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Претходне недеље је усвојено више закона којима се мењају постојећи прописи у 

пореској материји. Наиме, усвојене су измене: Закона о порезу на добит правних лица, 

Закона о порезу на додату вредност, Закона о порезу на доходак грађана, Закона о 

пореском поступку и пореској администрацији, Закона о пензијском и инвалидском 

осигурању и Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање. 

Такође, 1. јануара 2014. године на снагу ће ступити и уговори о избегавању двоструког 

опорезивања које је Србија закључила са Вијетнамом („Сл. гласник РС - Међународни 

уговори“, бр. 7/2013), Грузијом, Канадом и Тунисом („Сл. гласник РС - Међународни 

уговори“, бр. 6/2012). 

Недавно је објављено и неколико нових мишљења Министарства финансија која 

ближе објашњавају примену одредби Закона о порезу на додату вредност и Закона о 

порезу на добит правних лица. 

Измене Закона о порезу на додату вредност 

Изменама је повећана посебна стопа ПДВ са 8% на 10%, али је уведено и 

опорезивање промета персоналних рачунара и компоненти од којих се састоје 

персонални рачунари општом стопом од 20% почев од 1. јануара 2014. године. Наиме, 

наведени промет је до сада био опорезован посебном стопом од 8%, али је у циљу 

даљег усаглашавања са правилима Европске уније уведено правило којим ће се 

промет персоналних рачунара и компоненти од којих се састоје персонални рачунари 

убудуће опорезивати општом стопом од 20%. 

Измене Закона о порезу на добит правних лица 

Скупштина је укинула порески подстицај ѕа инвестиције у основна средства. Пореским 

обвезницима у Србији ће до краја 2013. године на располагању бити порески 

подстицај за улагање у основна средства, у виду пореског кредита који се може 

искористити у наредних 10 година. Последњим изменама Закона о порезу на добит 

правних лица, брисањем члана 48, овај подстицај уклоњен је из пореског система 

Србије почев од 1. јануара 2014. године. 

Међутим, наведена измена неће утицати на могућност коришћења пореског кредита на 

који су порески обвезници у ранијим периодима стекли право, а чији се неискоришћени 

део може користити и у будућем периоду, али најдуже у наредних 10 година (нпр. 

неискоришћени део пореског кредита на који је остварено право у 2013. години ће 

моћи да се искористи најкасније у 2023. години). 

Нова мишљења Министарства финансија су: 

 ПДВ третман промета услуга давања на коришћење софтвера на период 

до годину дана када уговором није предвиђено периодично издавање 

рачуна – Када обвезник ПДВ пружа услугу давања на коришћење софтвера на 

период који није дужи од годину дана, при чему уговором на основу којег се 

предметна услуга пружа није предвиђено периодично издавање рачуна нити 

периодично плаћање накнаде, већ је уговорен јединствен износ накнаде за цео 

период пружања услуге, реч је о временски ограниченој услузи која се сматра 

пруженом даном када је престао правни основ пружања ове услуге.  
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С тим у вези, ако обвезник ПДВ који пружа временски ограничену услугу, прими 

накнаду или део накнаде пре него што је извршен промет, дужан је да по том 

основу изда авансни рачун, с тим што у коначном рачуну укупан износ накнаде 

умањује за износ авансних уплата. 

(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-01-301/2013-04 од 10.10.2013. 

године) 

 ПДВ третман промета горива у низу – Када продавац деривата нафте на 

мало, на основу уговора закљученог са издаваоцем картица на основу којих 

крајњи купци деривата нафте преузимају испоручене деривате нафте, врши 

испоруку деривата нафте непосредно крајњем купцу - имаоцу картице, ради се 

о испоруци добара у низу. Наиме, у овом случају се сматра да су извршена два 

промета добара, и то промет од стране продавца деривата нафте на мало 

издаваоцу картице, и промет од стране издаваоца картице крајњем купцу - 

имаоцу картице. 

 
(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-00636/2012-04 од 21.10.2013. 

године) 

 ПДВ третман давања пословног простора на коришћење без накнаде лицу 

са којим је закључен уговор о закупу – Закуподавац који, у складу са 

пословном политиком, лицу са којим закључује уговор о закупу пословног 

простора у одређеном временском периоду не наплаћује закупнину, није дужан 

да по том основу обрачуна ПДВ, с обзиром да је реч о активностима које 

обвезник ПДВ врши у циљу повећања прихода, тј. у пословне сврхе. Међутим, 

ако закуподавац наплаћује било какву накнаду по основу давања на коришћење 

пословног простора (нпр. накнаду трошкова електричне енергије, воде и сл), 

реч је о промету услуга који се врши уз накнаду и за који постоји обавеза 

обрачунавања ПДВ. Основицу у том случају чини износ накнаде, без ПДВ, коју 

закуподавац прима или треба да прими за предметни промет. 

 
(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-25/2013-04 од 12.11.2013. 

године) 

 Обрачунавање и плаћање пореза по одбитку када нерезидентни обвезник 

потраживање по основу зајма датог резидентном правном лицу 

конвертује у капитал – У случају када нерезидентни обвезник своје 

потраживање (за главницу и камату) по основу зајма датог резидентном 

правном лицу конвертује у капитал резидентног правног лица, на део 

потраживања који се односи на камату обрачунава се и плаћа порез по одбитку 

у моменту конверзије. 

 
(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-145/2012-04 од 5.11.2013. 

године) 
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