
На основу члана 17. став 7. Закона о порезу на додату вредност ("Службени 

гласник РС", бр. 84/04, 86/04 - исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - др. закон, 

142/14 и 83/15),  

 

Министар финансија доноси 

 

ПРАВИЛНИК  

 

о начину утврђивања пореске основице  

за обрачунавање ПДВ код промета добара или услуга који се врши уз накнаду 

 

(„Службени гласник РС“, број 86/15) 

 

Члан 1. 

Овим правилником ближе се уређује начин утврђивања пореске основице за 

обрачунавање ПДВ код промета добара или услуга који се врши уз накнаду у смислу 

члана 17. Закона о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС", бр. 84/04, 86/04 

- исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - др. закон, 142/14 и 83/15 - у даљем тексту: 

Закон).  

 

Члан 2. 

Пореска основица (у даљем тексту: основица) код промета добара или услуга 

јесте износ накнаде (у новцу, стварима или услугама) коју обвезник ПДВ прима или 

треба да прими за испоручена добра или пружене услуге од примаоца добара или 

услуга или трећег лица, у коју није укључен ПДВ. 

У износ накнаде из става 1. овог члана урачунавају се и субвенције и друга 

примања (у даљем тексту: субвенције), која Република Србија, аутономна покрајина 

или локална самоуправа преноси обвезнику ПДВ, директно или индиректно, а која чине 

накнаду, односно део накнаде за промет добара или услуга, осим новчаних средстава 

која се исплаћују на име подстицаја у функцији остваривања циљева одређене политике 

у складу са Законом. 

У основицу се урачунавају акцизе, царине, друге увозне дажбине, као и остали 

јавни приходи, са изузетком ПДВ, као и сви споредни трошкови које обвезник ПДВ 

зарачунава примаоцу добара или услуга. 

Основица не садржи: 

1) попусте и друга умањења цене, који се примаоцу добара или услуга 

одобравају у моменту тог промета добара или услуга, односно у моменту издавања 

рачуна за тај промет; 

2) износе које обвезник ПДВ наплаћује у име и за рачун другог, ако тај износ 

преноси лицу у чије име и за чији рачун је извршио наплату и ако је тај износ посебно 

исказан у рачуну за промет добара или услуга. 

 

Члан 3. 

Ако се накнада или део накнаде не остварују у новцу, већ у облику промета 

добара или услуга, основицом се сматра тржишна вредност тих добара или услуга на 

дан њихове испоруке, у коју није укључен ПДВ. 

Ако се накнада остварује делом у новцу, а делом у облику промета добара или 

услуга, основицом се сматра збир новчаног износа и тржишне вредности добра или 

услуга који се добијају на име дела накнаде на дан њихове испоруке, у који није 

укључен ПДВ. 



Ако за промет добара или услуга на дан настанка пореске обавезе у складу са 

Законом није позната тржишна вредност добара или услуга из ст. 1. и 2. овог члана, 

основица за обрачунавање ПДВ за промет добара или услуга утврђује се као тржишна 

вредност добара или услуга које ће, као накнаду или део накнаде, обвезник ПДВ 

остварити за свој промет, у коју није укључен ПДВ, на дан настанка пореске обавезе за 

тај промет. 

Ако се тржишна вредност добара или услуга из става 3. овог члана разликује од 

тржишне вредности добара или услуга на дан њихове испоруке, сматра се да је дошло 

до измене основице у смислу члана 21. Закона.  

 

Члан 4. 

Овај правилник ступа на снагу 15. октобра 2015. године. 

 


