
Докази који су потребни за остваривање пореског ослобођења са правом на 
одбитак претходног пореза на промет услуга превоза које су повезане са увозом 
добара  

(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-0206/2009-04 од 10.3.2009. год.)  

Одредбом 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) прописано је да су предмет 
опорезивања ПДВ испорука добара и пружање услуга које порески обвезник изврши у 
Републици уз накнаду, у оквиру обављања делатности, као и увоз добара у Републику.  

Сагласно одредби члана 5. став 1. Закона, промет услуга, у смислу овог закона, су 
сви послови и радње у оквиру обављања делатности који нису промет добара из члана 4. 
овог закона.  

У складу с одредбом члана 7. Закона, увоз је сваки унос добара у царинско 
подручје Републике.  

Према одредби члана 19. став 1. Закона, основица код увоза добара је вредност 
увезеног добра утврђена по царинским прописима.  

Сагласно одредби става 2. истог члана Закона, у основицу из става 1. овог члана 
урачунава се и:  

1) акциза, царина и друге увозне дажбине, као и остали јавни приходи, осим ПДВ;  
2) сви споредни трошкови који су настали до првог одредишта у Републици.  

Одредбом члана 24. став 1. тачка 1) Закона прописано је пореско ослобођење са 
правом на одбитак претходног пореза за превозне и остале услуге које су повезане са 
увозом добара, ако је вредност тих услуга садржана у основици из члана 19. став 2. овог 
закона.  

Према одредби члана 2. став 1. Правилник о начину и поступку остваривања 
пореских ослобођења код ПДВ са правом и без права на одбитак („Сл. гласник РС“, бр. 
124/04, 140/04, 27/05, 54/05, 68/05, 58/06, 112/06 и 63/07, у даљем тексту: Правилник), 
пореско ослобођење из члана 24. став 1. тачка 1) Закона за превозне и остале услуге, које 
су повезане са увозом добара (утовар, истовар, претовар, складиштење и сл.), обвезник 
може да оствари ако има доказ да је вредност тих услуга (у даљем тексту: споредни 
трошкови) садржана у основици за обрачун ПДВ при увозу добара.  

Доказ из става 1. овог члана је документ о врсти услуге и износу споредних 
трошкова (рачун или други документ који служи као рачун, издат у складу са Законом) 
или превозни документ за извршене услуге превоза (став 2. истог члана Правилника).  

У складу са наведеним одредбама Закона и Правилника, на промет услуга које су 
повезане са увозом добара ПДВ се не обрачунава и не плаћа ако је вредност тих услуга 
садржана у основици за обрачун ПДВ при увозу добара. Као доказ да је вредност 
предметних услуга садржана у основици за обрачун ПДВ код увоза добра служи документ 



о врсти услуге и износу споредних трошкова (рачун или други документ који служи као 
рачун, издат у складу са Законом) или превозни документ за извршене услуге превоза.  

 


