису уређена
до краја или нису уопште уређена у ЗПППА, примениће се Закон о
општем управном поступку
(„Службени гласник РС“ бр.
30/1997..30/10), као супсидијарни закон. Институт достављања
пореских и пореско-управних аката прописан је одредбама чл. 36.
ЗПППА, а применом принципа супсидијарности за сва питања која
нису уређена, или нису до краја уређена у ЗПППА примениће се
одредбе ЗУП-а, и то: време достављања примениће се одредбе чл.
72. ЗУП-а, достављање лицима у иностранству и лицима у земљи
која уживају дипломатски имунитет примениће се одредбе чл. 82.
ЗУП-а, приликом личног достављања, у ситуацији када се порески
обвезник или овлашћено лице не затекне у стану, у пословној
просторији или на радном месту, примениће се одредбе чл. 77.
тачка 2) ЗУП-а. Прописана је могућност, начин и услови за
достављање пуномоћнику за пријем писмена, а примениће се
одредбе чл. 79. и чл. 80. ЗУП-а. Достављање је као процесна радња
прописано законом. Уколико достављање није извршено на начин
прописан законом, сматра се да достављање није ни извршено, те
порески, односно пореско-управни акт не може да произведе
правно дејство.

Одредбама чл. 36. Закона о пореском поступку и пореској
администрацији прописано је да се порески акти у писаном облику
достављају поштом или лично.
Ако се достављање пореског акта врши лично, порески акт
сматра се достављеним даном пријема пореског акта од стране
пореског обвезника или овлашћеног лица, што се потврђује
његовим потписом.
Ако се достављање пореских аката врши преко поште,
порески акт сматра се достављеним по истеку рока од 15 дана од
дана предаје пореског акта пошти на достављање.
Одредбама чл. 12. ст. 1. и 2. ЗПППА прописано је ко се сматра
пореским обвезником, а одредбама чл. 14., чл.15. и чл. 16. ЗПППА ко
се сматра овлашћеним лицима.
Одредбама чл. 77. тачка 2) Закона о општем управном
поступку прописано је да кад се лице коме достављање треба лично
извршити не затекне у стану, пословној просторији, на радном
месту или се у адвокатској канцеларији не затекне ни лице које је у
њој запослено, достављач ће се обавестити кад и на ком месту га
може наћи, па ће му код неког од лица наведених у члану 74. тог
закона оставити писмено обавештење да у одређени дан и час буде
у свом стану, односно на радном месту ради примања писмена. Ако
и после тога достављач не затекне лице коме достављање треба
извршити, поступиће на начин прописан у члану 76. тог закона и
тада се сматра да је достављање извршено.
Одредбама чл. 71. ст. 3. ЗПППА прописано је да се опомена за
плаћање пореза доставља на начин из чл. 36. тог закона, а у циљу
ефикасности шаље се, када је могуће, и e-mailom, телефаксом,
телефоном и по куриру.
Одредбама чл. 79. Закона о општем управном поступку
прописано је да странка може овластити одређено лице коме треба
вршити сва достављања за њу. Кад странка обавести о том
овлашћењу орган који води поступак, тај орган ће вршити сва
достављања том пуномоћнику (пуномоћник за примање писмена).

Пуномоћник за примање писмена дужан је да сваки акт,
без одлагања, пошаље странци.
Ако би непосредно достављање странци, законском
заступнику или пуномоћнику знатно одуговлачило поступак,
службено лице које води поступак може наложити странци да по
одређеном предмету и у одређеном року постави у седишту
органа пуномоћника за примање писмена. Ако странка не
поступи по овом налогу, орган може поступити сходно члану 45.
овог закона.
Кад се странка или њен законски заступник налази у
иностранству, а нема пуномоћника у Републици Србији, позваће
се приликом достављања првог писмена да у одређеном року
поставе пуномоћника или пуномоћника за примање писмена и
упозориће се да ће им се, ако у остављеном року не поставе
пуномоћника, поставити по службеној дужности пуномоћник за
примање писмена, односно привремени заступник.
Достављањем писмена пуномоћнику за примање писмена
сматра се да је достављање извршено странци којој је писмено
требало доставити.
Одредбама чл. 80. Закона о општем управном поступку
прописано је да кад више странака које у поступку заједнички
учествују са истоветним захтевима немају заједничког
пуномоћника, дужне су, приликом прве радње у поступку, да
пријаве органу заједничког пуномоћника за примање писмена, по
могућности оног који станује у седишту органа. Док не пријаве
заједничког пуномоћника за примање писмена, за таквог
пуномоћника сматраће се она странка између њих која је на
првом заједничком поднеску прва потписана или означена. Ако
се на такав начин не може одредити пуномоћник, службено лице
које води поступак може одредити за пуномоћника било коју од
тих странака. Ако је број странака велики или су из разних места,
странке могу пријавити, а и само службено лице може одредити,
више таквих пуномоћника и означити коју ће од странака сваки
од њих заступати.

Заједнички пуномоћник за примање писмена дужан је, без
одлагања, обавестити све странке о писмену које је за њих примио и
омогућити им да прегледају, препишу и овере писмено које, по
правилу, он треба да чува.
У писмену које се доставља пуномоћнику за примање
писмена означиће се сва лица за која се достављање врши.
Одредбама чл. 72. Закона о општем управном поступку
прописано је да се достављање врши радним даном, и то дању.
Орган чије писмено треба доставити може из нарочито
важних разлога одредити да се достављање изврши и у недељу или
на дан државног празника, а и ноћу ако је то неодложно потребно.
Достављање поштом може се вршити и у недељу и на дан
државног празника.
Одредбама чл. 82. Закона о општем управном поступку
прописано је да лицима у иностранству, као и лицима у земљи која
уживају дипломатски имунитет, достављање се врши преко
министарства надлежног за спољне послове, ако међународним
уговором није друкчије одређено.
Држављанима
Републике
Србије
у
иностранству,
достављање извода из матичних књига, уверења, потврда и других
писмена издатих на захтев странке може се вршити непосредно.
Достављање осталих писмена врши се преко дипломатских и
конзуларних представништава Републике Србије у иностранству.
Припадницима Војске Србије или полиције и лицима
запосленим у сувоземном, речном, поморском и ваздушном
саобраћају, достављање се може вршити и преко надлежне команде,
односно органа или преко предузећа или другог правног лица у
којима су запослени.
Институт достављања прописан је и члановима 71-88 у
Закону о општем управном поступку уређено, а у порескопрекршајном поступку не примењују се одредбе ЗПППА, већ се
достављање врши у складу са одредбама чланова од 156 до 165
Закона о прекршајима („Службени гласник РС“ бр. 101/05..65/13).

СКРЕЋЕМО ПАЖЊУ...
У Службеном гласнику Републике Србије број 108/2013 од
06.12.2013.године објављен је Закон о изменама и допунама
Закона о пореском поступку и пореској администрацији.
Наведене измене односе се и на прелазни режим обједињене
уплате пореза и доприноса. У јануару и фебруару појединачне
пријаве могу бити поднете након исплате зарада, али најкасније
до последњег дана у месецу у којем је исплата извршена. Ипак,
систем обједињене уплате пореза и доприноса није одложен, већ
је само уважен предлог пореских обвезника да се омогући
прелазни режим. Стари систем збирних пријава требало би да
престане са радом од марта, од када ће функционисати само
појединачне пријаве у оквиру система обједињене наплате
пореза и доприноса.
У циљу усаглашавања са изменама и допунама Закона о
пореском поступку и пореској администрацији, у наредном
периоду очекујемо измене и важећег Правилника о пореској
пријави за порез по одбитку. Напомињемо да ћемо вас о истим
благовремено обавестити.
Скрећемо пажњу да према тренутно важећем Правилнику
о начину подношења пореске пријаве електронским путем
(„Службени гласник РС“ број 18/12) обвезници Центра за
велике пореске обвезнике нису у обавези да овом Центру
подносе ПЕП образац. Напомињемо да ћемо вас благовремено
обавестити уколико будете у обавези да нам поднесете ПЕП
образац као овлашћење за употребу електронског сервиса.

ПРЕГЛЕД ПРОПИСА ОБЈАВЉЕНИХ У
СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ
Од броја 97 закључно са бројем 108 из 2013. године
издвајамо следеће:


Правилник о изменама и допунама Правилника о
условима и начину вођења рачуна за уплату јавних
прихода и распоред средстава са тих рачуна.



Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак
грађана



Закон о измени Закона о порезу на додату вредност



Закон о измени Закона о порезу на добит правних лица



Закон о измени Закона о пензијском и и инвалидском
осигурању



Закон о изменама и допунама Закона о пореском
поступку и пореској администрацији



Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за
обавезно социјално осигурање
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