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Недавно је донет нов правилник који ближе уређују обрасце и садржаје образаца који 

се тичу пореза на добит за приходе које по основу капиталних добитака и по основу 

закупа и подзакупа остварује нерезидентни обвезник. Такође, измењен je и Правилник 

о обрасцима пореских пријава пореза на имовину, а стари обрасци ППИ-3 (порез на 

поклон и наслеђе) и ППИ-4 (порез на пренос апсолутних права) замењују се новим.  

Поред тога, у протеклом периоду објављено је и више мишљења Министарства 

финансија и привреде која су од значаја за пореску праксу. 

Наведени правилници су: 

 Правилник о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит на приходе 

које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа 

непокретности и покретних ствари остварује нерезидентни обвезник („Сл. 

Гласник РС“, бр. 56/2013) 

 Правилник о изменама правилника о обрасцима пореских пријава за 

утврђивање пореза на имовину („Сл. Гласник РС“, бр. 59/2013) 

Издвајамо следећа мишљења Министарства финансија и привреде: 

 ПДВ третман промета услуге продаје ваучера који обвезник ПДВ врши 

страном лицу - На промет услуга продаје ваучера који обвезник ПДВ врши 

страном лицу, а којима купци ваучера могу плаћати услуге страног лица (које се 

пружају електронским путем), ПДВ се обрачунава и плаћа по општој стопи од 

20%. 

(Мишљење Министарства финансија и привреде, бр. 011-00-531/2013-08 од 

14.5.2013. године) 

 Отпаци од дрвета не сматрају се секундарним сировинама у смислу 

Закона о порезу на додату вредност - Обавезу да обрачуна и плати ПДВ за 

промет добара – отпадака од дрвета, има обвезник ПДВ који врши промет 

добара, с обзиром да се отпаци од дрвета не сматрају секундарним 

сировинама у смислу прописа којима се уређује ПДВ. 

(Мишљење Министарства финансија и привреде, бр. 011-00-00176/2013-04 од 

6.6.2013. године) 

 Порески дужник за промет добара и услуга који извођач радова врши лицу 

на које не гласи грађевинска дозвола - Када обвезник ПДВ, извођач радова, 

врши промет добара и услуга из области грађевинарства лицу на које не гласи 

грађевинска дозвола, обавезу обрачунавања и плаћања ПДВ за предметни 

промет има обвезник ПДВ, извођач радова. 

(Мишљење Министарства финансија и привреде, бр. 430-01-248/2013-04 од 

11.6.2013. године) 

 Право на одбитак претходног пореза по основу набавке добара и услуга 

за наставак градње грађевинског објекта који је обвезник ПДВ стекао као 

незавршен грађевински објекат - Обвезник ПДВ који је од инвеститора стекао 

право располагања на незавршеном грађевинском објекту, а који наставља 
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изградњу предметног објекта, има право да ПДВ обрачунат од стране 

претходног учесника у  промету одбије као претходни порез, под условом да 

поседује прописану документацију, и да испуњава опште услове за право на 

одбитак претходног пореза. 

(Мишљење Министарства финансија и привреде, бр. 401-00-2193/2013-04 од 

14.6.2013. године) 

 Порески третман повећања основног капитала (докапитализације) 

привредног друштва новчаним улагањем - Повећање основног капитала 

резидентног привредног друштва извршено улагањем новчаних средстава од 

стране нерезидентног друштва, које на тај начин стиче сразмерни удео у 

резидентном привредном друштву, није предмет опорезивања у складу са 

Законом о порезу на добит правних лица, Законом о порезима на имовину и 

Законом о порезу на додату вредност. 

(Мишљење Министарства финансија и привреде, бр. 430-01-326/2013-04 од 

28.6.2013. године) 

    

********** 

На крају, овим путем обавештавамо привредне субјекте да, услед постојања само 

једне пријаве против дужника који је прекорачио рок плаћања предвиђен Законом о 

роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, постоји 

реална могућност да ће у наредном периоду почети контроле по службеној дужности у 

погледу поштовања одредби овог Закона. 
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