
а) Плаћање пореза на употребу мобилног телефона у случају издавања 
авансног рачуна за „постпејд“ кориснике 

б) Да ли се плаћа порез на употребу мобилног телефона када давалац услуга 
мобилне телефоније путем своје мреже, на захтев уговорне стране, испоручује својим 
корисницима разна обавештења/информације у виду СМС поруке при чему 
садржину информације креира друга уговорна страна? 

 
(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-1599/2009-04 од 6.7.2009. год.) 
 
а) Према одредби члана 7. Закона, порез на употребу мобилног телефона плаћа се 

за време трајања претплатничког односа за услуге мобилне телефоније – „постпејд“ 
корисници (члан 7. тачка 2) Закона) и уплатом за будуће коришћење услуга мобилне 
телефоније – „припејд“ корисници (члан 7. тачка 3) Закона). 

Одредбом члана 9. Закона уређено је да се порез на употребу мобилног телефона из 
члана 7. тачка 2) Закона исказује кориснику услуга мобилне телефоније као посебна 
ставка у рачуну за извршене услуге мобилне телефоније, а плаћа у моменту плаћања 
рачуна.  

Према томе, по мишљењу Министарства финансија, порез на употребу мобилног 
телефона „постпејд“ корисници плаћају у моменту плаћања рачуна, што значи и авансног 
рачуна ако се издаје за те услуге.  

Министарство финансија напомиње да је, сагласно одред-би члана 10. став 2. 
Закона, давалац услуга мобилне телефоније дужан да до 15. дана у месецу уплати порез на 
употребу мобилног телефона наплаћен у претходном месецу, на прописани уплатни рачун 
јавних прихода (што подразумева и порез на употребу мобилног телефона наплаћен уз 
авансни рачун, независно од тога када је том кориснику издат коначни рачун). 

б) По питању да ли се плаћа порез на употребу мобилног телефона када давалац 
услуга мобилне телефоније путем своје мреже (СМС центра), на захтев друге уговорне 
стране, испоручује својим корисницима разна обавештења/информације у виду СМС 
поруке при чему садржину информације креира друга уговорна страна (на пример, банка 
креира обавештење о стању на текућем рачуну клијента и прослеђује кориснику путем 
СМС поруке), за шта, како се наводи, давалац услуга мобилне телефоније испоставља 
рачун другој уговорној страни којој пружа услугу, одговор је дат у мишљењу 
Министарства финансија бр. 413-00-1338/2009-04 од 29.5.2009. године. 

 
 
 


