ЗАКОН
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОДАТУ
ВРЕДНОСТ
Члан 1.
У Закону о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04,
86/04 – исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - др. закон и 142/14), у члану
4. став 2. речи: „топлотна енергија” замењују се речима: „енергија за грејање,
односно хлађење”.
Члан 2.
У члану 6. после става 3. додају се ст. 4, 5. и 6, који гласе:
„Преносилац имовине или дела имовине из става 1. тачка 1) овог члана
дужан је да стицаоцу достави све податке који се односе на добра и услуге који
чине имовину или део имовине чији је пренос извршен.
Ако у року од три године од дана извршеног преноса имовине или дела
имовине у складу са ставом 1. тачка 1) овог члана престану услови из става 1.
тачка 1) овог члана, стицалац имовине или дела имовине дужан је да обрачуна
ПДВ за добра и услуге које је стекао тим преносом, а која на дан престанка
услова чине његову имовину, на начин на који би преносилац имовине или дела
имовине имао обавезу обрачунавања ПДВ да при преносу имовине или дела
имовине нису били испуњени услови из става 1. тачка 1) овог члана.
Изузетно од става 5. овог члана, обавеза обрачунавања ПДВ не односи
се на опрему и објекте за вршење делатности и улагања у објекте за вршење
делатности за које постоји обавеза исправке одбитка претходног пореза у
складу са овим законом.ˮ.
Досадашњи став 4. постаје став 7.
Члан 3.
После члана 7. назив дела III. ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК И ПОРЕСКИ
ДУЖНИК мења се и гласи: „III. ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК, ПОРЕСКИ ДУЖНИК И
ПОРЕСКИ ПУНОМОЋНИКˮ.
Члан 4.
У члану 8. став 1. после речи: „лице” додају се запета и речи:
„укључујући и лице које у Републици нема седиште, односно пребивалиште (у
даљем тексту: страно лице),”.
После става 3. додаје се нови став 4, који гласи:
„Ако страно лице у Републици има сталну пословну јединицу, то страно
лице обвезник је за промет који не врши његова стална пословна јединица.”.
Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 5. и 6.
Члан 5.
У члану 10. став 1. тачка 1) речи: „из члана 8. и члана 9. став 2. овог
закона” замењују се речима: „који врши опорезиви промет добара и услуга,
осим када обавезу плаћања ПДВ у складу са овим чланом има друго лице”.
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У тачки 3) речи: „из тачке 2) овог става не одреди” замењују се речима:
„није одредило”.
У ставу 2. тачка 3) мења се и гласи:
„3) прималац добара и услуга из области грађевинарства, обвезник ПДВ,
односно лице из члана 9. став 1. овог закона, за промет извршен од стране
обвезника ПДВ;”.
После тачке 3) додају се тач. 4) - 6), које гласе:
„4) прималац електричне енергије и природног гаса који се испоручују
преко преносне, транспортне и дистрибутивне мреже, обвезник ПДВ који је ова
добра набавио ради даље продаје, за промет електричне енергије и природног
гаса извршен од стране другог обвезника ПДВ;
5) прималац добара или услуга, обвезник ПДВ, за промет извршен од
стране другог обвезника ПДВ, и то код промета:
(1) хипотековане непокретности код реализације хипотеке у складу са
законом којим се уређује хипотека,
(2) предмета заложног права код реализације уговора о залози у складу
са законом којим се уређује заложно право на покретним стварима,
(3) добара или услуга над којима се спроводи извршење у извршном
поступку у складу са законом;
6) стицалац имовине или дела имовине чији је пренос извршен у складу
са чланом 6. став 1. тачка 1) овог закона, после чијег преноса су престали
услови из члана 6. став 1. тачка 1) овог закона.”.
Ст. 3. и 4. мењају се и гласе:
„Изузетно од става 1. тачка 3) овог члана, када страно лице врши промет
добара и услуга у Републици лицу које није обвезник ПДВ, осим лицу из члана
9. став 1. овог закона, а накнаду за тај промет добара и услуга у име и за рачун
страног лица наплаћује обвезник ПДВ, порески дужник за тај промет је обвезник
ПДВ који наплаћује накнаду.
Министар ближе уређује шта се сматра секундарним сировинама,
услугама које су непосредно повезане са секундарним сировинама и добрима и
услугама из области грађевинарства из става 2. тач. 1) и 3) овог члана.”.
Члан 6.
После члана 10. додају се назив члана и члан 10а, који гласе:
„Порески пуномоћник
Члан 10а
Страно лице које врши промет добара и услуга у Републици дужно је да
одреди пореског пуномоћника.
Изузетно од става 1. овог члана, страно лице није дужно да одреди
пореског пуномоћника ако у Републици искључиво врши промет услуга за које
се сматра да су пружене електронским путем и промет услуга превоза путника
аутобусима за које се као основица за обрачунавање ПДВ утврђује просечна
накнада превоза за сваки појединачни превоз, у складу са овим законом.
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пуномоћника.
Порески пуномоћник страног лица може бити физичко лице, укључујући
и предузетника, односно правно лице, које има пребивалиште, односно
седиште у Републици, које је евидентирани обвезник ПДВ најмање 12 месеци
пре подношења захтева за одобравање пореског пуномоћства, које на дан
подношења захтева нема доспеле, а неплаћене обавезе за јавне приходе по
основу обављања делатности које утврђује Пореска управа и којем је надлежни
порески орган, на основу поднетог захтева за одобрење пореског пуномоћства
уз који је приложена прописана документација (у даљем тексту: захтев за
пореско пуномоћство), решењем одобрио пореско пуномоћство.
Порески пуномоћник страног лица не може бити стална пословна
јединица тог страног лица.
Порески пуномоћник страног лица у име и за рачун тог страног лица
обавља све послове у вези са испуњавањем обавеза и остваривањем права
које страно лице у складу са овим законом има као обвезник ПДВ (подношење
евиденционе пријаве, обрачунавање ПДВ, издавање рачуна, подношење
пореских пријава, плаћање ПДВ и друго).
Надлежни порески орган неће издати одобрење за пореско пуномоћство
лицу које је правоснажно осуђено за пореско кривично дело.
Надлежни порески орган укинуће одобрење за пореско пуномоћство
лицу које је правоснажно осуђено за пореско кривично дело.
У случају укидања одобрења за пореско пуномоћство из става 8. овог
члана, односно престанка пореског пуномоћства по другом основу, наступају
све правне последице брисања из евиденције за ПДВ у смислу овог закона,
осим ако страно лице у року од 15 дана од дана укидања одобрења за пореско
пуномоћство, односно престанка пореског пуномоћства по другом основу, не
одреди другог пуномоћника и у истом року тај пуномоћник не поднесе захтев за
пореско пуномоћство надлежном пореском органу.
Ако надлежни порески орган не одобри пореско пуномоћство
пуномоћнику из става 9. овог члана, наступају све правне последице из тог
става.
У случају опозива, односно отказа пуномоћја, пореско пуномоћство
престаје даном када је надлежни порески орган примио обавештење о опозиву,
односно отказу пуномоћја, упућеног од стране лица чије је пуномоћство
престало опозивом, односно отказом.
Порески пуномоћник страног лица солидарно одговара за све обавезе
страног лица као обвезника ПДВ, укључујући и обавезе по основу брисања из
евиденције за ПДВ, а нарочито за плаћање ПДВ, казни и камата у вези са дугом
по основу ПДВ.
Акт за извршавање овог члана донеће министар.”.
Члан 7.
У члану 11. став 1. тачка 4) мења се и гласи:
„4) у којем прималац електричне енергије, природног гаса и енергије за
грејање, односно хлађење, чија се испорука врши преко преносне, транспортне
и дистрибутивне мреже, а који је ова добра набавио ради даље продаје, има
седиште или сталну пословну јединицу којима се добра испоручују;”.
После тачке 4) додаје се тачка 5), која гласи:
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грејање, односно хлађење, за крајњу потрошњу.”.
Члан 8.
У члану 12. став 3. тачка 4) подтачка (8) после речи: „уступања
информација” додају се запета и речи: „укључујући и информације о пословним
поступцима и искуству”.
Подтачка (9б) мења се и гласи:
„(9б) омогућавања приступа мрежи природног гаса, мрежи за пренос
електричне енергије и мрежи за грејање, односно хлађење, транспорта и
дистрибуције путем тих мрежа, као и других услуга које су непосредно повезане
са тим услугама, укључујући и услуге омогућавања учешћа на организованом
тржишту електричне енергије;”.
Члан 9.
У члану 14. став 1. тачка 4) мења се и гласи:
„4) преноса права располагања на електричној енергији, природном гасу
и енергији за грејање, односно хлађење, чија се испорука врши преко преносне,
транспортне и дистрибутивне мреже, лицу из члана 11. став 1. тачка 4) овог
закона;”.
После тачке 4) додаје се тачка 5), која гласи:
„5) очитавања стања примљене воде, електричне енергије, природног
гаса и енергије за грејање, односно хлађење, у циљу обрачуна потрошње.”.
Члан 10.
У члану 16. став 1. после тачке 2) додаје се тачка 2а), која гласи:
„2а) издавање рачуна код услуга из члана 5. став 3. тачка 1) овог
закона;”.
Став 2. брише се.
Члан 11.
У члану 17. став 1. речи: „које су непосредно повезане са ценом тих
добара или услуга” замењују се речима: „и друга примања (у даљем тексту:
субвенције)”.
После става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
„Субвенцијама из става 1. овог члана сматрају се новчана средства која
чине накнаду, односно део накнаде за промет добара или услуга, осим
новчаних средстава на име подстицаја у функцији остваривања циљева
одређене политике у складу са законом.”.
Досадашњи ст. 2 – 5. постају ст. 3 – 6.
Додаје се став 7, који гласи:
„Министар ближе уређује начин утврђивања пореске основице.”.
Члан 12.
У члану 21. став 1. речи: „измени основица” замењују се речима:
„основица накнадно повећа”.
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2. и 3.”.
У ставу 3. реч: „измени -” брише се.
Додаје се став 10, који гласи:
„Министар ближе уређује начин измене пореске основице.”.
Члан 13.
У члану 23. став 2. тачка 11) речи: „хотелима, мотелима,
одмаралиштима, домовима и камповима” замењују се речима: „угоститељским
објектима за смештај у складу са законом којим се уређује туризам”.
У тачки 20) речи: „у градском и приградском саобраћају” замењују се
речима: „и њиховог пратећег пртљага”.
Члан 14.
У члану 24. став 1. тачка 8) реч: „непосредној” брише се.
Члан 15.
У члану 25. став 2. тачка 3) речи: „и власничких удела на објектимаˮ
замењују се речима: „и економски дељивих целина у оквиру тих објеката,
укључујући и власничке уделе на тим добрима,ˮ.
У тачки 3а) речи: „добара за којаˮ замењују се речима: „добара и услуга
за којеˮ.
После става 3. додаје се нови став 4, који гласи:
„Лицем чија делатност није усмерена ка остваривању добити, у смислу
става 2. овог члана, сматра се лице које је основано од стране Републике,
аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе и чији је власник
Република, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе у
потпуности или у већинскoм делу.”.
Досадашњи став 4. постаје став 5.
Члан 16.
У члану 26. тачка 1а) после речи: „хуманитарна помоћˮ додају се речи: „у
складу са законом којим се уређују донације, односно хуманитарна помоћˮ.
После тачке 1г) додаје се тачка 1д), која гласи:
„1д) чија се испорука врши преко преносне, транспортне и
дистрибутивне мреже, и то: електричне енергије, природног гаса и енергије за
грејање, односно хлађење;”.
У тачки 7) речи: „број 18/10” замењују се речима: „бр. 18/10, 111/12 и
29/15”.
Члан 17.
У члану 28. став 2. тачка 2) речи: „претходни порез” замењују се речју:
„ПДВˮ.
Став 5. мења се и гласи:
„Право на одбитак претходног пореза може да оствари и порески дужник:
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условом да је обрачунао ПДВ у складу са овим законом и да примљена добра и
услуге користи за промет добара и услуга из става 1. овог члана;
2) из члана 10. став 2. тач. 1) - 4) и тачка 6) овог закона, под условом да
поседује рачун претходног учесника у промету у складу са овим законом, да је
обрачунао ПДВ у складу са овим законом и да ће та добра и услуге користити
за промет добара и услуга из става 1. овог члана.ˮ.
Члан 18.
У члану 29. став 1. тачка 1) речи: „као иˮ бришу се, а после речи:
„превозних средставаˮ додају се запета и речи: „као и добара и услуга који су
повезани са коришћењем објеката за смештај тих добараˮ.
Тачка 3) мења се и гласи:
„3) издатака за исхрану и превоз запослених, односно других радно
ангажованих лица за долазак на посао, односно одлазак с посла.ˮ.
Додаје се став 3, који гласи:
„Издацима за репрезентацију из става 1. тачка 2) овог члана сматрају се
издаци за угоститељске услуге, поклони, осим поклона мање вредности, издаци
за одмор, спорт, разоноду и други издаци учињени у корист пословних
партнера, потенцијалних пословних партнера, представника пословних
партнера и других физичких лица, а да за то не постоји правна обавеза.”.
Члан 19.
У члану 31. став 1. мења се и гласи:
„Ако се основица за опорезиви промет добара и услуга:
1) смањи, обвезник коме је извршен промет добара и услуга дужан је
да, у складу са том изменом, исправи одбитак претходног пореза који је по том
основу остварио;
2) повећа, обвезник коме је извршен промет добара и услуга може да, у
складу са том изменом, исправи одбитак претходног пореза који је по том
основу остварио.”.
У ставу 2. речи: „тач. 2) и 3)” замењују се речима: „тачка 3)”.
Додаје се став 5, који гласи:
„Министар ближе уређује начин исправке одбитка претходног пореза код
измене основице.”.
Члан 20.
У члану 31а став 1. реч: „пореску”, брише се.
После става 3. додају се нови ст. 4. и 5, који гласе:
„Ако је порески орган у поступку контроле решењем утврдио обавезу по
основу ПДВ за извршени промет добара и услуга обвезнику ПДВ - пореском
дужнику из члана 10. став 1. тачка 3), односно став 2. овог закона, тај обвезник
ПДВ може да исправи одбитак претходног пореза ако је платио износ ПДВ
утврђен од стране надлежног пореског органа.
Ако се решење из става 4. овог члана поништи, измени или укине у делу
којим је утврђена обавеза по основу ПДВ, обвезник ПДВ је дужан да изврши
исправку одбитка претходног пореза по том основу.”.
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Члан 21.
У члану 32. став 3. мења се и гласи:
„Обвезник нема обавезу да изврши исправку одбитка претходног пореза
у случају:
1) промета опреме и објеката за вршење делатности са правом на
одбитак претходног пореза;
2) улагања у објекте за вршење делатности за која наплаћује накнаду;
3) преноса имовине или дела имовине из члана 6. став 1. тачка 1) овог
закона.”.
Став 5. брише се.
У досадашњем ставу 6, који постаје став 5, речи: „става 4.ˮ замењују се
речима: „става 3. тачка 3)ˮ, а после речи: „за вршење делатностиˮ додају се
запета и речи: „односно улагања у објекте за вршење делатностиˮ.
Досадашњи став 7. постаје став 6.
Члан 22.
У члану 33. став 6. после речи: „делатности” додају се речи: „и улагања у
објекте за вршење делатности за која наплаћује накнаду”.
Члан 23.
У члану 36. после става 6. додаје се нови став 7, који гласи:
„Ако би износ ПДВ обрачунат у складу са одредбама ст. 1 - 3. овог члана
за промет добара чији је пренос права својине предмет опорезивања у складу
са законом којим се уређују порези на имовину, био мањи од износа пореза који
би за тај промет био обрачунат у складу са тим законом, на тај промет не плаћа
се ПДВ.”.
Досадашњи став 7. постаје став 8.
Члан 24.
У члану 36а став 5. тачка 3) речи: „тач. 2) и 3) и став 2.” замењују се
речима: „тачка 3) и ст. 2. и 3.”.
Члан 25.
У члану 37. тачка 3) после речи: „води евиденцијуˮ додају се речи: „и
сачињава прегледе обрачуна ПДВˮ.
Члан 26.
У члану 43. тачка 4) после речи: „ПДВ” додају се запета и речи: „осим у
случају када тај обвезник није порески дужник за испоручена добра и пружене
услуге у складу са овим законом”.
Члан 27.
У члану 46. став 1. после речи: „контроле” додају се запета и речи: „као и
да за сваки порески период сачини преглед обрачуна ПДВ”.
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и садржину прегледа обрачуна ПДВ”.
Члан 28.
У члану 48. став 1. речи: „или процењује да ће у наредних 12 месеци
остварити укупан промет већи од 50.000.000 динараˮ бришу се.
У ставу 2. речи: „или процењује да ће у наредних 12 месеци остварити
укупан промет мањи од 50.000.000 динараˮ бришу се.
После става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
„За обвезника из става 1. овог члана који оствари укупан промет у
претходних 12 месеци мањи од 50.000.000 динара, порески период је
календарско тромесечје почев од месеца по истеку календарског тромесечја.ˮ
У досадашњем ставу 3, који постаје став 4, после речи: „укупан прометˮ
додају се речи: „у претходних 12 месециˮ.
Досадашњи став 4. постаје став 5.
У досадашњем ставу 5, који постаје став 6, речи: „става 4.ˮ замењују се
речима: „става 5.ˮ.
Досадашњи ст. 6. и 7. постају ст. 7. и 8.
Члан 29.
У члану 50. став 1. речи: „за кога је порески период календарски месец”
бришу се.
Став 2. брише се.
Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 2. и 3.
У досадашњем ставу 5, који постаје став 4, речи: „ст. 1. и 2.” замењују се
речима: „става 1.”.
У досадашњем ставу 6, који постаје став 5, речи: „става 5.” замењују се
речима: „става 4.”.
Члан 30.
После члана 50. додаје се члан 50а, који гласи:
„Члан 50а
Уз пореску пријаву обвезник је дужан да поднесе и преглед обрачуна
ПДВ.
Ако обвезник уз пореску пријаву не поднесе и преглед обрачуна ПДВ
сматра се да пореска пријава није поднета.”.
Члан 31.
У члану 51а став 2. мења се и гласи:
„Обвезник је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период
календарске године, односно последњи порески период достави надлежном
пореском органу обавештење о:
1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са
овим законом, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода
календарске године, односно последњег пореског периода у Републици
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са тим добрима, као и износу тог промета;
2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у
складу са овим законом, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског
периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио
промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и
износу тог промета.ˮ.
У ставу 3. после речи: „тачка 2) овог чланаˮ додају се запета и речи: „као
и о износу извршеног промета, без припадајућих обавезаˮ.
Став 4. брише се.
Члан 32.
У члану 52. став 4. после речи: „пореске пријавеˮ додају се речи: „ако је
пореска пријава благовремено поднета, у року од 45 дана, односно у року од 15
дана за обвезнике који претежно врше промет добара у иностранство од дана
подношења пореске пријаве која није благовремено поднетаˮ.
Члан 33.
У члану 53. став 1. тачка 4) мења се и гласи:
„4) не врши промет добара и услуга у Републици, односно да пружа
само услуге превоза добара које су у складу са чланом 24. став 1. тач. 1), 5) и 8)
овог закона ослобођене пореза или врши само превоз путника који у складу са
чланом 49. став 7. овог закона подлеже појединачном опорезивању превоза.”
Члан 34.
За опорезиви промет добара и услуга који се врши након почетка
примене овог закона, а за који је пре почетка примене овог закона наплаћена,
односно плаћена накнада или део накнаде, порески дужник за тај промет
одређује се у складу са Законом о порезу на додату вредност („Службени
гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 - исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - др.
закон и 142/14).
Члан 35.
Ако су након ступања на снагу овог закона престали услови под којима
се код преноса имовине или дела имовине сматрало да промет добара и услуга
није извршен у складу са чланом 6. став 1. тачка 1) Закона о порезу на додату
вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 - исправка, 61/05, 61/07,
93/12, 108/13, 68/14 - др. закон и 142/14), примењују се одредбе овог закона.
Члан 36.
Од дана почетка примене овог закона пореским пуномоћјима датим
лицима из члана 10. став 1. тачка 2) Закона о порезу на додату вредност
(„Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 - исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13,
68/14 - др. закон и 142/14) престаје правно дејство.
Члан 37.
Одредбе овог закона које садрже овлашћења за доношење подзаконских
аката примењиваће се од дана ступања на снагу овог закона.
Одредбе овог закона које се односе на подношење захтева и издавање
одобрења за пореско пуномоћство примењиваће се од 1. октобра 2015. године.
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Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”, а примењиваће се од 15. октобра
2015. године, осим одредаба члана 29. овог закона које ће се примењивати од
1. јануара 2016. године и одредаба члана 25, члана 27. став 1. и члана 30. овог
закона које ће се примењивати од 1. јануара 2017. године.
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