
Računovodstveno Poresko    

Savetovanje

UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT I 

POREZA NA PRIHODE  OD SAMOSTALNE  

DELATNOSTI ZA 2022.g.

 Pravilnik o izmenama i dopunama

Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa...

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika 

o sadržaju poreske prijave za obračun 

poreza nа dobit pravnih lica 
(„Sl.gl.RS“ 97/2021) primenjuju se na obračunavanje i  

plaćanje poreza na dobit za 2022.g.



Obveznik poreza na dobit za 2022.g.
Privredno društvo:

• Akcionarsko društvo

• Društvo sa

ograničenom 

odgovornošću

• Ortačko društvo

• Komanditno društvo

• Društveno preduzeće

• Javno preduzeće

Zadruga koja ostvaruje 

prihode prodajom 

proizvoda na tržištu

Ogranak stranog lica

 Drugo pravno lice koje nije

osnovano radi ostvarivanja

dobiti, već je u skladu sa

zakonom osnovano radi

postizanja drugih ciljeva,ako 

ostaruje prihode prodajom 

proizvoda na tržištu ili vršenjem 

usluga.

Regulativa:

 Zakon o porezu na dobit pravnih 

lica, “Sl.gl.RS”,br.25/01....113/17 i 

95/18, 86/19,153/20, 118/21)

 Zakon o poreskom postupku i 

poreskoj administraciji“Sl.gl.RS”,

br.80/02..... 95/18 i 86/19, 144/20, 

96/21,138/22 i podzakonska akta



Poreski period za koji se obračunava porez na 

dobit pravnih lica za 2022.g.
 Kalendarska godina 2022.ili

 Deo kalendarske godne ako 

je obveznik otpočeo delatnost 

u toku godine, gde je bio 

dužan da u roku 15 dana od 

dana upisa u APR  podnese 

poresku prijavu u kojoj 

proceni prihod, rashode i 

dobit za 2022.g. Ili

 Obveznik koji je tokom 

godine nastao statusnom 

promenom, spajanjem, 

podnosi poresku prijavu za 

period od dana upisa u APR 

do dana 31.12. i

 Godina različita od kalendar.

 Poreski obveznik  podnosi 

Poreskoj upravi, Poresku 

prijavu i Poreski bilans na 

obrascima PDP i PB1 i 

predaje u elektronskoj formi, 

najkasnije do 30.06.2023.g.

1) Na poresku osnovicu 

primenjuje se stopa poreza 

15%, koja se umanjuje za 

poreske podsticaje i plaćene 

akontacije poreza na dobit, 

za 2022.g.

2) Prilikom obračuna poreza 

na dobit primenjuje se 

princip samooporezivanja.



Utvrđivanje poreske osnovice i sastavljanje 

poreskog bilansa

Poreska osnovica na 

koju se obračunava 

porez na dobit utvrđuje 

se u poreskom bilansu, 

usklađivanjem dobiti 

obveznika koja je 

utvrđena u Bilansu 

uspeha, koji je sastavljen 

u skladu sa MSFI 

odnosno MRS odnosno 

MSFi za MSP.

Ako obveznike NE 

primenjuje međunarodne 

standarde, onda poresku 

osnovicu utvrđuje 

usklađivanjem dobiti, 

iskazane u skladu sa 

načinom priznavanja, 

merenja  procenjivanja 

prihoda u skladu sa 

Pravilnikom MF (za mikro 

pravna lica).



• ПОРЕСКИ БИЛАНС

ОБВЕЗНИКА ПОРЕЗА НА

ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 
31.12.2022. ГОДИНЕ (69 позиција 
као и за 2021.г.)

• - износ у динарима А. Добит и 

губитак пре опорезивања

 I. Резултат у Билансу успеха

• 1. Добит пословне године

• 2.Приход огранка нерезидентног 

правног лица који се не 

опорезује као и приход огранка 

из јурисдикцијског подручја који 

оствaрује приходе на који се 

примењује  чл 40. ст.1/

Редни број 1. “добит 

пословне године” 

уноси се података са 

АОП-а 1049 Биланс 

успеха

Редни број 3.”Губитак 

пословне године” 

уноси се губитак пре 

опорезивања са 

позиције АОП 1050 из 

Биланса успеха



 II. Добици и

губици од продаје 

имовине из члана 

27. Закона 

(исказани у 

Билансу успеха)

• 4. Добици од 

продаје имовине

• 5. Губици од 

продаје имовине

Редни бр. 4 и 5 Обрасца

• ПБ 1) уносе се капитални добици и 

губици исказани у билансу успеха, 

који су настали продајом, односно 

другим преносом уз накнаду 

имовине наведене у чл. 27. став 1.

и 2. ЗПДПЛ, утврђени у складу са 

прописима о рачуноводству, 

МРС/МСФИ и МСФИ за МСП а то су:

 непоктрeтности,

 права  интелектуалне својине, 

 удела у капиталу правних лица 

који представљају дугорочне 

пласмане,

 инвестиционе јединице.

 дигитална имовина.



III. Усклађивање расхода у ПБ 1

 6. Трошкови који нису 

документовани

(члан 7а ЗПДПЛ) 

• 7. Исправке вредности 

појединачних 

потраживања од лица 

коме се истовремено 

дугује, до износа 

обавезе према том 

лицу 

• 8. Поклони и прилози 

дати политичким 

организацијама

• 9. Поклони чији је 

прималац повезано 

лице из чл.59 Закона

 Ред.бр.6. Уколико обвезник у главној 

књизи, има исказане трошкове за   

које не постоји одговарајућа 

документација,  уноси износ 

„трошкови који нису документова. 

 Ред.бр. 7 Обрасца ПБ 1, уноси се 

износ исправљеног потраживања до 

висине обавезе према том лицу. 

 Ред. Бр. 8. према  члану 7а,став1 

тачка 3)ЗПДПЛ, не признају се као 

порески расходи.

 Ред.бр.9., чл 7а,став 1.тачка

ЗПДПЛ,на терет расхода не признају се



• 10. Камате због 

неблаговремено плаћених 

пореза, доприноса и других 

јавних дажбина

• 11. Трошкови поступка 

принудне наплате пореза и 

других дуговања, трошкови 

порескопрекршајног и 

других прекршајних 

поступака који се воде пред 

надлежним органом

• 12. Новчане казне, уговорне 

казне и пенали 

• 13. Затезне камате између 

повезаних лица 

Уносе се расходи по 

овом основу који су 

исказани у Билансу 

успеха, а нису порески 

признати расходи.



14. Трошкови који нису настали 

у сврху обављања пословне

делатности            

(неоснована плаћања 

правним и физич.лицима)

15. Трошкови материјала и 

набавна вредност продате 

робе изнад износа 

обрачунатог применом 

методе просечне цене или 

FIFO методе 

16. Усклађивање расхода из чл 

9. ЗПДПЛ 

17. Отпремнине и новчане 

накнаде,обрачунате/неисплаћ.

 Ред бр 16  ПБ 1 Издаци, из 

члана 9.став 2. ЗПДПЛ који 

нису исплаћени у пореском 

периоду у ком су обрачунати, 

(увећавају опорезиву добит 

у 2022.г.,примања на која се 

до износа  прописаног у чл. 18 

ЗПДГне плаћа порез на 

зараде, која су обрачуната у 

2022.г.а нису исплаћена, 

дневнице, јубиларне 

награде...итд)



18. Примања запосленог из члана 

9. став 2. ЗПДПЛа, обрачуната 

у претходном пореском 

периоду а исплаћена у 

пореском периоду за који се 

подноси порески биланс 

19. Отпремнине и новчане 

накнаде по основу престанка 

радног односа које су 

обрачунате у претходном а 

исплаћене у пореском периоду 

за који се подноси порески 

биланс

20. Укупан износ амортизације 

обрачунат у финансијским 

извештајима 

21. Укупан износ амортизације 

обрачунат за пореске сврхе

 Издаци,из члана 9.став 2. који 

нису исплаћени  у претходном 

пореском периоду(2021.г. и 

раније) већ у 2022.г., у 

периоду за који се подноси 

ПБ1, исказаће се  на ред бр 

18. у ПБ1.(умањују

опорезиву добит за 2022.г.)

 За утврђивање основице за 

обрачун пореза на добит 

признаје се амортизација 

која је нижа

(почев од 2018.г.и у 2022

нематеријална имовина не

улази II групу средст. али се

обрачун врши на Обрасцу

ОА/Н(признат расход у ПБ1)



Обрасци који се примењују у складу са 

правилником, у обрачуну пореске 

амортизације су:

Образац ОА/I Обрачун амортизације 

непокретности (које су разврстане у I 

групу)

Образац ОА – Обрачун амортизације 

сталних средстава, набављених 

закључно са датумом 31.12.2018.г.

Образац ПОА – Подаци о амортизацији 

сталних средстава стечених почев од 1. 

јануара 2019. год. за период од 1.1.2022. 

до 31.12. 2022.г.



Образац ОА – Обрачун амортизације сталних 

средстава, набављених закључно са датумом 

31.12.2018.г.

Објављен је податак о петоструком износу

ПРОСЕЧНЕ МЕСЕЧНЕ ЗАРАДЕ ЗА

ДЕЦЕМБАР 2022.г. У ИЗНОСУ 576.575,00 ДИНАРА

ПОДАТАК ЈЕ БИТАН ЗА ОБРАЧУН ПОРЕСКЕ 

АМОРТИЗАЦИЈЕ ЗА СРЕДСТВА ПРЕМА СТАРОМ 

ПРАВИЛНИКУ

Подсећање: Ако је крајњи салдо групе мањи од 

пет просечних зарада, целокупан салдо те групе 

принаје се као расход амортизације и салдо 

групе једнак је нули.



• Формула за обрачун пореске амортизације у 

извештајном периоду, за новонабављено средство од   

1. јанура 2019. г.: 

 Пореска амортизација сталних средстава утврђује се 

применом пропорционалне методе за свако стално 

средство посебно.

 Aко се средство користи током целе године, код 

обрачуна пореске амортизације за 2022.г., обрачун 

годишње амортизације се врши на следећи начин: 

 Годишњи износ амортизације=

основица(набавна вредност) x стопа амортизације

 Годишња стопа амортизације = 100 / корисни век употребе 

 Ако се средство користи краћи период од године дана:

 Набавна вредност x годи. амортизаци. стопа x број дана

365



Образац ПОА
• Подаци о обрачунатој амортизацији сталних 

средстава стечених почев од 1.јануара 2019.г. 

за период од 01.01. до 31.12.2022.г.

• 1.Износ амортизације која се признаје као расход у 

пореском билансу                 

• 2.Износ разлике неотписане пореске и неотписане 

рачуноводствене вредности сталних средстава, 

утврђен у складу са чланом 3.став 7.правилника

• 3.Укупан износ амортизације који се признаје као 

расход у пореском билансу  

• Шеф рачуноводства       Директор                       



22. Издаци за здравствене, 

образовне, научне, 

хуманитарне, верске и спортске 

намене, заштиту животне 

средине, давања учињена 

установама, односно 

пружаоцима услуга социјалне 

заштите, као и за хуманитарну 

помоћ за отклањање последица 

насталих у случају ванредне 

ситуације, који су учињени 

Републици, аутономној 

покрајини, јединици локалне 

самоуправе

23. Издаци за улагања у области 

културе

• Према члану 15. став 1. 

ЗПДПЛ, као расход у 

пореском билансу 

обвезника признају се 

наведени  издаци у 

збирном износу 

највише до 5% укупног 

прихода.

 Уколико је обвезник 

имао издатке веће од 

порески признатог 

износа, разлику уноси у 

поље 22.

 Ред бр 23 уноси се 

разлика, „издаци за 

улагања у области 

културе“,веће од 5%од 

укуног прихода.



24. Чланарине 

коморама, 

савезима и 

удружењима 

25. Расходи по 

основу 

репрезентације

• Пре ма чла ну 15. став 4. ЗПДПЛ, 

чла нарине коморама, са везима и 

удружењима признају се као расход 

у по реском билансу у из носу од 

највише 0,1% укупног прихода.

 Износ преко тог износа уноси се 

на ред.бр 24. 

• Члан 15. став 7. ЗПДПЛ, издаци за 

репрезентацију признају се као 

расход у износу од 0,5% укупног 

прихода.

 Износ преко тог износа, који се не 

признају у ПБ1, уноси се на 

ред.бр.25.



26.Расходи по основу исправке потраживања ако 

није прошло 60 дана од рока за наплату као и 

отпис потраживања без претходне испуњености 

услова из члана 16 oдносно члана 22а ЗПДПЛ.

27. Расход, по основу исправке вредности 

појединачних потраживања, који није био 

признат у пореском периоду у којем је исказан 

али се признаје накнадно у складу са чланом 16. 

Закона (сада умањује опорезиву добит)

28. Трошкови које огранак нерезидентног обвезника 

исказује у складу са чланом 20 ЗПДПЛ-(камата и 

припадајући трошкови по основу зајма добијеног од 

нерезидентне филијале) не признају се као расход у 

пореском билансу-расход у вези са приходом који се не 

опорезују сходно потврђеном Међународ.уговору  из 

члана 40.ст.12. и 13. ЗПДПЛ(правно лице из јурисдикције)



29. Порези, доприноси, таксе и 

друге јавне дажбине које не 

зависе од резултата пословања 

и нису плаћене у пореском 

периоду, а по основу којих је у 

пословним књигама обвезника 

исказан расход (осим по осно-

ву зарада који се признају)

30. Порези, доприноси, таксе и 

друге јавне дажбине које не 

зависе од резултата 

пословања, плаћене у 

пореском периоду, а које нису 

биле плаћене у претходном 

пореском периоду у коме је по 

том основу у пословним 

књигама обвезника био исказан 

расход 

• Јавним дажбинама, односно 

јавним приходима, у смислу 

члана 22. ЗПДПЛ, сматрају 

се износи које обвезници 

уплаћују на рачуне за уплату 

јавних прихода, прописане 

Правилником о условима и 

начину вођења рачуна за 

уплату јавних прихода и рас 

поред средстава са тих 

рачуна. У том смислу, 

наведена одредба не односи 

се на расходе обвезника по 

основу плаћања пореза, 

доприноса, такси на 

територији АП Косово и Ме-

тохија, који не иду у буџет 

Србије.



31. Расход банке по основу исправке 

вредности потраживања билансне 

активе и резервисања за губитке по 

ванбилансним ставкама, у износу 

који се не признаје у складу са 

чланом 22а Закона

32. Дугорочна резервисања која се не 

признају у пореском периоду

33. Дугорочна резервисања у износу 

који је искоришћен у пореском 

периоду (која се признају  као 

расход у години када су 

искоришћена односно измирене 

обавезе по основу њих и дошло до 

одлива средстава) 

• Чл. 22 б став 2. 

ЗПДПЛ прописано је 

да се на терет 

расхода признају и 

остала дугорочна 

резервисања која 

испуњавају услове за 

признавање у складу 

са МРС, односно 

МСФИ и МСФИ за 

МСП, у висини 

искоришћених износа 

тих резервисања у 

пореском периоду,.



34. Расходи по основу 

обезвређења имовине 

35. Расходи по основу 

обезвређења имовине 

који се признају у 

пореском периоду за 

који се подноси 

порески биланс, а у 

коме је та имовина 

отуђена, употребљена 

или је дошло до 

оштећења те имовине 

услед више силе и 

расходи настали због 

промене Рачун.полит. 

 Обезвређења имовине које 

се,према одредби члана 22в 

ЗПДПЛ, не признаје као 

порески расход исказан као  

расход у Билансу успеха 

(редни број 34 ПБ1),

 Тако обезвређена имовина 

признаје се као порески 

расход  у пореском периоду у 

коме је  отуђена, 

употребљена односно у 

периоду акда је анстало 

оштећење услед више силе( 

износ тог расхода уноси се у  

поље „расходи по основу 

обезвређења имовине“ на 

редни број 35. Обрасца ПБ1).



36.(измена у обрасцу ПБ 1 oд 2019.г. Која 

се примењује и у 2022.г.) Признају се као 

расход- Трошкови истраживања и развоја 

који се признају у двоструком износу, које 

обвезник обавља у Републици, у складу са 

чланом 22.г. ЗПДПЛ

(члан  5.Правилника,који прописује начин

признавања ових трошкова у двоструком 

износу)



Усклађивање прихода у ПБ 1
• Према члану 23. ЗПДПЛ, за утврђивање опорезиве 

добити признају се приходи у износима утврђеним 

билансом успеха, у складу са МРС/МСФИ, односно 

МСФИ за МСП и прописима из области 

рачуноводства, осим прихода за које је одредбама 

закона прописан други начин утврђивања.

Код обвезника који примењују МСФИ

примењује се МСФИ 15 (МРС 11,ИФРИЦ13,

ИФРИЦ 15, ИФРИЦ 18, СИЦ 31 и МРС 18 

Приходи МСФИ 15-Приходи од уговора са 

купцем,за све промете добара и пружање 

услуга, У наставку приказ усклађивања појединих

прихода у складу са законом:



МСФИ 15 прописује јединствен модел 

признавања прихода и састоји се из 5 

корака:

(1)идентификовање уговора са купцем,

(2)утврђивање уговорних обавеза,

(3)одређивање цене трансакције,

(4)алоцирање цене трансакције на уговорне 

обавезе, 

(5)признавање прихода у тренутку 

испуњења обавеза

(МРС 18 Приходи –признаје приходе на 

основу фактурисане реализације)



IV. Усклађивање прихода
37. Порез на добит правних 

лица који је у другој држави 

платила нерезидентна 

филијала резидентног 

матичног правног лица,из 

које је исплаћена 

дивиденда а која се 

укључује у приходе 

матичног правног лица

38. Порез по одбитку на 

дивиденде који је у другој 

држави платила 

нерезидентна филијала 

резидентног матичног 

правног лица који се 

укључује у приходе 

матичног правног лица

• Према чл. 52. став 1. ЗПДПЛ, 

матично правно лице –

резидентни обвезник, може 

умањити обрачунати порез 

на добит за износ пореза који 

је његова нерезидентна 

филијала платила у другој 

држави на добит из које су 

исплаћене дивиденде које се 

укључују у приходе матичног 

правног лица, као и за порез 

по одбитку који је 

нерезидентна филијала 

платила у другој држави на 

те исплаћене дивиденде. 

(податак са ред. бр. 2 Анекса 

Обрасца ПБ 1 Обрачун пор.кре)

Податак са ред. бр.3 Анекса ПБ1



39. Порез по одбитку на камате, 

ауторске накнаде, накнаде по 

основу закупа непокретности и 

покретних ствари и дивиденде које 

не испуњавају услове за порески 

кредит по члану 52. Закона, плаћен 

у другој држави

40.Порез на капитални добитак 

плаћен у другој држави, ако је у 

књигама исказан као расход, 

обвезник може, умањити порез на 

добит према правилима у чл 53 б

41. Исправке вредности поједин. 

потраж. које су биле признате на 

терет расхода, а у пореском

периоду у коме се врши отпис

нису испуњени услови чл 16 Зако.

Према члану 53 а 

ЗПДПЛ, резидентни 

обезник Републике 

Србије може умањити 

обрачунати порез на 

добит,за иснос пореза 

плаћеног у другој 

држави за приходе 

наведене под ред.бр 39 

(ПБ 1, ред бр 2.Анекс 1 

ПБ и Изјава од нерезид. 

исплат.примаоцу прих. 

Образац ИПД-

Дивиденде које  и не 

испуњавају услове за 

порески кредит по чл. 52 

/када се поседује мање од 

10% капитала  у периоду 

краћем од годину дана.



42. Сва отписана, исправљена и друга 

потраживања која су била призната 

као расход, а која се у пореском 

периоду укључују у опорезиве 

приходе који нису, као такви, исказани 

у пословним књигама обвезника 

(увећава се основица)

43.Износ који се по основу смањења 

процента коришћења сталних 

средстава за сврхе истраживања 

развоја, укључује у пореску основицу 

(чл.3 Правилника о признавању 

трошкова истраживања и развоја)

44. Износ који се укључује у пореску 

основицу у пореском периоду којем 

је пријава у вези са проналаском 

одбачена од надлежног органа

Накнадно 

наплаћена 

исправљена и 

отписана и друга 

потраживања,пов

лачења тужби и

извршења(умањују 

се приходи и 

пореска основица).

 Чл.4.и 5.

Правилника о 

условима и начину 

изузимању 

квалификованих 

прихода из основице



• 45. Приходи 

остварени у пореском 

периоду по основу 

отписаних, 

исправљених и 

других потраживања 

која нису била 

призната као расход, 

а која се у пореском 

периоду не укључују 

у опорезиве приходе

• Отписана, 

исправљена и друга 

потраживања,која 

нису била призната 

као расход у 2021.г. 

(eфекат у 2021.г. био 

повећање основице 

за пореза на добит)а 

наплаћена су у 

2022.г., уносе се на 

редни број 45 ПБ1 

(ефекaт је смањење 

основице за порез 

на добит за 2022.г.)



46. Приход по основу 

дивиденди  и удела у добити 

које резидент оствари од 

другог резидентног 

обвезника

47. Приходи од камата по 

основу дужничких хартија од 

вредности чији је издавалац 

Република, АП, јединица 

локалне самоуправе или 

НБС,приходи инвестиционог 

фонда остварен по основу 

отуђења имовине из члана 

27.став 1. ЗПДПЛ

48. Приходи по основу 

неискоришћених дугорочних 

резервисања, непризнатих у 

периоду када су извршена

 Члан 25. и 25а ЗПДПЛ, 

Приход  по основу 

дивиденди и удела у   

добити од другог 

резидентног обвезника који 

се не укључује у пореску 

основицу

 Не укључују се у пореску 

основицу, Приходи од 

камата по основу дужничк. 

ХОВ, чији је издавалац, 

Република, аутономна 

покрајина, јединица локалне 

самоуправе или НБС.

 Пример, приходи који се 

остваре, везано за расходе 

који нису били признати у

2021.г./члан 25а став 1 ЗПДПЛ  



49. Приходи настали у вези са расходима који нису били 

признати; приходи настали по основу смањења обавеза 

према корисницима јавних средстава, банкама у стечају и 

привредним коморама, које су обухваћеме УППР-ом 

(пример, враћена по жалби обвезника, претходно наплаћена 

камата за неблаговремено плаћене јавне приходе по 

решењу пореског органа, сада се умањују приходи и пореска 

основица)

50.Износ квалификованог прихода који се у складу са чланом 

25 б Закона не укључује у опорезиву основицу

(Квалификовани приход, који оствaри обвезник, носилац 

ауторског права изузет од опорезиве основице 80% од

оствареног прихода сада се умањују приходи и пореска 

основица,)



• V. Расходи и приходи по 

основу трансферних цена 

(осим камата на зајмове, 

односно кредите)

51. Обрачунати трошкови по основу 

трансферних цена

52. Обрачунати трошкови по основу 

трансферних цена за које се 

подноси извештај у скраћеном 

облику(по принципу «ван дохвата 

руке»)

53. Обрачунати приходи по основу 

трансферних цена(у складу са 

обавезом у чл 60 ЗПДПЛ

54. Обрачунати приходи по основу 

трансферних цена за које се 

подноси извештај у скраћеном 

облику

• Корекцију расхода и 

прихода по основу 

трансферних цена 

врше повезана лица, у 

смислу члана 59. 

ЗПДПЛ, на основу 

разлике (ако постоји), 

између прихода 

обрачунатих по основу 

тржишних цена и 

прихода обрачунатих 

по основу трансферних 

цена.



VI. Расходи и приходи по основу камата на 

зајмове, односно кредите између повезаних лица

55.Обрачунати расходи 

по основу камата

(„ ван дохвата руке“) на  

зајмове односно кредите 

добијене од повезаних 

лица из земље и иностра.

56. Обрачунати приходи 

по основу камата

(„ван дохвата руке“) на 

зајмове односно кредите 

одобрене повезаним 

лицима у земљи и иност.

 Затезне камате се не укључују 

у обрачун камате ван дохвата 

руке” у Обрасцу ОК

 Први ниво(камата се признаје 

у ПБ 1 на кредит односно који 

је  до висине четвороструке 

вредности сопственог 

капитала) и 

 Други ниво(тржишна 

камата)/мањи износ признаје 

у ПБ1

 Обвезник који је одобрио зајмове  

без камате повезаном лицу, дужан је 

да искаже обрачунат приход од 

камате под тржишним условима и 

увећа опорезиве приход.



Повезана лица у смислу члана 59
 Лицем повезаним са обвезником јавља се оно физичко или 

правно лице, у чијим се односима са обвезником јавља 

могућност контроле или значајног утицаја.

У случају поседовања 25%удела или акција-значи 

да постоји могућност контроле над обвезником;

 25% гласова у обвезниковим органима 

управљања-значи да постоји могућност значајног 

утицаја на одлучивање;

 Лица повезана са обвезником, на која се односи наведена 

одредба, сматрају се: брачни или ванбрачни друг,потомци, 

усвојеници и потомци усвојеника, родитељи, усвојиоци,браћа и 

сестре и њихови потомци,дедови и бабе и њихови потомци као 

и браћа и сестре и родитељи брачног/ванбрачног дрдруга.

 Сва правна лица из јурисдикција са преференцијалним 

пореским системом.



Чл.60, Обвезници утврђују и достављају 

документацију, у прилогу пореског   

биланса,везано за трансакције из чл.59
• Трансферна цена сматра се цена настала у 

трансакцијама са повезаним лицима.

• Ако су цене различите од тржишних цена, обвезник је 

дужан да утврди ефекте и посебно прикаже у пореском 

билансу.

• Извештај може бити у скраћеном облику и “пуни “ 

извештај.

• Извештај у скраћеном облику, према правилнику, подносе 

обвезници, ако је трансакција са обвезником једнократна у 

години за коју се подноси порески биланс и да њена 

вредност није већа од вредности промета за који је 

Законом о ПДВ, прописана обавеза за евидентирање 

пореског обвезника за ПДВ односно од 8.000.000. (од 

2018.г. законом дефинисана одредба).



Извештај о трансферним ценама 

садржи:
Анализу групе 

повезаних лица

Анализу делатности,

Функционалну 

анализу,

Избор метода за 

проверу усклађености 

трансферних цена са 

“ценама ван дохвата 

руке”

Закључак

Прилоге

• Методе:

Метод упоредиве 

цене,

Метод препродајне 

цене,

Метод цене коштања 

увећане за уобичајену 

зараду,

Метод трансакционе 

нето марже,

Метод поделе добити,



Метод упоредиве цене на тржишту је 

најпоузданија метрода трансферних цена

• Представља најдиректинији начин за тестирање и 

документовање цена у складу са принципом “ван 

дохвата руке” уколико је могућа правилна примена;

• Једина тешкоћа је идентификација упоредивих 

трансакција због недовољно развијеног тржишта;



Пример: Метод нето трансакционе 

марже

• Код трговинских предузећа који имају велики 

промет различите робе, најбоље је применити 

метод нето трансакционе марже. Пример:

• 1. Нето добит предуз. А                                 6.000

• 2. Приходи од продаје.А                             100.000

• 3.Трансак.нето маржа A(1/2)x100            6%

• 4.Оперативна маржа ”ван дохвата руке” 4 до 6%

• 5. Оперативна добит предузећа А 

“ван дохвата руке”(2x4)         4.000 до 6.000

• 6.Корекција трансферне цене            (нула)          0



VII Корекција расхода и прихода по основу 

трансферних цена укључујући и камате на 

зајмове, односно кредите између повезаних лица

• 57. Збир коначних корекција расхода и 

прихода по основу трансферних цена 

укључујући и камате на зајмове, односно 

кредите између повезаних лица, у складу 

са чланом 60.ст.5 до 9. ЗПДПЛ који се 

утврђују у закључку документације о 

трансферним ценама на начин прописан у 

члану 31. Правилника о трансферним 

ценама;



VIII. Корекција расхода по основу спречавања 

утањене капитализације
• 58. Камата и припадајући 

трошкови на зајам/ кредит 

изнад нивоа четвороструке 

(десетоструке) вредности 

обвезник. сопственог капитала 

који се не признаје као расход 

у пореском билансу (ред. бр. 13. 

Обрасца ОК) 

• IX. Добит усклађена на начин 

прописан Законом

• 59. Добит. 

• 60. Губитак 

• 61. Износ губитка из пореског 

биланса из претходних 

година, до висине добити

62. Остатак добити (59-61)>0

Обрачун камате “ван 

дохвата руке” у ОК,  

врше само обвезници 

који су добијали 

кредит/зајам од 

повезаних лица из 

земље и иностарнства 

и признавали расходе 

по основу камате.

 Камата која се односи 

на зајам/кредит, који је 

већи од четвороструке 

вредности сопственог 

капитала, не признаје 

се као расход у ПБ1

и уноси се на ред.бр.58. 



Б. Капитални добици и губици

• Б. Капитални добици и губици 

63. Укупни капитални добици 

текуће године обрачунати у 

складу са Законом 

• 64. Укупни капитални губици 

текуће године обрачунати у 

складу са Законом 

• 65. Капитални добици (63-

64)>0 66. Капитални губици 

(64-63)>0 67. Пренети 

капитални губици из ранијих 

година до висине износа под 

редним бројем 65 68. Остатак 

капиталног добитка (65-67)>0 

• 69. Пореска основица -

опорезива добит (62+68)>0

Од  2010.г.  уведен је 

период од 5 година, када 

се пренети капитални 

добитак може пребити са 

капиталним губитком у 

том периоду!

Произилази, капитални 

добитак у 2022.г.може се 

пребити са капиталним 

губитком који је исказан у 

2017. па све до до 2021.г.



Пореска пријава ПДП

• Пореска пријава за обрачун пореза на 

добит подноси се на Обрасцу ПДП – По 

реска пријава за аконтационо – коначно 

утврђивање пореза на добит правних 

лица у складу са :

• Правилником о садржају пореске пријаве 

за обрачун пореза на добит правних лица 

(“Сл. Гл.РС”, бр. 30/15, 101/16, 94/19 

,159/20 и 97/2021).

• Пореска пријава доставља се Пореској 

управи, електронским путем. 



• У пореску пријаву ПДП се уносе 

поједини подаци из одговарајућих 

образаца који су прописани 

подзаконским актима и који се у 

електронској форми подносе у 

прилогу пријаве.

• Подзаконски акти су:

• Правилник о пореском билансу  

за недобитне организације,

• Правилник о пореском билансу  

за сталну пословну јединицу,

• Правилник о начину 

разврставања сталних средстава 

по групама и начину утврђивања 

амортизације за пореске сврхе.

• Прописана 

документација у складу 

са Правилником о 

трансферним ценама и 

методама које се по 

принципу „ван дохвата 

руке” примењују код 

утврђивања цене 

трансакција међу по 

везаним лицима („Сл. 

глас ник РС”, бр. 61/13, 

8/14, 94/19 и 95/21) и 

друга документација која 

се у складу са Законом, 

односно другим 

прописом  подноси уз 

пријаву, подноси се у 

папирној форми.



Образац ИПОНО

Обвезник који има право на пореско 

ослобођење из чла на 44. Закона (ослобођење 

за порез на добит за недобитне организације, за 

порески период када је вишак прихода над 

расходима није већи од 400.000), уз пријаву 

доставља надлежном пореском органу и изјаву 

на Обрасцу ИПОНО – Изјава о испуњености 

услова за пореско ослобођење недобитне 

организације



Подаци о пореској основици и

обрачунатом порезу

• Уносе се у Део 5 – „Подаци 

од значаја за утврђивање 

пореске обавезе“, 

обвезници који подносе

порески  биланс на Обрасцу

ПБ 1 /КПБ и сталне пословне 

јединице), уносе податке у 

ПДП и то:

1) под редним бројем 5.1 

Пореска основица– податак 

о пореској основици са 

редног броја 69. Обрасца 

ПБ 1, односно добити са 

редног броја 16. Обрасца 

ПБПЈ;

• 2) под редним бројем 5.2 

Пореска стопа –стопа пореза 

на добит прописана Законом;

• 3) под ред ним бројем 5.3 

Обрачунати порез – износ 

обрачунатог пореза 

произилази од износа са 

редног броја 5.1 (пореска 

основица) и пореске стопе са 

редног броја 5.2;



Подаци о пореском ослобођењу

односно умањењу обрачунатог пореза
• Законом о порезу на добит правних лица прописани су 

порески подстицаји по основу:

 пореских ослобођења (члан 44. и 46.);

 пореских кредита (члан 45. до чла на 50. који

су престали да важе али стечена права се примењују до 

истека рока, у које спадају и улагања према члану 48 

(извршена улагања до 31.12.2013.г. где право на 

неискоришћен порески кредит се ред.бр.13 ПК, може се 

користити до 2023.г., док улагања у одређене делатности 

према чл 48а, извршена до краја 2012. порески кредит се 

може користити ( закључно), сада за 2022. г)

 подстицаја код улагања (члан 50а до члана 50 и);

 отклањања двоструког опорезивања добити

остварене у другој држави (члан 51. до члана 54.) који 

представљају умањење пореске обавезе за  порески пер.



Подаци о пореском ослобођењу, односно 

умањењу обрачунатог пореза уносе се у 

део 5
• Под редним бројем 5.4 

Умањење обрачунатог 

пореза – укупан износ 

умањења обрачуна тог 

пореза по основу права на 

порески подстицај или 

порески кредит(5.4.1 до 

5.4.7 

Под редним бројем 5.4.1 

НЕМА ПОДАТКА- до 2017.г.

постојало право на пореско

ослобођење,(100%за улага.

до 31.12.2012.),по основу

концесионог улагања.чл 45.

• Под редним бројем 5.4.2 ИЛ 

износ за који обвезник има право

на пореско ослобођење у складу

са чланом 46. Закона; по основу

запошљавања инвалидних лица.

1.Пример: утврђен порез, 

450.000 дин.

 Укупан број запослених 20; 

 Од тога 5 инавлидна лица или

25% учешће инвалидних лица.

Право на пореско ослобођење, 

450.000 x 25%=112.500 динара 



• Под редним бројем 5.4.4 

СУ/СУ 2 – износ за који 

обвезник има право на 

пореско ослобођење у складу 

са чланом 50 а Закона са 

редног броја 6.Обраса СУ

Пореска ослобађања,чл 50 а

трајање у року 10 година

• Важи за пореског обвезник 

који уложи у своја основна 

средства односно у чија 

основна средства, друго лице

уложи више од једне милијарде

динара, запосли на неодређено 

време додатно 100 лица 

 Висина пореског 

ослобођења у једној

извештајној години, 

утврђује се 

сразмерно, са 

извршеним 

улагањем у основна 

средства, у укупним 

средствима на 

Обрасцу СУ.



• Под редним бројем 5.4.5 –

износ за који обвезник има 

право на умањење 

обрачунатог пореза у 

складу са чланом 51. 

Закона;

• У ово поље уноси се износ 

пореза који је плаћен на

добит остварену послова-

њем у другој држави, а

највише до износа 

утврђеног у складу са 

чланом 51. став 2. Закона.

 Чланом 51. Закона, 

прописано је да ако 

резидентни обвезник 

оствари добит 

пословањем у другој 

држави, на коју је 

плаћен порез у тој 

држави, има право на 

порески кредит у      

висини плаћеног 

пореза у другој 

држави а највише до 

износа који би се 

обрачунао по стопи 

15%,применом ЗПДПЛ, 

на добит остварену 

ван Републике Србије.



Пример:
Правно лице остварило је,  преко своје пословне 

јединице у Аустрији, добит у износу од 

1.500.000,00 динара и платило порез на добит у тој 

држави по стопи од 25% у износу 375.000,00. 

С обзиром на то да је у Србији, Законом прописана 

пореска стопа од 15%, применом те стопе на добит 

остварену у Аустрији, био би плаћен порез у 

износу 225.000,00 динара.

• У складу са одредбама члана 51. став 2. ЗПДПЛ,  

обвезник оствару је порески кредит  у износу 

225.000 дин.(податак се уноси у ПДП, р.б.5.4.5)

• «Порески кредит не може бити већи од износа који 

би се обрачунавао применом пореске стопе, према 

одредаба ЗПДПЛ, на остварену добит у  иностра.»



Редним бројем 5.4.6 података из Анекса ПБ 1/ на 
основу ИПД-Изјава о добити оствареној у другој 

држави
 У циљу избегавања двоструког опорезивања, Законом је 

прописано право на порески кредит(највише до износа да је 

порез плаћен у Србији 15%), када обвезник остварује 

дивиденду од своје нерезидентне филијале из 

иностранства. 

• Према члану 52. ЗПДПЛ прописано је да матично 

правно лице – резидентни порески обвезник, може 

умањити обрачунати порез на добит правних лица за 

износ пореза који је његова нерезидентна филијала 

платила у другој држави на добит из које су исплаћене 

дивиденде, које се укључују у приходе матичног 

правног лица, као и за износ пореза по одбитку који је 

нерезидентна филијала платила у другој држави на те 

исплаћене дивиденде.



Редни број 5.4.7 Анекс 1 ПБ 1/ИПД 1
Уноси се износ за који порески обвезник има право 

на умањење обрачунатог пореза у складу са 

чланом 53а ЗПДПЛ, са редног броја 4. Анекса 1 

Обрасца    ПБ 1 прописаног Правилником о 

пореском билансу

У поље 5.4.7 уноси се износ (за умањење) по 

основу  пореза по одбитку плаћеног у другој 

држави по основу исплаћених камата, ауторских 

накнада, накнада по основу закупа непокретности 

и покретних ствари, као и на дивиденде које не 

испуњавају услове да би се на њих примениле 

одредбе члана 52. Закона (улагања у капиталу 

мање од 10% у периоду краћем од годину дана).

(претходно у ПБ1 усклађен приход, увећана основица 

до бруто прихода,додат порез на нето приход у књи.)



Под редним бријем 5.4.8. и 5.4.9.
Под редним бројем 5.4.8

Уноси се података са редног броја 5. Анекса  

2 ПБ 1, на који обвезник има право на 

умањење обрачунатог пореза у складу са 

чланом 53 б Закона( плаћен порез на капитални 

добитак од продаје имовине оз чл 27у другој 

држави,)

Под редним бројем 5.4.9. уноси се податак 

са редног броја 5. ПК 5, на које обвезник има 

право на умањење обрачунатог пореза у 

складу са чланом 50 ј Закона(иновациона 

делатност и право на порески кредит у износу 

од 30% извршених улагања)



Редни број 5.5 Обрачунати порез по умањењу

Редни број 5.6 Износ обрачунатог пореза по 

основу ГПК – износ обрачунатог пореза по основу 

губитка права на порески подстицај у складу са 

Законом

Редн број 5.7 Пореска обавеза за  период

Редни број 5.8 Уплаћене аконтације пореза

Редни број 5.9 Износ за уплату/преплата –

Редни број 5.9а Износ обрачунате камате



Утврђивање висине

месечне аконтације

• У складу са чла ном 67. ЗПДПЛ, порески обвезник, 

осим недобитне организације и пореског  

обвезника из чла на 34. ЗПДПЛ, са изузетком 

пореског обвезника у поступку реорганизације, 

током године порез на добит плаћа у виду 

месечних аконтација, чију висину утврђује на 

основу пореске пријаве за претходну годину.

• Подаци од значаја за утврђивање висине аконтаци 

је односе се на неискоришћени део пореског

кредита, а уносе се у део 6 Обрасца ПДП (ред. бр. 

од 6.1 до 6.6).



Редни број 6.4.1 ПК/ПК 1
• Уноси се износ неискоришћеног пореског кредита са 

редног броја 15. Обрасца ПК (највише до висине од 

33% за велика и средња правна лица, односно 70% 

обрачунатог пореза за мала правна лица), односно 

са редног броја 13. Обрасца ПК 1;

Под редним бројем 6.4.2 СУ/СУ 2 – износ умањења 

обрачунатог пореза са редног броја 6.Обрасца 

СУ(сразмеран износ улагања у основна средства 

према чл 50аЗакона), односно са редног броја 6. 

Обрасца СУ 2;

 Под редним бројем 6.4.3 Анекс ПБ 1 – износ

неискоришћеног пореског кредита са редног броја 10. Анекса 

Обрасца ПБ 1;

 Редни број 6.5 Укупан износ аконтације; 

 Редни број 6.6. Месечи износ аконтације



Образац ПБН1 Утврђивање пореске 

обавезе за недобитне организације

• Друга правна лица која 

су основана са циљем 

стицања добити 

утврђују порез на 

добит као привредна 

друштва и састављају 

ПБ1

• Основни услов, да би 

недобитна организација, која 

није основана ради обављања 

делатности, била обвезник за 

порез на добит, јесте да 

оствари приходе на тржишту,од 

продаје, робе, производа и 

услуга.

• Тада је недобитна организација 

дужана да састави ПБН1.

• Ослобођена је пореза на добит 

ако разлика прихода и расхода 

није већа од 400.000 динара, 

пореско ослобођење, према чл 

44. ЗПДПЛ.



OBVEZNIK POREZA NA PRIHODE OD 
SAMOSTALNE DELATNOSTI je:

• Fizičko lice koje ostvari  prihode obavljanjem 
registrovane samostalne delatnosti;

• Fizičko lice koje ostvaruje prihode od 
poljoprivrede i šumarstva pod uslovom da je 
podnelo prijavu PP DG - 1 S ili je, na osnovu 
izvršenog prometa, ušlo u sistem PDVa;

• Svako drugo fizičko, lice koje je obveznik PDV.



Način plaćanja poreza na prihode od samostalne 
delatnosti i utvrđivanje poreske osnovice u skladu sa:

• Zakonom o porezu na dohodak građana i Zakonom o porezu 
na dobit pravnih lica

• Porez na prihode od samostalne delatnosti, koji se plaća na 
osnovu, rešenja o porezu koji je utvrđen na paušalni prihoda 
(obveznik podnosi poresku prijavu PPDG -1P) i

• Porez na prihode od samostalne delatnosti, koji se utvrđuje  
samooporezivanjem u poreskoj prijavi PPDG -1S, na osnovu 
prethodno sačinjenog PB2.

• PPDG -1S i PB2, podnose se za 2022.g., Poreskoj 
upravi, elektronskim putem, najkasnije do 
15.04.2023.godine.



 Preduzetnici koji vode prosto knjigovodstvo, i primenjuju 
Pravilnik Ministarstva, pored PB 2 i PPDG-1S, dostavljaju  i

• Finansijski rezultat na obrascu BU (Bilans uspeha

propisan pravilnikom)

 Preduzetnici dostavljaju  poreskoj upravi, konačan obračun 
akcize na obrascu OAK, ako su u 2022.g.  vršili promete 
akciznih proizvoda, bez obzira koje knjigovodstvo vode.



Poreski bilans PB2  sastavlja se na način 
propisan Pravilnikom o poreskom bilansu

• Usklađivanje prihoda i rashoda, utvrđivanje kapitalnih 
dobitaka i gubitaka i poreski tretman gubitaka iz ranijih 
godina iskazuje se u PB2 u skladu sa odgovarajućim 
odredbama zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih 
lica;



Sadržaj pozicija Poreskog bilansa PB 2

• Obrazac  PB2 sadrži podatke o dobiti ili gubitku iskazanom u Bilansu 
uspeha;

• Podaci o kapitalnim dobicima ili gubicima koji se unose  u prvom delu 
PB2  smatraju se dobici i gubici od prodaje, koji su iskazani u bilansu 
uspeha i to:

a)  nepokretnosti;
b)  prava intelektualne svojine;
c)   udela u kapitalu  pravnih lica, akcija i ostalih hartija od vrednosti koje 
u skladu sa MSFI predstavljaju dugoročne plasmane, osim obveznica 
izdatih u skladu sa posebnim propisima;
Kapitalnim dobitkom smatra se i prihod od prodaje napred navedene 
imovine, (osim prava industrijske svojine) koji ostvari nerezidentni 
obveznik  kao i od prodaje nepokretnosti koju nije koristio za obavljanje 
delatnosti.

• Prihodi preduzetnika od prodaje opreme ili nematerijalne imovine ne 
smatraju se kapitalnim dobicima.

• U delu B obrasa PB2 od red. Br. 51 do 56 unose se podaci o kapitalnim 
dobicima i gubicima, koji se uključuju u oporezivu dobit u iznosu 
utvđenom  na način iz člana 27-29 Zakona o porezu na dobit.



Nabavna i prodajna cena u svrhu određivanja 
kapitalnog dobitka

Nabavna cena u svrhu utvrđivanja kapitalnog dobitka jeste 
cena po kojoj je obveznik stekao imovinu umanjena po 
osnovu amortizacije utvrđene u skladu sa zakonom;(na 
nabavnu cenu dodaju se i naknadna ulaganja);

Nabavna cena koriguje se na procenjenu fer vrednost 
utvrđenu u skladu sa MSFI, ukoliko je promena na fer 
vrednost iskazivana u celini kao prihod perioda (kod 
prodaje Investicione nekretnine odmerene po fer 
vrednosti)

 Kapitalni dobici i gubici se mogu prebijati, a ako se posle 
prebijanja iskaže kapitalni gubitak, dopušteno je njegovo 
prebijanje  na račun budućih kapitalnih dobitaka u periodu 
narednih pet(5) godina.

 Prodajnom cenom smatra se ugovorena cena odnosno, u 
slučaju prodaje povezanom licu, tržišna cena ako je 
prodajna niža od tržišne.



Specifičnosti kod usklađivanja rashoda u PB2 u 
skladu sa zakonom

U poreske rashode u PB2  priznaje se: 
a) Isplaćena lična zarada preduzetnika, uvećana za 

pripadajući porez i doprinose ;
b)porez i doprinosi koje je preduzetnik platio kao 
akontacije za 2022.g.odnosno kao ukupnu obavezu 
ako je poresku osnovicu utvrdio do 31.12.2022. i 
uplatu obaveze za porez i doprinose izvršio do 
31.12.2022.g. 
U poreske rashode priznaju se sve uplate poreza i 
doprinosa u 2022.g koje mogu biti, po konačnom 
obračunu za 2021.g. a plaćanje izvršeno u 2022.g. 
kao i uplaćene  akontacije poreza u 2022.g.



Usklađivanje rashoda po osnovu ulaganja lične 
imovine u poslovnu imovinu

• Uslov da bi  preduzetnik mogao da iskaže rashode u PB2 po 
ovom osnovu jeste da je prethodno iznos uložene imovine 
knjižen u korist prihoda;

• Primer:Preduzetnik unese robu u imovinu koju je platio 
sopstvenim sredstvima i po tom osnovu prizna prihod u 
knjigama. Prodajom te robe, priznaje se   poslovni prihod i 
poslovni rashod kao trošak nabavne vrednosti robe. 

U ovom slučaju, preduzetnik ima pravo da u PB2 iskaže 
vrednost te imovine kao  rashod za iznos ulaganja lične 
imovine , koji unosi na redni broj 5 Obrasca PB 2 i time 
koriguje dobit.



• Troškovi sl.putovanja preko  iznosa iz čl. 
18.st.1.tačka 2 do 4 zakona (propisani iznosi za 
dnevnice u zemlji do 2.617 din odnosno dnevnica za 
putovanje u inostranstvo do iznosa propisanog od 
strane nadležnog državnog organa, iznos do 50 
eura, naknade za tr.smeštaja na sl.putu po računu, 
naknade za prevoz na sl.putu ili 30%cene jednog l 
benzina/pogonskog goriva pomnoženog sa brojem 
potrošenih litara,  a najviše do 7.630,00 din 
mesečno); unose se na redni broj 6 u  PB 2, kao 
poreski nepriznati rashodi.



U PB2, unose se kao poreski nepriznati rashodi, koji su 
propisani u članu 7a Zakona o porezu na dobit pravnih lica 
/isto poresko pravilo kao kod popunjavanja PB1.

 Povezana lica sa preduzetnikom smatraju se, pored fizičkih 
i pravnih lica koji imaju to svojstvo prema odredbama čl. 
59.Zakona o porezu na dobit,   i članovi porodice 
obveznika, braća i sestre, roditelji bračnog druga i pastorci 
(član 36. Zakona o porezu na dohodak).  



Priznavanje ostalih poreskih rashoda

• Rashod po osnovu obračunatih zarada priznaje se u 
periodu kada je i obračunat;

• Rashod po osnovu otpremnina priznaje se u periodu kada 
je isplaćen;

• Trošak amortizacije kao poreski rashod, priznaje u iznosu 
koji je utvrđen na način propisan Zakonom o porezu na 
dobit pravnih lica odnosno niži iznos amortizacije; 

• Izdaci za zdravstvene, obrazovne, naučne, humanitarne, u 
oblast kulture, plaćene članarine komorama, savezima, 
izdaci  za reprezentaciju, za reklamu i propagandu, poreski 
su priznati u procentualnim iznosima u odnosu na ukupan 
prihod, procenti propisani u članu 15. Zakona o porezu na 
dobit pravnih lica.



Priznavanje rashoda po osnovu otpisa 
potraživanja i obezvređenja imovine

• Poreski se priznaje rashod po osnovu otpisa pojedinačnih 
potraživanja pod uslovima, da je potraživanje bilo 
uključeno u prihod obveznika, da su potraživanja u 
knjigama obveznika otpisana kao nenaplativa i da poreski 
obveznik pruži dokaze da su potraživanja utužena;

• Preduzetnici u skladu sa čl 22b, stav 1.zakona, na teret 
rashoda priznaju dugoročna rezervisanja po osnovu, 
obnavljanje prirodnih bogatstava, za troškove u garantnom 
roku,zadržane kaucije i depozite kao i druga obavezna 
rezervisanja u skladu sa zakonom (preduzetnici koji 
primenjuju MSFI za MSP bi mogli poreski priznati,  pored 
navedenih rezervisanja i rezervisanja za otpremnine koje 
zahteva MSFI). 



• Poreski priznati rashodi u periodu kada su nastali, su:

a) otpisi/rashodi  utvrđeni po pravilima u skladu sa 
Uredbom, i

b)  rashodi po osnovu obezvređenja  obveznikovog učešća 
u kapitalu subjekta privatizacije u postupku 
restrukturiranja, stečenog konverzijom obveznikovog 
potraživanja u ućešće u kapitalu tog subjekta ;

• Ostali rashodi po osnovu obezvređenja imovine  
priznaju se kao poreski rashodi u periodu kada je ta 
imovina otuđena odnosno upotrebljena.



Trošak materijala i nabavne vrednosti 
robe kao poreski priznat rashod

• Poreski se priznaje rashod materijala i robe 
primenom u evidenciji, FIFO metode ili prosečne 
ponderisane metode.

• Nabana cena materijala i robe od povezanih lica 
usklađuje se prema odredbama člana 61. Zakona o 
porezu na dobit pravnih lica, korišćenjem metoda 
za utvrđivanje cena transakcije po principu “van 
dohvata ruke”.



Iskazivanje transfernih cena u poreskom 
bilansu u skladu sa pravilnikom

• Član 59 Zakona o porezu na dobit pravnih lica ;Transfernom 
cenom smatra se cena nastala u transakcijama sredstvima 
ili stvaranjem obaveza među povezanim licima, fizičkim i 
pravnim gde se javlja mogućnost kontrole i uticaja na 
poslovne odluke (suvlasnički odnos, učešće najmanje 25%, 
isti suvlasnici, rodbina, sva pravna lica iz jurisdikcije sa 
preferencijalnim poreskim sistemom.

• Član 9. pravilnika reguliše postupak kontrole transfernih 
cena;Poreski organ proverava prema dokumentaciji, 
usklađenost cena obveznika u transakcijama sa povezanim 
licima sa cenama, odnosno raspon utvrđenih cena 
primenom metoda za proveru usklađenosti transfernih 
cena sa cenama utvrđenim po principu “van dohvata ruke”;



Usklađivanje prihoda u PB 2
• Prema članu 37 b, Zakona o porezu na dohodak građana, 

uzimanje, koje preduzetnik vrši iz poslovne imovine za 
sopstvene potrebe, ima tretman poslovnog prihoda. 

Uzimanje novca ili preko računa, plaćanje privatnih 
troškova, ne može se smatrati troškom poslovanja i ti iznosi 
se knjiže u dvojnom knjigovodstvu, zaduženjem ličnog 
primanja, plaćanja za lične potrebe, stav knjiženja 723/241

 U prostom knjigovodstvu vrednost uzete imovine, plaćanje 
sa računa, ne  knjiži se na teret troškova, već samo putem 
poslovnog računa, unosi se iznos u kolonu 21 Poslovne 
knjige prihoda i rashoda i za taj iznos se umanjuje primanje 
preduzetnika iz ostvarene dobiti.

 Pošto napred navedeno uzimanje lične imovine za svoje 
potrebe  nije knjiženo na teret rashoda nema potrebe 
vršiti usklađivanja  na rednom broju 33 u PB2.



• Umanjenje obračunatog poreza za 2022.g. može se vršiti na 
osnovu ulaganja izvršenih do 31.12.2013.g., na osnovu  
neiskorišćenog poreskog  kredita iskazanog u PK za 2013.g.;

Preduzetnik,  koji je  svrstan kao malo prevno lice, ima 
pravo na poreski kredit u iznosu 40% ulaganja i 70% 
obračunatog poreza.

• Neiskorišćeni iznos poreskog kredita preduzetnik može se 
preneti na račun poreza na dobit iz budućih obračunskih 
perioda, najviše do limita 40% odnosno 70% obračunatog 
poreza u tom periodu, ali ne duže od 10 godina.

• PORESKI KREDIT PO OSNOVU ULAGANJA КОЈА SU 
IZVRŠENA DO 31.12. 2013.G, PREMA ČL 48 RANIJEG 
ZAKONA,MOŽE SE PRENETI U PROPISANIM IZNOSIMA NA 
RAČUN POREZA NA DOBIT DO 2023.G.(10.G.)

• NE POSTOJI PRAVO NA PORESKI KREDIT ZA ULAGANJA 
KOJA SU IZVRŠENA POSLE 1.1.2014. I NA DALJE.



Član 48 a Zakona, poreski kredit za određene 

delatnosti
 Izvršena ulaganja u određene delatnosti, poljoprivreda, 

ribarstvo, prerada kože , u skladu sa odoredbama 
navedenog člana 48a Zakona o porezu na dobit pravnih 
lica koji je bio na snazi do kraja 2012.g.(poreski kredit 80 % 
obračunatog poreza), izvršena  ulaganja mogu da se koriste 
kao poreski kredit kod ovih delatnosti i to prema našem 
mišljenju, može da se koristi umanjenje obračunatog 
poreza bez ograničenja. To pravo može da se koristi u roku 
10 godina od datuma ulaganja koje je izvršeno, zaključno  
do kraja 2022.g.

 Dakle navedeno pravo na poreski kredit može se koristiti, 
najkasnije kod utvrđivanja poreske obaveze za 2022.g.



Poreska prijava PPDG -1S
Obrazac PPDG-1S, poresku prijavu za akontativno-

konačno utvrđivanje poreza na prihode od 
samostalne delatnosti, podnose svi preduzetnici 
koji vode poslovne knjige, nezavisno od načina 
vođenja poslovnih knjiga;

• Prijava se sastoji od 13 delova i sadrži podatke o:
1)  Prijavi;
2)  Poreskom obvezniku;
3)  O utvrđivanju obaveze plaćanja poreza/doprinosa;
4)  Radnji/poljoprivrednom gazdinstvu;
5)  Podaci o delatnosti;
6)  Podatke o proceni poslovnog rezultata  za  

utvrđivanje mesečne akontacije poreza i doprinosa;



7)  Podaci za utvrđivanje konačne obaveze za porez;;
8)  Podaci za utvrđivanje konačne obaveze za 

doprinose;
9)  Podaci za utvrđivanje /izmenu mesečne akontacije 

poreza i doprinosa;
10) Podaci o mesečnoj osnovici  i obračunatim 

doprinosima kod nastavka plaćanja doprinosa u 
periodu prekida obavljanja delatnosti;

11) Podaci  o posebnim prostorijama-izdvojenim 
poslovnim jedinicama;

12) Podaci o podnosiocu prijave;
13) Napomena podnosioca prijave.



Na osnovu propisanih podataka u PPDG-1S, 
preduzetnik poreski obveznik utvrđuje konačnu 
obavezu za porez na prihod od samostalne 
delatnosti za 2022.g.i akontaciju poreza za 2023.g.

Preduzetnici koji se nisu opredelili za Ličnu zaradu 
preduzetnika imaju obavezu da u prijavi utvrde i 
konačnu obavezu za doprinose za obavezno 
socijalno osiguranje;

Razlika za uplatu poreza i doprinosa, plaća se 
najkasnije do datuma podnošenja PPDG-1S; 

Više uplaćen porez i doprinosi  u odnosu na 
konačnu obavezu, predstavljaju akontaciju za 
naredni period ili preduzetnik  može tražiti povraćaj 
novca od Poreske uprave.



Poslovne knjige po sistemu prostog 
knjigovodstva

• Propisan način vođenja knjiga , Pravilnikom o 
poslovnim knjigama i iskazivanju finanansijskog 
rezultata po sistemu prostog knjigovodstva;

• Član 44, Zakona o porezu na dohodak građana, 
propisuje da se  u poslovnim knjigama prostog 
knjigovodstva obezbeđuju  podaci o prihodima, 
rashodima,osnovnim sredstvima, alatu i inventaru 
sa kalkulativnim otpisom.

Preduzetnici koji u 2022.g. su mogli voditi prosto knjigovodstvo 
definisani su u članu 32. ZPDG a to su, Poljoprivrednici, nosioci 
poljoprivrednih gazdinstava, registrovani u Registru poljoprivrednih 
gazdinstava i fizička lica-Obveznici PDV.



• Poslovne knjige u prostom knjigovodstvu:

• PK-1  Poslovna knjiga prihoda i rashoda

• PK-2 Knjiga osnovnih sredstava i sitnog inventara

• Pomoćne evidencije po potrebi:

• KL-Kalkulacija prodajne cene

• PM- plemeniti metali, evidencija o kupovini

• GP-gotovi proizvodi, evidencija o kupovini

• KR-komisiona roba, prijemni evidencioni list



Obaveze preduzetnika koji od 1.1.2023. 
gubi status paušalca:

• Izvršiti popis imovine i obaveza na dan 31.12.2022.g.;

• Doneti odluku da li će voditi poslovne knjige po sistemu 
prostog knjigovodstva(knjiga PK-1  i PK-2) ili po sistemu 
dvojnog knjigovodstva ( na osnovu popisa imovine i popisa 
obaveza iz poslovanja,  otvoriti početni bilans);Podneti 
PPDG-1S do 31.01.2023.g. ako gubi pravo na pauša.oporez.

• Preduzetnik koji i dalje ostaje paušalac, bio je dužan da do 
31.01.2023.g dostavi podatke PU ako je u prethodnom 
periodu ako došlo do značajnih izmena u iznosu ostvarenog 
prihoda od delatnosti.

• Postojala je obaveza  do 31.01.2023.g.,dostaviti Poreskoj 
upravi, poresku prijavu, PPDG-1P.



Obveznik ima poreske obaveze u momentu 
brisanja iz sistema PDV a:

• Sastaviti popisnu listu na osnovu izvršenog popisa dobara, 
uključujući opremu, objekte za vršenje delatnosti i ulaganja 
u sopstvene i tuđe objekte kao i datih avansa po osnovu 
kojih je korišćeno pravo na odbitak PDVa;

• Izvršiti ispravku odbitka prethodnog poreza za opremu 
nabavne vrednosti najmanje 500.000 din bez PDV, objekte 
za vršenje delatnosti i ulaganja u objekte;

• Utvrditi iznos prethodnog poreza za dobra, osim za dobra iz 
prethodne tačke i date avanse.

• Utvrđena poreska obaveza za PDV po osnovu  brisanja iz 
sistema PDV, iskazuje se u poslednjoj poreskoj prijavi kao 
dugovani porez koji se plaća u roku. 

• Uz ovu poslednju PP PDV, obveznik podnosi i popisne liste.



Ostale obaveze preduzetnika koji 
izlazi iz sistema PDVa

• Obveznik koji se dobrovoljno briše iz sistema PDV 
plaća PDV u roku 15 dana od podnošenja poreske 
prijave;plaća PDV na manjkove koji nisu poreski 
priznati, vrši korekciju maloprodajnih cena za iznos 
ukalkulisanog PDV, prilagođava podatke u memoriji 
fiskalne kase;

• Obveznik koji se briše iz evidencije PDV zbog 
prestanka obavljanja delatnosti, plaća PDV do dana 
podnošenja zahteva za brisanje iz odgovarajućeg 
registra.
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