
Примена ПДВ евиденција од 1. јула 2018.г. и извештавање Пореске управе 

 

У складу са Правилником  о изменама и допунама Правилника о облику, садржини и 

начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ. ( 

„Сл. Гласник  РС“, бр. 48/18) прописана су правила која се морају применити у 

евиденцији ПДВ са почетком од 1.7.2018.г. 

Према новом правилнику, ПДВ обвезници који достављају ПП ПДВ на месечном 

нивоу, први пут ће преглед ПДВ евиденција доставити у новом  Обрасцу ПОПДВ, који 

ће бити у прилогу ПП ПДВ за јули месец, која ће се доставити Пореској управи, 

најкасније до 15.8.2018.г. 

ПДВ обвезниици који достављају ПП ПДВ за тромесечни порески период, први пут ће 

нови преглед у ПОПДВ обрасцу, доставити уз пореску пријаву за јули, август и 

септембар, најкасније до 15.10.2018.г. 

У више наврата смо анализирали предложене ПДВ евиденције и молили надлежне да 

овај преглед у овој форми и овом садржају у ПОПДВ не заживи, али на жалост,  некима 

није важно или није познато,  у коликој мери су нове евиденције преобимне, прескупе, 

неупоредиве и колико ће довести до пада прихода од ПДВ у буџет Србије. Такође, нове 

ПДВ евиденције подразумевају повећане трошкове у прилагођавању софтвера и 

повећан обим рада рачуновођа, што значи  погоршање пословног амбијента. Нови 

преглед у ПОПДВ обрасцу довешће и до погоршања пореског поступка у Пореској 

управи, јер нема могућности упоредивости података са евиденцијама у главној књизи у 

рачуноводству и неће допринети до сузбијања сиве економије.  

Све наведено значи,  да нови прописани Образац ПОПД који ће се дотављати уз ПП 

ПДВ пријаву, управо зато што не задовољава правила за могућу упоредну контролу са 

пореским подацима исказаним у главној књизи на основу рачуноводствених правила, 

ће увести рачуновође и ПДВ обвезнике у веће пореске прекршаје  а могуће и у 

кривичне пореске прекршаје. 

Према новим ПДВ евиденцијама и садржају ПОПДВ обрасца прописане су табеле и 

сдаржај података које треба унети у те табеле. 

У много случајева, где не постоји право одбитка ПДВ због захтева за попуњавање 

одређених поља, неке евиденције ће се морати водити,  упоредно и ручно. 

Образац ПОПДВ је прописан у садржају и форми која подразумева попуњавање 176 

поља. Прописане су опште и посебне евиденције које нису биле прописане за потребу 

попуњавања ПП ПДВ пријаве. На основу прописаних правила, подразумева да се у 

неким пољима уносе и негативни износи. Када настаје пореска обавеза на основу 

извршеног плаћања у новцу пре извршеног промета добара и услуга ( аванси) 

прописане ПДВ евиденције подразумевају, да се приказује и основица, без обзира што  

промет још није извршен  и обрачунати  ПДВ. 

 

Образац ПОПДВ је прописан у форми табела, у које  се уносе  одређени подаци на 

основу извршених промета са аспекта Закона о ПДВ, као и подаци који немају 

значај за опорезивање ПДВ-ом. 

Табела 1 –евидентирају се промети добара и услуга по излазним рачунима,  за које 

је прописано пореско ослобођење у складу са чланом 24 Закона о ПДВ, са правом 

одбитка претходног пореза према члану 24 Закона о ПДВ. 

Табела 2- евидентирају се промети добра и услуга по излазним рачунима, за које је 

прописано пореско ослобођење без права одбитка претходног, према члану 25 

Закона о ПДВ. 

Табела 3- евидентирају се сви опорезиви промети добара и услуга по излазним 

рачунима, који врши обвезник ПДВ као  обрачунати ПДВ.  



У ову табелу у поље 3.а. уносе се и подаци о обрачунатом ПДВ за промет другог лица, 

као пореског дузника за примљена добра на основу улазних рачуна или на основу 

информација да је промет извршен и да постоји обавеза за интерни обрачун ПДВ 

(порески дужници из члана 10. Став 1.и 2. Закона о ПДВ).  

 

Табела 4  –евидентирају се излазни рачуни за промете где су прописани посебни 

поступци опорезивања  У овој у поље 4.1 уносе се посебни промети које врше 

Туристичке агенције.  У поље4.2 уносе се посебни промети  Половних  добара, 

уметничких дела, колекционарска добра и антиквитети. 

 

Табела 5- евидентирају  се збирни подаци за укупан промет добара и услуга на 

основу излазних рачуна и укупно обрачунати ПДВ. 

 

Табела 6-евидентирају се подаци на основу увоза добара стављених у слободан 

промет у складу са царинским прописима ( царински рачун). 

У табели 6 раздвојени су промети везано за увоз добара, за која је прописано пореско 

ослобођење ( табела 6.1.) и вредност увежених добара, на који се обрачунава и плаћа 

ПДВ ( табела 6.2). 

 

Табела 7- евидентирају се подаци о набавци добара и услуга од пољопривредника, 

на основу признаница и откупних блокова. 

 

Табела 8-евидентирају се подаци о набавци добара и услуга осим од 

пољопривредника 

Табела 8 је најобимнија и управо захтева евидентирање података и који  нису значајни 

са аспекта ПДВ евиденција и прегледа обрачунатог ПДВ. 

У поље 8.а евидентирају се набавке добара и услуга у Републици од обвезника ПДВ 

када је испоручилац добара и порески дужник. 

У поље 8.б евидентирају се подаци о набавци добара и услуга у Републици од 

обвезника ПДВ али за која је порески дужник, прималац добара и услуга из члана 10. 

став 2 Закона о ПДВ. 

У поље 8.в евидентирају се подаци о набавци добара и услуга у Републици од 

обвезника ПДВ осим по основу промета из тачке 8.а и 8..б. 

У поље 8.г. евидентирају се подаци о набавци добара и услуга у Републици од страних 

лица која нису обвезнициПДВ а за која постоји обавеза обрачуна ПДВ према члану 

10.став 1 Закона о ПДВ. 

У поље 8.д евидентирају се подаци о набавци добара и услуга осим промета из тачке 

8.а до 8.г. 

У поље 8.ђ уносе се подаци о укупној основици одосно накнади/вредности набављених 

добара и услуга. 

У поље 8e уносе се подаци о ПДВ за промет добара и услуга, који се може одбити као 

претходни порез као и подаци о исправци одбитка претходног пореза. 

 

У табелу 9 – евидентирају се  подаци о укупној вредности набављених добара и 

услуга, укључујући и вредност увезених добара стављених у слободан промет. 

 

У табелу 10 –евидентира се збирно укупна пореска обавеза за ПДВ у пореском 

периоду. 

 



У табелу 11- евидентира се промет добара и услуга извршен ван Републике и други 

промет који не подлеже ПДВ. 

 

На основу прописане форме и садржаја ПП ПДВ и форме и садржаја Обрасца ПОПДВ 

и анализом правила и података који се уносе,  односно утврђене значајно различите 

форме и садржаји, управо говоре колико су правила у основи контрадикторна и 

различита, неупоредива и штетна за рачуновође и ПДВ обвезнике. 

У ПП ПДВ има прописаних 17 поља која се морају попунити ако постоје промети са 

пореског аспекта који треба да се обухвате и збирно за порески период,  унесу у ПДВ 

пријаву. Евиденција података се врши на основу рачуан евидентираних у  Књизи 

улазних и Књизи излазних рачуна,  што задовољва рачуноводствена правила што значи 

могућу упоредивост података,  са подацима у главној књизи. 

У ПП ПДВ нема поља о исказаној основици и ПДВ, која се уносе у негативним 

износима са предзнаком минус. 

Кад се ради о пореском аспекту и настанку пореске обавезе по основу наплате, односно 

плаћања, ако је накнада или део накнаде наплаћен, ондосно плаћен у новцу пре промета 

добара и услуга (аванс), у ПП ПДВ приказује се само пореска обавеза за ПДВ на 

примљене авансе по основу издатих авансних рачуна али не и основица.  

Управо из свега наведеног, произилази,  да преобиман Образац ПОПДВ,  чије 

попуњавање подразумева значајно већи обим рада и могућност грешеке у раду, је 

довољн разлог да образац није примњив пословној пракси а није у интересу ни доброг 

пореског поступка нити ће повећати наплату ПДВ и сузбити сиву економију. Управо ће 

се десити све супротно. 

 

У наставку, приказаћемо које податке треба објединити из преузети из појединих 

поља у обрасцу ПОПДВ и унети у одређена поља у ПП ПДВ, под условом да су 

тачно евидентирани у прегледу евиденције у ПОПДВ. 

 

         Структура и садржај података који се уносе у прописана поља у ПП ПДВ а 

                     који се преузимају и уносе из појединих поља, из ПОПДВ: 

 

Сo  

III ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА carinrimljene priznaniceoljoprivrednabelа онсоу i 

1.Промет добара и услуга који је ослобођен ПДВ са правом на одбитак претходног 

пореза   

У ПП ПДВ у поље 001 уносе се подаци из поља 1.5  Образац ПОПДВ 

2. Промет добара и услуга који је ослобођен ПДВ без права наодбитак претходног 

пореза   

У  ПП ПДВ у поље 002 уносе се подаци из поља 2.5 ПОПДВ 

 

3.Промет добара и услуга по оптој стопи   

У ПП ПДВ у поље 003 уносе се подаци из поља 5.1=(3.8+4.1.1+4.2.1) ПОПДВ  

У поље 103 уноси се подаци из поља 5.3=(5.2+(8e.6 у утврђеном износу)) 

 

4. Промет добара и услуга по посебној стопи  

У ПП ПДВ у поље 004 уносе се подаци из  поља 5.4=(3.8+4.2.1) ПОПДВ 

У поље 104 уносе се подаци из поља 5.5=(3.10+3a.9+4.2.4) ПОПДВ 

 



5. ЗБИР (1+2+3+4) у ПП ПДВ 

У поље 005 уносе се подаци из поља 5.6=(1.5+2.5+5.1+5.4) ПОПДВ  

У поље 105 уносе се подаци 5.7=(5.3+5.5) ПОПДВ 

 

IV ПРЕТХОДНИ ПОРЕЗ 

 

6. Претходни порез плаћен приликом увоза  

У ПП ПДВ у поље 006 уноси се податак из поља 6.3 = (6.1+6.2.1+6.2.2+6.2.3) ПОПДВ 

У поље 106 уноси се податак из поља 9a.1= (6.4) 

7. ПДВ надокнада плаћена пољопривреднику  - 

У ПП ПДВ у поље 007 уноси се податак из поља 7.1 ПОПДВ 

У поље 107 уноси се податак из поља 9a.2 = (7.4) ПОПДВ 

8. Претходни порез осим пореза са ред.бр.6 у ПП ПДВ   

У поље 008 уноси се податак из поља 8đ =(8a.6+8b.6+8v.4+8g.5+8d.1+8d.2+8d.3) 

У поље 108 уноси се податак из поља 9a.3 

9. ЗБИР (6+7+8)  у ПП ПДВ  

У поље 009 уноси се податак из поља  9 = (6.3+7.1+8đ)   

У поље 109 уноси с еподатак из поља   9a.4 = (9a.1+9a.2+9a.3)           

 

V ПОРЕСКА ОБАВЕЗА 

10.Износ ПДВ у пореском периоду (5 - 9) 

11. Повраћај ПДВ 

 

 

Нови преглед ПДВ у Обрасцу ПОПДВ ће се доставити први пут, уз ПП ПДВ пријаву за 

јули месец 2018.г., чији је рок за достављање 15.08.2018.г.  

Тромесечни ПДВ обвезници ће доставити нови преглед ПДВ у Обрасцу ПОПДВ уз 

пореску пројаву ПП ПДВ за јули, август и септембар, коју подносе до 15.октобра 

2018.г.  

У оквиру Рачуноводствене  коморе Србије, наставиће се активности, где ћемо 

аргументовано образлагати, зашто је Образац ПОПДВ у овој форми и садржају,  штетан 

и непримењив за пословну праксу, за порески поступак и за државу, односно буџет 

Србије.  

Тражићемо од надлежних,  да се донесу адекватне ПДВ евиденције и извештавање кроз 

нову ПДВ пријаву до 45 поља као што имају развијене земље.  

Зато је важно да вашим колегиницама и колегама  сугеришете,  да се у што већем броју 

прикључе Рачуноводственој комори Србије.  

Сајт Рачуноводствене коморе Србије се завршава и биће на домену, 

www.racunovodstvenakomora.rs . На сајту  ће бити затворени Форум за чланове РКС, на 

десет тема,  где ћемо настојати да  институционално организујемо рачуноводствену 

професију Србије и укључимо је чланство и у Форум. 

 

мр Снежана Митровић 

http://www.racunovodstvenakomora.rs/

