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Недавно је објављено неколико нових мишљења Министарства финансија која ближе 

објашњавају примену одредби Закона о порезу на додату вредност, Закона о порезу 

на добит правних лица и Закона о порезима на имовину. 

Такође, 30.12.2013. године донет је Правилник изменама и допунама Правилника o 

обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину („Сл. гласник РС", бр. 

118/2013), који се примењује од 1.1.2014. године. Наведеним Правилником измењен је 

начин попуњавања пореских пријава за порез на имовину. 

Нова мишљења Министарства финансија су: 

 Неплаћање пореза по одбитку када нерезидентни обвезник одустане од 

потраживања од камате – Порез по одбитку се не плаћа у случају када 

нерезидентни обвезник одустане од потраживања од камате по основу зајма 

одобреног повезаном резидентном правном лицу. 

 

(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-404/2013-04 од 5.11.2013. 

године) 

 Плаћање пореза на добит правних лица на приход који нерезидентни 

обвезник оствари по основу накнаде на име закупа покретне опреме од 

огранка у Србији – На приход који нерезидентни обвезник оствари по основу 

накнаде на име закупа покретне опреме од сопственог огранка основаног на 

територији Србије, обрачунава се и плаћа порез по решењу (не и порез по 

одбитку). 

 

(Мишљење Министарства финансија, бр. 430-01-372/2013-04 од 7.11.2013. 

године) 

 Раскид уговора о купопродаји непокретности (испуњеног у претежном 

делу) као предмет опорезивања порезом на пренос апсолутних права – 

Када су права и обавезе уговорних страна из уговора о купопродаји пословног 

простора у претежном делу испуњене, уговор о раскиду тог уговора са пореског 

становишта представља закључење новог правног посла којим се врши пренос 

права својине, у коме су уговорне стране промениле своје улоге, који је 

предмет опорезивања порезом на пренос апсолутних права, уколико се на тај 

пренос не плаћа ПДВ. 

 
(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-00032/2013-04 од 12.11.2013. 

године) 

 Порески третман прихода исказаног у пословним књигама обвезника на 

име неосновано наплаћене уговорне казне – Приход исказан у пословним 

књигама обвезника на име неосновано наплаћене уговорне казне која је у 

пореском периоду у којем је плаћена представљала порески непризнат расход, 

неће се укључивати у основицу пореза на добит приликом утврђивања, 

обрачунавања и плаћања пореске обавезе почев од 2013. године. 

 

(Мишљење Министарства финансија, бр. 401-00-662/2013-04 од 12.11.2013. 

године) 
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 Начин обрачунавања ПДВ за промет унапред плаћених услуга мобилне 

телефоније који се врши преко дистрибутера и поддистрибутера – Када се 

промет унапред плаћених услуга мобилне телефоније врши преко 

дистрибутера, при чему оператер од дистрибутера наплаћује накнаду умањену 

за уговорени попуст, а дистрибутер такође наплаћује накнаду умањену за 

уговорени попуст од поддистрибутера, основицу за обрачунавање ПДВ за 

промет услуга који врши оператер, односно дистрибутер, чини износ накнаде 

који обвезник прима или треба да прими за тај промет, без ПДВ, умањену за 

одобрени попуст. 

 

(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-136/2013-04 од 5.12.2013. 

године) 

 

 

 

 

 

 

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, гаранције за продају, 

наслов, погодности за одређену сврху, неповредивост, компатибилност, безбедност и тачност. 

Употреба ових материјала и информација садржаних 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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Deloitte се односи на Deloitte Touche Tohmatsu Limited, правно лице основано у складу са правом Уједињеног Краљевства Велике 

Британије и Северне Ирске (изворно “UK private company limited by guarantee”), и мрежу његових чланова, од којих је сваки засебан и 

самосталан правни субјект. Молимо Вас да posetite www.deloitte.com/rs/o-nama за детаљнији опис правне структуре Deloitte Touche 

Tohmatsu Limited и њених друштава чланица. 

© 2014 Deloitte Србија. Сва права задржана. 

 

Уколико имате додатних питања или желите 

више информација, молимо Вас да 

контактирате наше стручњаке:  
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