
Порески третман пружања услуге оплемењивања добара иностраном 
наручиоцу  

(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-1285/2009-04 од 1.6.2009. год.)  

Према одредби члана 3. Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, бр. 
84/04, 86/04–исправка, 61/05 и 61/07, у даљем тексту: Закон), предмет опорезивања ПДВ 
су испорука добара и пружање услуга које порески обвезник изврши у Републици уз 
накнаду, у оквиру обављања делатности, као и увоз добара у Републику.  

Промет услуга, у смислу овог члана, а у складу са одредбом члана 5. став 1. Закона, 
су сви послови и радње у оквиру обављања делатности који нису промет добара из члана 
4. овог закона.  

Одредбом члана 24. став 1. тачка 7) Закона прописано је пореско ослобођење са 
правом на одбитак претходног пореза, тј. да се ПДВ не плаћа на услуге радова на 
покретним добрима набављеним од стране иностраног примаоца услуге у Републици, или 
која су увезена ради оплемењивања, оправке или уградње, а која после оплемењивања, 
оправке или уградње, испоручилац услуге, инострани прималац или треће лице, по 
њиховом налогу, превози или отпрема у иностранство.  

Пореско ослобођење из члана 24. став 1. тачка 7) Закона, а у складу са одредбом 
члана 9. став 1. Правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код 
ПДВ са правом и без права на одбитак претходног пореза („Сл. гласник РС“, бр. 124/04, 
140/04, 27/05, 54/05, 68/05, 58/06, 112/06 и 63/07), за услуге радова на покретним добрима 
која су увезена ради оплемењивања, оправке или уградње, а која после оплемењивања, 
оправке или уградње, испоручилац услуге, инострани прималац или треће лице, по 
њиховом налогу, превози или отпрема у иностранство, обвезник може да оствари ако 
поседује:  

1) декларацију о стављању добара у поступак оплемењивања, оправке или уградње, 
у складу са царинским прописима;  

2) уговор о обиму, врсти и вредности извршених радова;  

3) доказ о обиму, врсти и вредности извршених радова у складу са нормативом, 
који утврђује надлежни царински орган, за добра добијена из одређене количине увезених 
добара;  

4) оригинал или оверену копију извозне декларације, у складу са царинским 
прописима, за добра која се после извршене услуге оплемењивања, оправке или уградње 
превозе или отпремају у иностранство.  

Сагласно одредбама става 2. истог члана Правилника, ако је накнада (или део 
накнаде) наплаћена пре превоза или отпреме добара у иностранство, до добијања извозне 
декларације обвезник може да оствари пореско ослобођење ако поседује:  

1) декларацију о стављању добара у поступак оплемењивања, оправке или уградње, 
у складу са царинским прописима,  



2) уговор о обиму, врсти и вредности извршених радова.  

Према одредби члана 26. тачка 2) Закона, ПДВ се не плаћа на увоз добара која се, у 
оквиру царинског поступка, привремено увозе, као и стављају у царински поступак 
активног оплемењивања са системом одлагања.  

У складу са наведеним одредбама Закона и Правилника, обвезник ПДВ који, на 
основу закљученог уговора са страним лицем, пружа услугу оплемењивања добара 
иностраном наручиоцу, нема обавезу да на накнаду за пружену услугу обрачуна и плати 
ПДВ, а има право на одбитак претходног пореза у складу са Законом, под условом да 
поседује доказе прописане одредбама члана 9. Правилника. Доказом из члана 9. став 1. 
тачка 1) Правилника сматра се Јединствена царинска исправа за стављање робе у поступак 
активног оплемењивања издата у складу са царинским прописима у којој је обвезник ПДВ 
наведен као прималац робе, односно добара.  

 


