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Пореско саветовање

У протеклом периоду је објављено више мишљења Министарства финансија која се
односе на примену одредби Закона о порезу на додату вредност и Закона о порезу на
добит правних лица.

Одабрана мишљења Министарства финансија су:


Настанак пореске обавезе по основу промета природног гаса – време
промета – Пореска обавеза по основу промета добара настаје даном када се
предметни промет сматра извршеним. Промет природног гаса сматра се
извршеним даном очитавања стања примљеног гаса у циљу обрачуна
потрошње. Имајући у виду да се закључно са 31. децембром 2013. године
промет природног гаса опорезивао по посебној стопи од 8%, а да се од 1.
јануара 2014. године опорезује по стопи од 10%, ако је испоручилац природног
гаса, у циљу обрачуна потрошње, очитао стање примљеног гаса код потрошача
у децембру 2013. године, промет природног гаса опорезује се по стопи од 8%,
а ако је стање очитао у јануару 2014. године опорезује се по стопи од 10%.
(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-40/2014-04 од 10.2.2014.
године)



Рачун се може користити као декларација којом се доказује да су добра
унета у слободну зону, уколико је прихваћен (оверен) од стране царинског
органа – На промет добара ка кориснику слободне зоне, за која би корисник
имао право на одбитак претходног пореза када би та добра набављао за
потребе обављања делатности ван слободне зоне, при чему се предметна
добра уносе у слободну зону, ПДВ се не обрачунава, а као један од доказа за
остваривање пореског ослобођења служи и оверена копија декларације којом
се доказује да су добра унета у слободну зону. С тим у вези, декларацијом се
сматра и рачун уколико је прихваћен, тј. оверен од стране царинског органа.
(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-126/2013-04 од 24.01.2014.
године)



Статус повезаног лица са Србијом, аутономном покрајином или јединицом
локалне самоуправе, као правним лицима – Сви обвезници у чијем капиталу,
односно у чијим органима управљања Србија, аутономна покрајина или
јединица локалне самоуправе као правно лице учествује са најмање 25% акција
или удела, односно гласова, сматрају се повезаним лицима са Србијом,
аутономном покрајином или јединицом локалне самоуправе. Србија, аутономна
покрајина и јединица локалне самоуправе се за сврху утврђивања трансферних
цена не сматрају међусобно повезаним правним лицима.
(Мишљење Министарства финансија, бр. 401-00-40/2014-04 од 3.2.2014.
године)



Немогућност подношења измењене пореске пријаве после покретања
пореске контроле, односно након доношења решења о утврђивању пореза
– Порески обвезник не може поднети измењену пореску пријаву после
покретања поступка пореске контроле за контролисани порески период,
односно након доношења решења о утврђивању пореза
(Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-264/2012-04 од 5.11.2013.
године)
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Ограничење одговорности
Ови материјали и информације садржане у њима су обезбеђени од стране Deloitte Србија у намери да
пруже опште информације у вези конкретне теме и не покривају целокупан третман те(тих)
теме(тема). Сходно томе, информације у овим материјалима не чине рачуноводствени, порески,
правни, инвестициони, саветнички или било који други професионални савет или услугу. Ову
информацију не би требало користити као једини основ за доношење одлуке која може имати утицаја
на Вас или Ваше пословање. Пре доношења одлуке или преузимања било какве радње која би могла да
утиче на Ваше личне или пословне финансије, требало би да консултујете квалификованог
професионалног саветника. Ови материјали и информације које садрже су пружени као такви и Deloitte
Србија не даје гаранције, како изричите тако и имплицитне, у вези ових материјала или информација
садржаних у њима. Без ограничавања претходно наведеног, Deloitte Србија не пружа никакве гаранције
у погледу тачности или квалитета ових материјала или информација које садрже. Deloitte Србија се
изричито одриче свих имплицитних гаранција, укључујући, без ограничења, гаранцијезапродају, наслов,
погодностизаодређенусврху, неповредивост, компатибилност, безбедноститачност. Употреба ових
материјала и информацијасадржаних у њима је на Вашу сопствену одговорност и Ви преузимате
потпуну одговорност и ризик штете услед њихове употребе. Deloitte Србија неће бити одговорна за
било коју посебну, посредну, случајну, последичну штету или штету од казни или било коју другу
штету, било кроз дело или уговор, статут, деликт (укључујући, без ограничења, немарност), или на
други начин, у вези са употребом ових материјала или информација садржаних у њима. Уколико било
шта од претходно наведеног није у потпуности примењиво, из било ког разлога, остатак ће и поред
тога остати на снази.
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Контакти

Уколико имате додатних питања или желите
више информација, молимо Вас да
контактирате наше стручњаке:

Срђан Петровић
Партнер

Светислав В. Костић
Директор

Теразије бр. 8
Тел: + 381 11 3812 222
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Теразије бр. 8
Тел: + 381 11 3812 148
skostic@deloittece.com

Дејан Мраковић
Руководилац

Филип Ковачевић
Виши саветник

Теразије бр. 8
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Deloitte се односи на DeloitteToucheTohmatsuLimited, правно лице основано у складу саправом Уједињеног Краљевства Велике
Британије и Северне Ирске (изворно “UK privatecompanylimitedbyguarantee”), и мрежу његових чланова, од којих је сваки засебан и
самосталан правни субјект. Молимо Вас да posetite www.deloitte.com/rs/o-namaза детаљнији опис правне структуре
DeloitteToucheTohmatsuLimitedи њених друштава чланица.
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