
Рачуноводствени и порески третман расхода који настају у производњи, у 

издавачкој делатности 

        У регистрованој издавачкој делатностим могу се јавити расходи по основу 

отпадка у производњи, папира и других материјала, по основу Ремитенде  

(непродатих и враћених издања) и  по основу давања односно узимања, пословних 

узорака у пословне сврхе.   

 Рачуноводствени и порески  третман расхода, РЕМИТЕНДЕ  

      Прописаним одредбама Закона о ПДВу, дефинисано је, да је предмет 

опорезивања, промет добара и услуга који обвезник врши уз накнаду. Међутим, 

одређени промети по основу којих обвезник не остварује накнаду изједначене су са 

прометом уз накнаду и представљају предмет опорезивања ПДВ. Тако је, одредбом 

члана 4. став 4. тачка 3) Закона о ПДВ прописано да се са прометом добара уз 

накнаду изједначава исказани расход (кало, растур, квар и лом) изнад количине 

утврђене Уредбом о количини расхода на који се не плаћа порез на додату 

вредност ("Сл. гласник РС", бр. 12/2004). 

Према члану 2. Уредбе, расходом се сматрају губици који настају при 

манипулацији добрима, као последица природних утицаја, технолошког процеса 

или као последица предузимања неопходних радњи у поступку производње и 

промета добара. Према члану 3. Уредбе, обвезник пореза на додату вредност 

утврђује расход непосредно пошто је одређени расход настао, или редовним или 

ванредним пописом робе у скалдишту, стоваришту, магацину, продавници или 

другом сличном објекту. 

У издавачкој делатности, када се ради о Ремитенди (враћеним непродатим 

издањима), промет се сматра извршеним онда када  се изврши продаја тих 

неупотребљивих издања односно када се продају као стари папир.  

Ремитенда односно враћена непродата издања, која се касније продају као стари 

папир не сматрају се секундарном сировином јер то није отпадак папира, настао у 

производњи, већ продаја (непродатих готових производа) али у форми, старог 

папира. 

Према наведеним одредбама у складу са Уредбом, имајући у виду начин на који је 

дефинисан расход, расходи добара који настају у издавачкој делатности, услед 

неактуелности и застарелости издања (дневне и периодичне новине, разне 

публикације, стручна издања, обрасци), који се констатују записнички у магацину 

готових производа, немају третман исказаног расхода изнад количине утврђене 

Уредбом (који би био опорезив ПДВом по стопи 10 % на цену коштања).  

Опорезивање тих добара, који предстваљају Ремитенду, настаје, када се изврши 

промет (продаја тих неупотребљивих издања) као старог папира, купцима старог 

папира уз уговорену накнаду, која представља основицу на коју се  обрачунава 

ПДВ по општој стопи, 20%. 

Такви расходи се не могу подвести под Уредбу, који су уређени или Нормативним 

актом који је прописао министар или Нормативним актом који је усвојио порески 

обвезник и обавестио порески орган, на које се не плаћа порез на додату вредност. 

Непродата издања, која немају више своју употребну вредност, која се продају као 



стари папир не представљају расходе у складу са чл. 2 и 3. Уредбе на коју се не 

обрачунава ПДВ. 

Ремитенда, која се продаје као стари папир, сматра се испоруком добара, која 

се опорезују oпштом стопом ПДВа од 20%, а не мањак или исказани расход 

изнад количине утврђене Уредбом.  

У складу са тим, мишљења смо да порески обвезник нема обавезу да поступа по 

члану 4. Уредбе и да утврђује интерни норматив за расходе у издавачкој 

делатности те да га доставља пореском органу. 

Порески обвезник може у интерном акту, Рачуноводствене политике, који садржи 

начела и принципе финансијског извештавања, прецизније дефинисати принципе 

по којима се отписују расходована издања и која се продају као стара хартија. 

Промет неактуелних издања као старе хартије, према нашем мишљењу, према 

Закону о ПДВ, има исти третман као нивелација цене на ниже за производе којима 

се ближи истицање рока употребе, па по том основу због нивелисаних цена, 

аутоматски се снижава и основица за обрачун и уплату ПДВ. 

Са аспекта пореске контроле, у стоваришту, магацину или било ком другом 

продајном објекту где су била смештена издања издавачке делатности која се 

расходују, неопходно је кроз пописе и записнике констатовати количине које 

се расходују, обезбедити упоредну евиденцију о тежини старог папира кога 

чине издања која се расходују и који је продат, и тежини издања 

евидентираних за расход у магацину. Значи, неопходно је да се кроз записнике 

могу документовати, у складу са чланом 45. Закона о пореском поступку и пореској 

администрацији, сви подаци потребни за утврђивање чињеничног стања од значаја 

за опорезивање у случају контроле изршеног расхода издања. 

Параметре расхода у односу на производе који се произведе у издавачкој 

делатности, треба дефинисати у Рачуноводственим политикама, које ће бити  

обавезујуће за све запослене, у циљу извршавања принципа који су у њима 

дефинисани. Све то је битно, у циљу контроле и располагања добрима издавачке 

делатности, што мање евидентираних расхода и бољег финансијског резултата. 

Такође, све наведено је битно, у циљу адекватног обезбеђења потребних података 

на захтев пореског инспектора у порском поступку, у складу са ЗПППА. 

Норматив расхода који се може дефинисати у рачуноводственим политикама, а не 

у складу са Уредбом о расходу (калу, растуру, квару и лому), у издавачкој 

делатности обухвата и износ ремитенде коју утврђује издавач. То су непродата 

издања која немају актуелност у смислу њихове употребне вредности. То су 

углавном дневне и периодичне новине, повремена, периодична издања. 

Издавач новина утврђује ремитенду у проценту од произведених и стављених у 

промет дневних или периодичних издања или у количини издања која су враћена 

издавачу као непродата. Пошто стварну ремитенду представљају издања која су 

враћена као непродата, најчешће правило утврђивања ремитенде јесте управо ово.   

Битно је напоменути да се пореском периоду, у првом месецу издања новина, цео 

износ одштампаних и стављених у промет издања опорезује посебном стопом од 

10%. Усаглашавањем записника о ремитенди, који се добијају од продаваца новина 



у складу са враћеним издањима која нису продата, одобравају се купци за износ 

ремитенде на коју се не обрачунава и не плаћа порез на додату вредност. У овом 

случају примењују се одредбе чл. 21. и 31. Закона о ПДВ, којима је регулисан 

поступак измене пореске основице и исправке одбитка претходног пореза код 

измене пореске основице. 

Према члану 21. Закона о ПДВ, ако се измени основица за промет добара и услуга 

који је опорезив ПДВ, обвезник који је испоручио добра или услуге дужан је да 

износ ПДВ, који дугује по том основу, исправи у складу са изменом. Ако се 

основица накнадно измени – смањи, обвезник који је извршио промет добара и 

услуга може да измени износ ПДВ само ако обвезник коме је извршен промет 

добара и услуга исправи одбитак претходног ПДВ и ако о томе писмено обавести 

испоручиоца добара и услуга. 

Ако је испорука добара и услуга извршена обвезнику који нема право на одбитак 

претходног ПДВ, односно лицу које није обвезник ПДВ, измену пореске основице 

обвезник може да изврши ако поседује документ о смањењу накнаде за извршени 

промет добара и услуга тим лицима. 

Усаглашавање записника о износу ремитенде може бити у различитим периодима. 

Ако се продаја дневних новина обавља на пример на територији града Београда, 

онда се ремитенда може исказати на период од седам дана, по основу које се 

купцима издаје књижно одобрење на већ издате фактуре у којима је на цео износ 

одштампаних и стављених новина у промет био обрачунат ПДВ по посебној стопи 

од 10%. У књижном писму купцу, за износ враћених непродатих новина, одобрава 

се износ са исказаним ПДВ који купац нема обавезу да плати издавачу, а издавач 

умањује своју обавезу за ПДВ у пореском периоду када је ремитенда евидентирана, 

под условом да је од примаоца добара (обвезника ПДВ) добио писмено обавештење 

о исправци одбитка претходног пореза. Дакле, књижним писмом умањује се 

претходна пореска основица у којој су била садржана и издања која чине 

ремитенду, која нису продата и која су враћена издавачу. 

Ремитенда се може, на основу записника, утврђивати и за дужи период, рецимо по 

истеку сваког месеца, ако се дистрибуција новина обавља на широј територији, 

рецимо унутар Републике Србије, или у иностранству. У том случају по истеку 

пореског периода од месец дана, обједињују се записници о ремитенди – враћеним 

издањима и купци се одобравају умањењем рачуна за износ ремитенде са 

исказаним ПДВ. Издавач који је у пореском периоду обрачунао по фактурама о 

продаји и платио цео износ ПДВ, у наредном пореском периоду по основу измене 

рачуна (књижних писама) за износ ремитенде умањује обавезу за ПДВ. Тако ће 

ПДВ бити обрачунат и плаћен само на стварно продата дневна и периодична 

издања. 

Износ ремитенде која се дефинише у рачуноводственим политикама може бити 

утврђен у фиксном проценту на количине стављене у промет у току читавог 

обрачунског периода пословне године, а може бити и променљив. Промена 

процента ремитенде може бити условљена одређеним периодима годишњег доба, 

тако да је евидентно да продаја дневних новина опада у време годишњих одмора, 

када издавач може, примера ради, износ процента ремитенде са 20% повећати на 



30%. 

У сврху рационалног праћења и руковања залихама у циљу боље продуктивности, 

менаџмент у издавачкој делатности, мора водити рачуна и планирати штампање 

тиража на бази показатеља претходних продаја и дефинисати што мањи постотак 

ремитенди (оптимално би било највише 10% од   укупних штампаних издања 

стављених у промет). 

Порески обвезник исказани расход евидентира у пословним књигама на рачуну 

расхода без обавезе плаћања ПДВ на дата издања, продаје расходована издања као 

стару хартију применом опште стопе ПДВ од 20%. То значи да се неактуелна 

издања новина, која су као ремитенда враћени издавачу од стране купца, продају се 

уз накнаду као стари папир и по том основу се обрачунава и плаћа ПДВ. Такође, 

као што смо поменули у претходном делу натписа, неопходна је могућност 

документоване контроле писаних података кроз записнике о тежини старог папира 

који је продат и тежини издања – новине који су расходоване. Наравно, та два 

податка морају да се слажу и представљају доказ да није дошло до злоупотребе у 

промету дневних новина, већ да су расходоване као стари папир.  

Везано за порески аспект непродатих часописа (ремитенде) и накнадног поклањања 

установама, дато је и (МФ, бр. 413–00–00851/2006–04, од 19.10.2006) 

„У складу са наведеним одредбама Закона и Правилника, на промет без накнаде 

враћених непродатих примерака часописа (ремитенда), које, по комаду, поклањате 

објектима здравствене заштите становништва, ПДВ се обрачунава и плаћа по 

пореској стопи од 10% ( у том периоду посебна стопа је била 8%). У том случају, 

основицу за обрачун ПДВ чини цена коштања часописа у моменту промета, у коју 

није укључен ПДВ.“ 

Међутим, када обвезник ПДВ врши промет ремитенде као стари папир (по 

килограму, без навођења назива публикације и др), у том случају дужан је да на 

накнаду за извршени промет обрачуна ПДВ по пореској стопи од ( у том периоду 

општа стопа била 18%) 20% и да обрачунати ПДВ плати у складу са Законом. 

Пример: евидентирања ремитенде – повраћаја издавачу непродатих издања 

 

Предузеће "Народне новине" а.д. из Београда, утврдило је ремитенду – право на 

повраћај издавачу непродатих дневних новина. У фебруару 2018.г. издавач је 

одштампао и ставио у промет дневни лист "Народне новине", 5.000.000 комада по 

продајној цени од 30,00 динара са урачунатим ПДВ. 

Купцима на територији града Београда ремитенда је утврђена на недељном нивоу, 

и они су доставили записнике до краја пореског периода 28.02.2018. о износу 

ремитенде од 300.000 комада. Купцима у унутрашњости Републике Србије 

утврђена је ремитенда на месечном нивоу и по достављеним записницима који су 

усаглашени до 15.03.2018. о враћеним непродатим издањима, констатована је 

ремитенда – повраћај у износу од 500.000 комада. Предузеће "Народне  новине" за 

утврђену ремитенду, одобрава своје купце кроз књижно одобрење за износ са 

урачунатим ПДВ. 



Књижно одобрење за ремитенду утврђену на количине стављене у промет на 

територији града Београда, издато је по истеку фебруара и обухваћено је у ПДВ 

евиденцији за порески период за фебруар. 

Књижна одобрења за ремитенду утврђену на количине стављене у промет у 

унутрашњости Републике Србије, издата су у пореском периоду после издавања 

фактура, то јест промет се обављао у фебруару, а књижно одобрење је, због 

временског периода доставе и усаглашавања записника о ремитенди са терена, 

издато у  пореском периоду за март месец. 

Сва издања новина која су као ремитенда враћена издавачу предузеће "Народне 

новине" продало је као стари папир предузећу "Папир промет" и то 24.000 кг по 

цени  од 30,00 динара по килограму, што укупно износи 720.000 дин. са 

урачунатим ПДВ у износу од  119.999 динара. За потребе инспекцијске контроле 

обвезник користи записник о количини новина које су продате као стари папир, 

800.000 комада по тежини од 30 гр. јесте 24.000 кг, колико износи мерена количина 

старог папира који је продат. 

 

Књижење код издавача за порески период фебруар месец: 

Рачун 
Опис 

Износ 

Д П Д П 

204  Купци у земљи 150.000.000  

 612 Приход од продаје производа и 

услуга на  домаћем тржишту 

 136.365.000 

 471 Порез на додату вредност по 

издатим фактурама по посебној 

стопи 

 13.635.000 

По издатим фактурама за дневне новине стављене у промет 

204  Купци у земљи (900.000)  

 612 Приход од продаје производа и 

услуга на домаћем тржишту 

 (818.190) 

 471 ПДВ по издатим фактурама по 

посебној стопи 

 (81.810) 

Сторно за утврђену ремитенду по записнику за подручје града Београда 

 

Предузеће "Народне  новине" има обавезу за ПДВ по основу обрађених 



фактура и усаглашених записника који се односе на порески период за фебруар 

месец, који су пристигли и усаглашени до подношења ПДВ пријаве до 15.03.2018. 

године, у износу 13.636.500 динара. 

Књижна одобрења, односно утврђена ремитенда за дневне новине стављене у 

промет у унутрашњости Републике Србије, који су усаглашени после истека  

пореског периода за фебруар месец, евидентирају се у пореском периоду за 

следећи обрачунски период, у марту месецу. 

 

Књижење код издавача књижних одобрења – ремитенде по основу записника 

који су усаглашени после истека пореског периода, за фебруар месец: 

Рачун 
Опис 

Износ 

Д П Д П 

204  Купци у земљи (15.000.000)  

 612 Приход у од продаје производа и услуга на 

домаћем тржишту 

 (13.636.500) 

 471 Порез на додату вредност по издатим 

фактурама по посебној стопи 

 (1.363.500) 

сторно за утврђену ремитенду по записнику за подручје унутрашњости Републике 

Србије и исправка пореске основице за порески период, март месец 

204  Купци у земљи 720.000  

 612 Приходи од продаје на домаћем тржишту  600.001 

 470 ПДВ по издатим фактурама по општој стопи 

20% 

 119.999 

за продата расходована издања у виду старог папира 

 

 

 Порески третман давања добара у издавачкој делатности, као узорака 

мање вредности и у рекламне сврхе, (поклањање) 

Одредбама члана 4. став 1. Закона о ПДВ, дефинисано је, да је промет  добара, у 

смислу овог закона, пренос права располагања на телесним стварима  лицу које тим 

добрима може располагати као власник, ако овим законом није друкчије одређено. 

Са прометом добара уз накнаду, сагласно одредбама става 4. тачка 2) и става 5. 

истог члана Закона, изједначава се сваки други промет добара без накнаде, под 

условом да се ПДВ обрачунат у претходној фази промета на та добра или њихове 

саставне делове може одбити у потпуности или сразмерн, независно од тога да ли 

је остварено право на одбитак претзходног пореза. 



Сваким другим прометом добара без накнаде, у смислу члана 4. став 4. тачка 2) 

Закона, а у складу с одредбом члана 4. Правилника о утврђивању шта се сматра 

узимањем и употребом добара која су део пословне имовине пореског обвезника, 

пружањем услуга и сваким другим прометом без накнаде и о утврђивању 

уобичајених количина пословних узорака и поклона мање вредности („Сл. гласник 

РС“, бр. 118/12), сматра се поклањање добара, осим поклањања пословних узорака 

и поклона мање вредности из члана 6. и 7. овог правилника.  

 

Поклањање добара као  пословних узорака и поклона мање вредности, сматра се 

промет без накнаде, који се не изједначава са прометом уз накнаду у смислу 

Закона о ПДВ и правилника, под условом: 

 давања уобичајених количина пословних узорака, као добара која нису 

намењена промету и 

 добра треба да представљају резултат пословања пореског обвезника или која 

су непосредно повезана са обављањем његове делатности, без обзира да ли је на 

тим добрим аутиснут логотип пореског обвезника. 

 

 Поред наведених услова, сваки порески обвезник, па и онај који се бави 

издавачком делатношћу, и  који даје добра (своја издања) као пословне узорке, 

мора их обележити као такве, а ако не могу бити  обележени као узорци, морају 

бити у обиму и паковању различитом од облика и паковања тих добара намењени 

промету. 

Сходно члану 9 правилника, поклоном мање вредности, који не прадставља промет 

без накнаде који се изједначава са прометом уз накнаду, у смислу Закона о ПДВ, 

сматра се добро појединачне тржишне вредности мање од 2.000,00 динара,без 

ПДВа, осим добра које се сматра рекламним материјалом, које обвезник повремено 

даје  различитим лицима, пословним партнерима а да за то не постоји правна 

уговорена обавеза.   

Давање бесплатног рекламног материјала, не сматра се  извршеним  прометом у 

смислу Закона о ПДВ, ако су на тим материјалима (добрима), утиснут логотип 

пореског обвезника, односно визуелно испољавање бренда  који су у вези са 

делатношћу пореског обвезника, а која тај порески обвезник даје бесплатно 

различитим лицима. 

 

Сваки други промет, давање поклона, а да при том   нису испуњени претходно 

наведени услови (по којима би се сматрало да промет није извршен), представља 

промет без накнаде који се изједначава са прометом уз накнаду и који је предмет 

опорезивања у складу са Законом о ПДВ. 

  

У наставку преносимо мишљење министарства финансија везано за порески 

третман,  давања без накнаде (поклањање) серијске публикације, која је враћена као 

непродата: 

 

 

 

 



 
 (Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-0534/2007-04 од25.4.2007. год.) 

 

.....“Према одредбама члана 18. ст. 1. и 2. Закона, основицом код промета добара и услуга 
из  члана 4. став 4. и члана 5. став 4.овог закона, сматра се набавна цена, односно цена 

коштања тих или сличних добара и услуга, у моменту промета, а у коју није 

укључен ПДВ. 
Одредбом члана 23. став 1. Закона прописано је да општа стопа ПДВ за опорезиви промет 

добара и услуга или увоз добара износи (18%) 20%. По стопи ПДВ од 8% опорезује се 

промет или увоз монографских и серијских публикација. 

Сагласно одредби члана 8. став 2. Правилника о утврђивању добара и услуга чији се 
промет опорезује по посебној стопи ПДВ („Сл. гласник РС“, бр. 108/04, 130/04, 140/04 и 

65/05, у даљем тексту: Правилник), серијским публикацијама, у смислу члана 23. став 2. 

тачка 9) Закона, сматрају се часописи, билтени, годишњаци, зборници радова и слична 
грађа, која се објављује сукцесивно, у одређеним временским интервалима, на штампаном 

или електронском медију, са нумеричким и хронолошким ознакамачије издаваwе може да 

траје неограничено, а које имају ЦИПзапис (Цаталогуинг Ин Публицатионс), укључујући 
међународни књижни број ИССН (Интернатионал Стандард Сериал Нумбер) као његов 

саставни део и који је одштампан на сваком броју публикације. 

 У складу с наведеним одредбама Закона и Правилника, на промет без накнаде враћених 

непродатих примерака часописа Натионал Геограпхиц (ремитенда), које обвезник ПДВ – 
издавач, по комаду, поклања ученицима средњих школа, као и студентима Биолошког 

факултета, ПДВ се обрачунава и плаћа на  часопис у моменту промета. 

С тим у вези, напомињемо да када обвезник ПДВ врши промет ремитенде као стари папир 
(по килограму, без навођења назива публикације и др.), дужан је да на накнаду за 

извршени промет обрачуна ПДВ по пореској стопи од (18%), 20% и да обрачунати 

ПДВ плати у складу са Законом“. 
 

Ако порески обвезник у издавачкој делатности, даје без накнаде своја издања  под 

прописаним условима, као рекламни материјал или као поклон мање вредности, 

мора имати на уму, да укупна вредност датих добара не може бити већа од 0,25% 

укупног промета пореског обвезника  у том пореском периоду. 

 

 Расходи у издавачкој делатности по основу узимања добара са пословне 

сврхе  

 

Узимање добара , у смислу члана 4.став 4. тачка 1) закона о ПДВ, сматра се 

узимање добара која су део пословне имовине пореског обвезника за личне 

потребе оснивача, власника, запослених  или других лица (сопствена 

потрошња). 
Према Правилнику о утврђивању шта се сматра узимањем и употребом добара, 

другим прометом добара и пружањем услуга, без накнаде, о утврђивању 

уобичајених количина пословних узорака, рекламним материјалом и другим 

поклонима мање вредности, („Сл.гласник РС“, бр. 118/12), узимање добара , која 

су део пословне имовине пореског обвезника за пословне сврхе, не сматра се 

сопственом потрошњом. 

 



У складу  са законом и наведеним правлником, узимање добара, која чине део 

пословне имовине обвезника ПДВ, за личне потребе, непословне сврхе, 

предмет су опорезивања ПДВом, јер се сматрају крајњом потрошњом.  

Само у случајевима, када на узета добра, која имају третман сопствене потрошње, 

порески обвезник  није имао право да  користи одбитак ПДВа   у потпуности или 

сразмерно, није  дужан да обрачуна и плати ПДВ ( у издавачкој делатности, то могу 

бити купљене публикације у циљу давања за потребе репрезентације). 

   

Код узимања добара, која су део пословне имовине пореског обвезника, за 

пословне сврхе а који се не сматра сопственом потрошњом, без обзира да ли је 

био испуњен услов за коришћење, права одбитка ПДВ, у целости или 

делимично, у овом случају не постоји обавеза да се обрачуна и плати ПДВ. 

 

Дакле, узимање добара у сопствене пословне сврхе није промет који се сматра 

крајњом потрошњом, дакле није опорезив ПДВ ни по ком основу. 

 

Пример: 

Издавачко предузеће, „Пословни саветник“, које издаје месечни стручни часопис 

„Рачуноводство и порези у пословној пракси“, произвело је 5000 комада часописа 

чија је производна цена коштања 2.000 динара. Од укупне произведене количине, 

4.900 комада је продато купцима по цени 3.024,00 динара са урачунатим ПДВ по 

посебној стопи. Преосталих 100 комада, стручног часописа је подељено 

запосленима у циљу стручног усавршавања. 

Књижење код издавача за порески период: 

Рачун 
Опис 

Износ 

Д П Д П 

204  Купци у земљи 14.817.600  

 612 Приход од продаје производа и 

услуга на  домаћем тржишту 

 13.470.680 

 

 

471 

 

Порез на додату вредност по 

издатим фактурама по посебној 

стопи 

 

 

  1.346.920 

 

980  

 

 

Трошкови продатих производа и 

услуга 

9.800.000  

 

 

 9600 Готови производи  9.800.000 



По издатим фактурама за продате стручне часописе 

980  Трошкови продатих производа и 

услуга 

200.000  

 960 Готови производи  200.000 

За преузета сопствена стручна издања у пословне сврхе,(стручно едуковање 

запослених) 

Трошак по основу давања добара, стручних часописа (100 x 2000), који су 

подељени запосленима у сврху стручног усавршавања,  предстаља расход који се 

не евидентира на терет рачуна 550, као трошак стручног усавршаввања запослених, 

већ као расход у класи 9, на терет рачуна 980. У поступку производње овог 

стручног часописа, који се, поред продаје купцима, у одређеном броју, даје 

запосленима, и представља узимање имовине у пословне сврхе, евидентирани су 

сви расходи који се односе на производњу и у класи 5, на припадајућим рачунима и 

у класи 9, у Књиговодству трошкова.  У поступку коначног обрачуна укупне 

производње,  трошак по овом основу, евидентиран  на терет рачуна 980, бит ће 

укључен у коначни салдо повећања или смањења залиха на крају периода, (на терет 

или у корист рачуна групе, 63, у билансу успеха). 

Из свега претходно навденог, веома је важно, да сви расходи у издавачкој 

делатности буду документовани у писаној форми кроз записнике и пописне 

листе. Пописне листе и записници морају недвосмислено представљати 

рачуноводствене исправе које су одобрене од стране одговорних лица, 

пореског обвезника.  

У складу са Законом о пореском поступку и пореској администрацији потребно 

је тако креиране исправе, документовати у пореском поступку и приказати 

основ за пореско ослобођење, где постоје испуњени услови односно 

документовати за које промете је постојала обавеза  да се обрачуна и плати 

ПДВ. 

 

    мр Снежана Митровић 

 


