
Измене Правилника о ПДВ, ступиле на снагу 
од 1.фебруара 2023.g.

• У делу, Употреба добара и друго пружање услуга 
без накнаде

„Одредбе чл. 10. и 11. овог правилника не односе
се на промет услуга којe страно лице, које није
обвезник ПДВ врши без накнаде у Републици
Србији, већ порески дужник на сваки промет
услуга без накнаде тог лица обрачунава ПДВ по
прописаној пореској стопи и плаћа обрачунати ПДВ 
у складу са Законом.”.

Произилази, прописана је обавеза обрачуна ПДВ по 
основу промета услуга страних лица без накнаде, које 
мора да обрачуна порески дужник, без обзира да ли 
је услуга пружена у (не) пословне сврхе.



Пореска основица код промета добара и 
услуга-усклађивање са чл. 17 Закона о ПДВ

 Тржишном вредношћу на основу које се утврђује
основица за обрачунавање ПДВ за промет добара и 
услуга из члана 17. ст. 5. и 6. и члана 17б Закона
сматра се укупни износ који би купац добара,
односно прималац услуга платио у тренутку промета
добара, односно услуга независном добављачу за
промет у Републици Србији.

Независним добављачем из става 1. овог члана сматра
се лице које није повезано лице у смислу члана 17б 
став 2. Закона са лицем које врши промет добара, 
односно услуга из става 1. овог члана.
Ако се за конкретна добра, односно услуге не може
утврдити тржишна вредност, тржишна вредност
утврђује се за слична добра или услуге.



Члан 17б закона „Код промета добара,односно
услуга између лица која се сматрају повезаним 

лицима у смислу овог закона, уз накнаду која је
нижа од тржишне вредности, код којег стицалац

нема право на одбитак претходног пореза у 
потпуности,

• , основицом се сматра тржишна вредност тих
добара, односно услуга, без ПДВ.

 Повезаним лицима у смислу овог закона 
сматрају се повезана лица у складу са ЗПДПЛ, лица
код којих постоје породичне или друге личне везе, 
управљачке, власничке, чланске, финансијске или
правне везе, укључујући однос између послодавца
и запосленог, односно чланова породичног
домаћинства запосленог одређеног сходно члану
56а став 6. овог закона.”.



Слање и отпремање добара у иностранство-
Прецизирају се правила у ком облику се признаје 
декларација односно фактура и копија е фактуре 

која прати добра, да би се обезбедило пореско 
ослобођење

• У члану 80. став 1. после речи: „у електронском
облику”, или „оверена копију извозне декларације” 
или : „у папирном облику”.

У ставу 5. после речи: „ако поседује рачуне” додају се
запета и речи : „укључујући и одштампане примерке
електронских фактура издатих у складу са законом
којим се уређује електронско фактурисање (спољни
приказ) и потврђених потписом, односно печатом од
стране лица које их је издало у складу са законом
којим се уређује електронски документ,”. ПЕЧАТ???



Слање и отпремање добара у иностранство-
документоавње и право на пореско ослобођење 
Прецизира се ОБРАЗАЦ/ПОТВРДА О ИЗВРШЕНОМ 

ИЗВОЗУ Образац ПИИ

• Ст. 7. и 8. мењају се и гласе:

• „Потврда из става 6. овог члана издаје се на
обрасцу ПИИ – Потврда о извршеном извозу, који
је одштампан уз овај правилник и чини његов
саставни део.

• Надлежни царински орган издаје и оверава
потврду из става 6. овог члана на захтев
декларанта



Пореско ослобођење из чл 24 закона/ПРЕЦИЗИРА СЕ ПРАВИЛА 
ОТПРЕМАЊА ДОБАРА У СЛОБОДНУ ЗОНУ, СЛОБОДНО 

ЦАРИНСКО СКЛАДИШТЕ И СЛОБОДНУ ЦАРИНСКУ 
ПРОДАВНИЦУ/РАЧУН ОВЕРЕН У СКЛАДУ СА ЦАРИНСКИМ 

ПРОПИСИМА, ОД СТРАНЕ ЦАРИНСКОГ ОРГАНА, ЕЛЕКТРОНСКА 
ДЕКЛАРАЦИЈА ИЛИ ОВЕРЕНА ДЕКЛАРАЦИЈА У ПАПИРУ

• У члану 87. став 1. Пореско ослобођење из члана 24. став 1. 
тачка 5) Закона, за унос добара у слободну зону који се врши 
обвезнику ПДВ - кориснику слободне зоне, обвезник ПДВ који 
врши промет добара може да оствари ако поседује:

• 1) документ предузећа које управља слободном зоном (у 
даљем тексту: предузеће) којим се потврђује да између 
предузећа и корисника слободне зоне - примаоца добара 
постоји важећи уговор о коришћењу слободне зоне;

• 2) рачун испоручиоца домаћих добара која се уносе у слободну 
зону оверен од стране надлежног царинског органа, односно 
декларацију у електронском облику или оверену копију 
декларације у папирном облику, којом се доказује да су добра 
унета у слободну зону, у складу са царинским прописима;



ПРЕЦИЗИРАЈУ СЕ ПРАВИЛА ДОКУМЕНТОВАЊА  
КАДА СУ ДОБРА У ПОСТУПКУ ЦАРИНСКОГ 

СКЛАДИШТЕЊА / ДЕКЛАРАЦИЈА У 
ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ ИЛИ ОВЕРЕНА 

ДЕКЛАРАЦИЈА У ПАПИРНОМ ОБЛИКУ

• У члану 93. став 1. тачка 1) мења се и гласи:

• „1) декларацију у електронском облику, односно
оверену копију декларације у папирном облику
којом се доказује да су добра у поступку царинског
складиштења, у складу са царинским прописима;”.

• У ставу 2. после речи: „царински орган” додају се
речи: „на захтев обвезника ПДВ који врши промет, 
односно примаоца добара који је за тај промет
порески дужник у складу са законом”.



ПЛАНИРАНО ПОВЕЗИВАЊЕ ЦАРИНЕ СА СЕФ-
УВОЂЕЊЕ Е ФАКТУРЕ

• После члана 95. додаје се члан 95а, који гласи:

„Члан 95а

Ако се за промет из чл. 87, 90, 93. и 94. овог правилника
издаје електронска фактура у складу са законом којим се
уређује електронско фактурисање, надлежни царински
орган, у складу са овим правилником, оверава одштампани
примерак електронске фактуре (спољни приказ) који је
потврђен потписом, односно печатом од

стране лица које их је издало у складу са законом којим се
уређујеелектронски документ.”

И ОВА ОДРЕДБА У ЧЛ 95 а ПОТВРЂУЈЕ ДА НАПРЕДАК Е ФАКТУРА 
НИЈЕ УШТЕДА ПАПИРА, ЈЕР СЕ МОРАЈУ ШТАМПАТИ И 
ОВЕРАВАТИ е ФАКТУРЕ -ВЕЗАНО ЗА ИСПУЊАВАЊЕ ПРАВА НА 
ПОРЕСКО ОСЛОБОЂЕЊЕ ЗА ПДВ,  ИЗ ЧЛАНА 24 ЗАКОНА



УСЛУГЕ ОПЛЕМЕЊИВАЊЕ, ОПРАВКЕ ИЛИ 
УГРАДЊЕ/ДОКУМЕНТА КОЈА ПРАТЕ, ДЕКЛАРАЦИЈА У 

ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ ИЛИ ОВЕРЕНА КОПИЈА 
ДЕКЛАРАЦИЈЕ У ПАПИРУ

• У члану 96. став 1. тачка 3) речи: „оригинал или
оверену копију извозне декларације или други
доказ” замењују се речима:

• „извозну декларацију у електронском облику или
оверену копију извозне декларације у папирном
облику”.

• Члан 13.
• У члану 97. став 1. тачка 4) речи: „оригинал или

оверену копију извозне декларације” замењују се
речима: „извозну декларацију у електронском
облику или оверену копију извозне декларације у 
папирном облику”.



ПОРЕСКА ОСЛОБОЂЕЊА ИЗ ЧЛАНА 24 ЗАКОНА О 
ПДВ/ДЕФИНИСАНИ УСЛОВИ ЗА ОСЛОБОЂЕЊЕ, КОД ПОНОВНОГ 

ИЗВОЗА  ДОБАРА
• У члану 103. и члану 104. став 4. тачка 1) 2) 3) 4) стоји исти текст....

• Прометом добара намењених непосредним потребама летилица из става 1. овог 
члана сматра се испорука горива и мазива, хране, пића, штампе, добара 
намењених продаји у летилицама и др.

• За промет добара из става 3. овог члана, обвезник ПДВ је дужан да обезбеди доказе 
у складу са прописом који уређује царински дозвољено поступање са царинском 
робом, пуштање царинске робе и наплату царинског дуга, и то:

• 1) декларацију за поновни извоз у електронском облику, односно оверену копију 
декларације за поновни извоз у папирном облику и закључене обрачунске листове 
продаје у ваздухопловима у складу са царинским прописима - за страна добра 
продата путницима у летилицама у међународном ваздушном саобраћају;

• 2) декларацију за поновни извоз у електронском облику, односно оверену копију 
декларације за поновни извоз у папирном облику и спецификацију продатих 
добара састављену на основу обрачунских листова продаје у ваздухопловима у 
складу са царинским прописима - за домаћа добра продата путницима у 
летилицама у међународном ваздушном саобраћају;

• 3) декларацију за поновни извоз у електронском облику, односно оверену копију 
декларације за поновни извоз у папирном облику и доставнице - за продато 
страно гориво и мазиво;

• 4) доставнице, односно извозну декларацију у електронском облику, односно 
оверену копију извозне декларације у папирном облику и доставнице ако се 
промет врши нерезидентним предузећима - за продато домаће гориво и мазиво;



чл 80 Правилника/Пореско ослобођење из члана 
24.став1.тачка 16 б) закона односи се на промет 

добара и услуга који се врши у складу са 
уговорима о кредиту, односно зајмуu:

„Ако се преко сталне пословне јединице страног лица, која је обвезник ПДВ у 

Републици Србији, врши реализација пројеката финансираних из средстава

кредита, односно зајма по основу уговора из члана 118. став 1. овог правилника, 

рачун за промет добара и услуга који врши стална пословна јединица кориснику

средстава издаје стална пословна јединица, а пореско ослобођење за тај промет

добара и услуга може да оствари стална пословна јединица, односно корисник

средстава који је за тај промет порески дужник у складу са Законом, на основу

потврде о пореском ослобођењу за кредит, односно зајам.

Захтев за издавање потврде о пореском ослобођењу за кредит, односно зајам из

става 8. овог члана подноси корисник средстава и ако су услови за остваривање

пореског ослобођења испуњени, Пореска управа издаје и оверава потврду о 

пореском ослобођењу.



Добра и услуге за чији је промет прописао 
пореско ослобођење без права на одбитак 
претходног пореза-члан 25 тачка 11)Закона 

о ПДВ
• У павилнику у члану 136. став 1. мења се и гласи:

• Услугама, у смислу члана 25. став 2. тачка 11) Закона, 
сматрају се услуге социјалног старања и заштите, 
дечије заштите и заштите младих, услуге установа 
социјалне заштите: центара за социјални рад, установа 
за смештај корисника и установа за дневни боравак и 
помоћ у кући, под условом да су пружаоци услуга 
регистровани за обављање тих делатности и да 
поседују одобрење надлежног органа за пружање тих 
услуга, у складу са прописима који уређују социјалну 
заштиту и социјалну сигурност грађана.



Случајеви у којима нема обавезе 
издавања рачуна 

• Обвезник ПДВ нема обавезу да изда рачун из члана 42. 
Закона за:

• 1) промет добара и услуга физичким лицима, са 
изузетком предузетника, која нису обвезници ПДВ, осим 
за промет за који се издаје фискални рачун у складу са 
прописима којима се уређује фискализација; 

• 2) промет добара и услуга за који је у складу са чланом 
25. Закона прописано пореско ослобођење без права на 
одбитак претходног пореза, осим за промет за који 
постоји обавеза издавања електронске фактуре у складу 
са законом којим се уређује електронско фактурисање и 
промет за који постоји обавеза издавања фискалног 
рачуна у складу са законом којим се уређује 
фискализација;

• 3) промет добара и услуга без наканде.



Члан 165 Правилника/МИНИСТАР ЈЕ ПРОПИСАО У 
ПРАВИЛНИКУ, ДА СЕ МОРА ИЗДАТИ АВАНСНИ 

РАЧУН У ИСТОМ ПОРЕСКОМ ПЕРИОДУ КАДА СЕ 
ПРИМИ АВАНС У СЛУЧАЈЕВИМА:

за промет за који постоји обавеза издавања
фискалног рачуна у складу са прописима
којима се уређује фискализација, односно

и када постоји обавеза издавања електронске
фактуре”.
ОВА ОДРЕДБА НЕ ПРОИЗИЛАЗИ ИЗ ЗАХТЕВА ЗАКОНА О 

РАЧУНОВОДСТВУ КОЈИ ЈЕ КРОВНИ ЗАКОН ЗА ВОЂЕЊЕ 
ПОСЛОВНИХ КЊИГА И ЗАКОНА О ПДВ-ОВО ЈЕ АПСУРД И 
КОМПЛИКОВАЊЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ЕВИДЕНЦИЈА!



Члан 166 Правилника/Када се прими 
аванс, где је порески дужник прималац 
добара из члана 10.став 2 Закона о ПДВ, 

нема обевезе издавања рачуна 

„осим по основу примљене авансне уплате

за промет за који постоји обавеза издавања
електронске фактуре”.



• Члан 167 Правилника

• За услуге из члана 5. став 3. тачка 1) Закона,(пренос , уступање и 
давање на коришћење ауторских и сродних права, патената 
лиценци исл) услуге непосредно повезане са тим услугама, као 
и услуге техничке подршке приликом коришћења софтвера, 
хардвера и друге опреме на одређени временски период, 
обвезник ПДВ може да изда рачун:

• 1) пре пријема авансне уплате и извршеног промета тих услуга;

• 2) после пријема авансне уплате, а пре извршеног промета тих 
услуга.

• Рачун издат у складу са ставом 1. овог члана сматра се рачуном 
из члана 42. став 1. Закона.

• У рачуну који је издат у складу са ставом 1. овог члана не 
исказује се податак о датуму промета услуга, осим у 
електронској фактури у којој се као податак о датуму промета 
наводи датум издавања електронске фактуре.



Издавање рачуна

• У члану 169. Обвезник ПДВ који је примио 
накнаду на име претплате за испоруку дневних 
новина и серијских публикација из члана 23. 
став 2. тач. 8) и 9) Закона, независно од тога да 
ли је појединачна вредност тих добара 
опредељена или није опредељена, нема 
обавезу издавања рачуна из члана 42. став 1. 
Закона, са изузетком фискалног рачуна који се 
издаје у складу са прописима којима се уређује 
фискализација, односно електронске фактуре.



• У члану 173. Обвезник ПДВ који врши промет 
добара за који је прописано пореско 
ослобођење без права на одбитак претходног 
пореза издаје рачун у случајевима прописаним 
овим правилником у којем не исказује податке 
из члана 42. став 4. тач. 6)-8) и 10) Закона, већ 
исказује укупан износ накнаде за извршен 
промет добара и услуга.



Издавање рачуна
• У члану 178. Ако обвезник ПДВ издаје рачун за промет који је делом опорезив 

ПДВ, а делом не подлеже опорезивању јер се сматра да је тај део промета, у 
складу са Законом, извршен у иностранству, за део промета који је опорезив 
ПДВ у рачуну исказује пореску основицу за обрачунавање ПДВ и обрачунати 
ПДВ, а за део промета за који се сматра да је извршен у иностранству исказује 
износ накнаде.

• Ако обвезник ПДВ издаје рачун за промет који је делом ослобођен ПДВ, а 
делом не подлеже опорезивању јер се сматра да је тај део промета, у складу 
са Законом, извршен у иностранству, у рачуну одвојено исказује накнаду за 
део промета који је ослобођен ПДВ и накнаду за део промета за који се сматра 
да је извршен у иностранству.

• Ако обвезник ПДВ издаје рачун за промет који је делом опорезив ПДВ, а 
делом ослобођен ПДВ, за део промета који је опорезив ПДВ у рачуну исказује 
пореску основицу за обрачунавање ПДВ и обрачунати ПДВ, а за део промета 
који је ослобођен ПДВ исказује износ накнаде.

• додаје се став 3, који гласи:
• „Ако обвезник ПДВ издаје рачун за промет који је делом опорезив ПДВ, а 

делом ослобођен ПДВ, за део промета који је опорезив ПДВ у рачуну исказује
пореску основицу за обрачунавање ПДВ и обрачунати ПДВ, а за део промета
који је ослобођен ПДВ исказује износ накнаде.”.



Додатна поједностављења у издавању 
рачуна

• У члану 182. став 1. тачка 8) броју и датуму издавања 
рачуна за извршени промет добара и услуга, односно 
датуму почетка и датуму завршетка временског периода 
у којем су издати рачуни за извршени промет добара и 
услуга, у случају када се измена врши за све рачуне 
издате једном лицу у том временском периоду

• Додаје се став 3, који гласи:
• „Одредбе става 1. овог члана сходно се примењују и у 

случају када наплаћени аванс за који је издат авансни
рачун престане да се сматра авансом за промет добара, 
односно услуга, у потпуности или делимично, осим у 
случају када наплаћени аванс или део аванса постане
накнада, односно део накнаде за извршени промет

• добара, односно услуга.”.



• У члану 183. став 1. мења се и гласи:

„Обвезник ПДВ издаје пољопривреднику
документ за обраун ПДВ надокнаде
(признаница) у смислу члана 34. став 3.

Закона.”.



• У члану 186. став 1. после речи: „локалне
самоуправе,” додају се речи: „односно на
основу одлуке тих лица”, реч: „промет”

• замењује се речима: „плаћање по основу
промета”, а после речи:

• „јединствену накнаду” запета и речи: „о чему
доставља обавештење лицима која врше тај
промет у року од пет дана по истеку
календарског месеца” бришу се.



Чл 188 Правилника/ У случају авансног плаћања, обвезник ПДВ који прима авансну 
уплату, а који је по основу пријема авансне уплате порески дужник у складу са 
Законом, издаје рачун који садржи следеће податке:

1) назив, адресу и ПИБ обвезника - издаваоца рачуна;2) место и датум издавања и 
редни број рачуна;3) назив, адресу и ПИБ обвезника - примаоца рачуна;

4) основ за авансно плаћање и датум пријема аванса;5) износ авансне уплате;

6) пореску стопу која се примењује;7) износ обрачунатог ПДВ.

У коначном рачуну за промет добара и услуга за који је прималац авансне уплате 
порески дужник у складу са Законом, износ основице за извршени промет умањује 
се за износе авансних уплата, без ПДВ, а износ ПДВ за извршени промет за износе 
ПДВ обрачунате по основу авансних уплата, осим ако овим правилником није 
друкчије прописано.

Изузетно од става 2. овог члана, ако после авансног плаћања дође до промене 
пореског дужника у складу са Законом, обвезник ПДВ који је извршио тај промет 
издаје рачун у којем исказује укупан износ основице, без ПДВ, а прималац добара, 
односно услуга обрачунава ПДВ за тај промет у складу са Законом.

Обвезник ПДВ из става 3. овог члана има право да сторнира авансни рачун, као и да 
изврши исправку обрачунатог ПДВ ако поседује документ примаоца којим се 
потврђује да је извршио исправку одбитка претходног пореза, односно да ПДВ по 
авансном рачуну није користио као претходни порез.



• У члану 189. Правилника У случају авансног плаћања, обвезник   
ПДВ који прима авансну уплату, а који по основу пријема авансне 
уплате није порески дужник у складу са Законом, може да изда 
рачун који садржи следеће податке:

1) назив, адресу и ПИБ обвезника - издаваоца рачуна;2) место и 
датум издавања и редни број рачуна;3) назив, адресу и ПИБ 
обвезника - примаоца рачуна;4) основ за авансно плаћање и датум 
пријема аванса;

5) износ авансне уплате.

У коначном рачуну за промет добара и услуга за који прималац 
авансне уплате није порески дужник у складу са Законом, укупан 
износ накнаде умањује се за износе авансних уплата.

Изузетно од става 2. овог члана, ако после авансног плаћања дође до 
промене пореског дужника у складу са Законом, обвезник ПДВ који је 
извршио промет добара, односно услуга издаје рачун за тај промет у 
којем исказује укупан износ основице и износ ПДВ, а прималац добара, 
односно услуга врши исправку обрачунатог ПДВ и ПДВ који је одбијен 
као претходни порез по основу датог аванса.став 3. мења се и гласи:



• У члану 196. За промет добара и услуга који у Републици Србији 
врши страно лице које није обвезник ПДВ у Републици Србији, 
односно обвезник ПДВ који за тај промет није порески дужник у 
складу са Законом, прималац добара и услуга, као порески дужник, 
сачињава интерни рачун на дан настанка пореске обавезе у складу 
са чланом 16. Закона, односно на дан када се најраније изврши 
једна од следећих радњи, и то:

• 1) промет добара и услуга, укључујући и повећање накнаде за тај 
промет;

• 2) плаћање, ако је накнада или део накнаде плаћен у новцу пре 
промета добара и услуга;

• 3) издавање рачуна код услуга из члана 5. став 3. тачка 1) Закона, 
услуга непосредно повезаних са тим услугама, као и услуга техничке 
подршке приликом коришћења софтвера, хардвера и друге опреме 
на одређени временски период.



• Изузетно од става 1. тачка 3) овог члана, ако дан када је 
страно лице издало рачун и дан када је порески дужник 
примио рачун нису у истом пореском периоду, порески 
дужник сачињава интерни рачун у пореском периоду у 
којем је примио рачун страног лица.

Интерни рачун из става 1. овог члана, у зависности од тога да 
ли се сачињава за промет, повећање накнаде за промет, 
односно аванс, нарочито садржи следеће податке:

1) назив, адресу и ПИБ лица које сачињава интерни рачун;
2) датум сачињавања и редни број интерног рачуна;
3) назив, адресу и ПИБ, односно други порески број лица које је 
извршило промет добара или услуга, издало документ о 
повећању накнаде за промет, односно којем је извршено 
авансно плаћање;
4) датум промета, повећања накнаде за промет, односно датум 
плаћања аванса;
5) пореску основицу;
6) пореску стопу која се примењује;



• „Члан 202а

• „Ако се уз рачун доставља документ који
представља прилог том рачуну, тај документ не
сматра се рачуном по основу којег настаје
пореска обавеза нити право на одбитак
претходног пореза.”

• Овај правилник је ступио на снагу 1. фебруара
2023. године.
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