
Стицање статуса претежног извозника у току године 
 

Укупан промет као критериј за одређивање статуса претежног извозника није 

критериј који се корсти код утврђивања укупног промета добара и услуга у 

смислу Закона о ПДВ. 

 

У складу са  чланом 3. Уредбе о измени Уредбе  о критеријумима на основу којих се утврђује 

шта се, у смислу закона о порезу на додату вредност, сматра претежним прометом добара у 

ностранство („Сл. гласник РС“, бр. 124/04, 27/05, 4/13 и 21/15) прописано је: 

Обвезником који претежно врши промет добара у иностранство, сматра се обвезник ПДВ , који 

је у периоду од 1. јануара текуће године до истека пореског периода за који подноси пореску 

пријаву, извршио извоз добара  чија је вредност у односу на вредност укупног промета добара 

и услуга већа од 50%, односно најмање 10.000.000 евра, исказаних у финансијском извештају за 

претходну календарску годину састављеном у складу са прописима о рачуноводству.  

Утврђивање претежног промета добара у иностранство обвезник ПДВ из претходног става, 

врши за сваки порески период текуће године.  

 Обвезник ПДВ утврђује вредност извршеног извоза добара и вредност укупног промета добара 

и услуга на основу података из пословних књига за текућу календарску годину, а које води у 

складу са прописима о рачуноводству. 

Обвезник ПДВ који испуни  наведене критерије , у наредних 12 календарских месеци, односно 

до истека рока за подношење наредног финансијског извештаја за претходну календарску 

годину састављеног у складу са прописима о рачуноводству, сматра се обвезником ПДВ који 

претежно врши промет добара у иностранство. 

 

 

Стицање статуса претежног извозника на основу поднетог годишњег 

финансијског извештаја 

 

 У складу са Уредбом о критеријумима на основу којих се утврђује шта се, у смислу Закона 

о порезу на додату вредност, сматра претежним прометом добара у 

иностранство(„Службени гласни РС“, бр. 124/04, 27/05 и 4/13), прописано је да  

обвезник ПДВ из члана 2. став 2. ове уредбе, доставља надлежном пореском органу, уз пореску 

пријаву за ПДВ за порески период текуће године у коме је поднео финансијски извештај за 

претходну календарску годину, састављен у складу са прописима о рачуноводству, податке од 

значаја за утврђивање шта се сматра претежним прометом добара у иностранство на Обрасцу 

ПИД ПДВ - Претежан извоз добара у иностранство, који је одштампан уз наведену уредбу. 

Обвезници ПДВ који, према подацима из финансијских извештаја за 2017.г., испуњавају један 

од критеријума за стицање статуса претежног извозника, у складу са Уредбом о измени Уредбе 

о критеријумима на основу којих се утврђује шта се, у смислу Закона о порезу на додату 

вредност, сматра претежним прометом добара у иностранство,  ако желе да остваре статус 

претежног извозника у наредних 12 месеци, дужни су да Пореској управи, најкасније до 15. 

марта 2018.г. доставе податке од значаја за утврђивање шта се сматра претежним прометом 

добара у иностранство на Обрасцу ПИД ПДВ - Претежан извоз добара у иностранство.  
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