Информација
НАЦРТ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Ралози за измену и допуну Закона о порезу на додату вредност су :
 усаглашавања са прописима Европске уније који уређују област опорезивања
потрошње ПДВ, пре свега са Директивом Савета 2006/112/ЕЗ о заједничком систему
пореза на додату вредност,
 усаглашавање са Законом о финансијској подршци породици са децом („Службени
гласник РСˮ, број 113/17),
 стварање повољнијих услова за пословање привредних субјеката.
Преглед одредба Нацрта закона:

-

-

-

-

-

Члан 1. - Предвиђена је допуна члана 16. тачка 2а) Закона о порезу на додату
вредност тако да један од момената за настанак пореске обавезе за услуге повезане
са услугама преноса, уступања и давања на коришћење ауторских и сродних права,
патената, лиценци, заштитних знакова и других права интелектуалне својине, буде
дан издавања рачуна.
Члан 2. - Предвиђена је измена члана 23. став 2. тачлка 6) Закона о порезу на додату
вредност тако да се по посебној стопи ПДВ од 10% опорезује промет и увоз потпуне
и допунске смеше за исхрану стоке, а не само комплетне крмне смеше за исхрану
стоке.
Члан 3. - У циљу даљег усаглашавања са прописима ЕУ (Директивом Савета
2006/112/ЕЗ) предвиђена је допуна члана 24. Закона о порезу на додату вредност.
Новододатом тачком 5а) у ставу 1. члана 24. прописано је пореско ослобођење са
правом на одбитак претходног пореза за промет добара која се уносе у слободну
зону, превозне и друге услуге које су непосредно повезане са тим уносом и промет
добара у слободној зони, који се врши страном лицу које има закључен уговор са
обвезником ПДВ-корисником слободне зоне да та добра угради у добра намењена
отпремању у иностранство.
Новододатом тачком 6а) у ставу 1. члана 24. прописано је пореско ослобођење са
правом на одбитак претходног пореза за отпремање добара у слободне царинске
продавнице на којима је организована пасошка и царинска контрола ради продаје
путницима у складу са царинским прописима, као и на испоруку добара из слободних
царинских продавница, а не само за отпремање добара у слободне царинске
продавнице отворене на ваздухопловним пристаништима отвореним за
међународни саобраћај и испоруку добара из тих продавница.
Члан 4. - У циљу даљег усаглашавања са прописима ЕУ (Директивом Савета
2006/112/ЕЗ) изменом у члану 53. став 1. тачка 4) Закона о порезу на додату вредност
предвиђено је право на рефакцију ПДВ страним обвезницима који врше опорезив
промет добара и услуга у Републици Србији за који обавезу обрачунавања ПДВ има
обвезник ПДВ-прималац добара и услуга.
Члан 5. - У циљу усаглашавања са Законом о финансијској подршци породици са
децом („Сл. гласник РСˮ, број 113/17) предвиђено је да право на рефундацију ПДВ за

храну и опрему за бебе, прописано одредбама члана 56б Закона о порезу на додату
вредност, може да се оствари за бебе рођене закључно са 30. јуном 2018. године.

Примена закона
Чланом 6. Нацрта предвиђено је да Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату
вредност ступи на снагу осмог дана од дана објављивања, а да ће се примењивати од 1. јула
2018. године, осим одредбе члана 4. (која се односи на рефакцију ПДВ страним обвезницима)
која ће се примењивати од 1. јануара 2019. године.

