
Измена основице за обрачун ПДВ ако обвезник ПДВ – пружалац услуга 
одобрава примаоцу попуст због плаћања накнаде за промет предметних услуга до 
рока доспећа  

(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-204/2009-04 од 11.3.2009. год.)  

• Одредбом члана 42. став 1. 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 је 
обвезник дужан да изда рачун или други документ који служи као рачун (у даљем тексту: 
рачун) за сваки промет добара и услуга другим обвезницима.  

Према одредби става 3. истог члана Закона, рачун нарочито садржи следеће 
податке:  

1) назив, адресу и ПИБ обвезника – издаваоца рачуна;  
2) место и датум издавања и редни број рачуна;  
3) назив, адресу и ПИБ обвезника – примаоца рачуна;  
4) врсту и количину испоручених добара или врсту и обим  

1. услуга;  
5) датум промета добара и услуга и висину авансних плаћања;  
6) износ основице;  
7) пореску стопу која се примењује;  
8) износ ПДВ који је обрачунат на основицу;  
9) напомену о пореском ослобођењу.  

Сагласно одредби члана 7. став 1. Правилника о одређивању случајева у којима 
нема обавезе издавања рачуна и о рачунима код којих се могу изоставити поједини подаци 
(„Сл. гласник РС“, бр. 105/04, 140/04 и 67/05, у даљем тексту: Правилник), порески 
обвезник који врши опорезиви промет добара и услуга издаје рачун у којем не исказује 
податке из члана 42. став 3. тачка 9) Закона.  

У складу са наведеним одредбама Закона и Правилника, рачун за опорезиви промет 
услуга нарочито садржи: назив, адресу и ПИБ обвезника – издаваоца рачуна, место и 
датум издавања и редни број рачуна, назив, адресу и ПИБ обвезника – примаоца рачуна, 
врсту и обим услуга, датум промета услуга, износ основице, пореску стопу која се 
примењује и износ ПДВ који је обрачунат на основицу.  

• Одредбом члана 21. став 1. Закона прописано је да ако се измени основица за 
промет добара и услуга који је опорезив ПДВ, обвезник који је испоручио добра или 
услуге дужан је да износ ПДВ, који дугује по том основу, исправи у складу са изменом.  

Ако се основица накнадно измени – смањи, обвезник који је извршио промет 
добара и услуга може да измени износ ПДВ само ако обвезник коме је извршен промет 
добара и услуга исправи одбитак претходног ПДВ и ако о томе писмено обавести 
испоручиоца добара и услуга (став 3. истог члана Закона).  

Према одредби члана 21. став 4. Закона, ако је испорука добара и услуга извршена 
обвезнику који нема право на одбитак претходног ПДВ, односно лицу које није обвезник 



ПДВ, измену из става 3. овог члана обвезник може да изврши ако поседује документ о 
смањењу накнаде за извршени промет добара и услуга тим лицима.  

Измена основице из ст. 1–5. овог члана врши се у пореском периоду у којем је 
наступила измена (став 7. истог члана Закона).  

Ако дође до измене основице опорезивог промета добара и услуга, обвезник коме 
је извршен промет добара и услуга дужан је да, у складу са том изменом, исправи одбитак 
претходног пореза који је по том основу остварио (члан 31. став 1. Закона).  

Исправка одбитка претходног пореза врши се у пореском периоду у којем је 
измењена основица (члан 31. став 5. Закона).  

Сагласно наведеним законским одредбама, ако обвезник ПДВ – пружалац услуга 
одобрава примаоцу попуст због плаћене накнаде за промет предметних услуга до рока 
доспећа, при чему је обвезник ПДВ – прималац услуга остварио право на одбитак ПДБ 
обрачунатог на износ накнаде без попуста, обвезник ПДВ пружалац услуга може да смањи 
износ ПДВ који дугује по том основу само ако обвезник ПДВ коме је извршен промет 
услуга исправи одбитак претходног ПДВ и ако о томе писмено обавести пружаоца услуга. 
Министарство финансија напомиње да у овом случају обвезник ПДВ – пружалац услуга 
документује одобравање попуста или издавањем новог рачуна уз сторнирање претходног 
или издавањем другог документа (нпр. књижног одобрења) који садржи податке из члана 
42. став 3. Закона, односно из члана 7. став 1. Правилника.  

Ако је прималац услуга обвезник ПДВ који нема право на одбитак претходног 
пореза по основу набавке предметних услуга, односно лице које није обвезник ПДВ, 
обвезник ПДВ – пружалац услуга може да измени основицу за обрачун ПДВ и изврши 
исправку дугованог ПДВ ако поседује документ о смањењу накнаде за извршени промет, 
тј. доказ да је потраживање за предметни промет услуга наплаћено плаћањем умањеног 
износа накнаде који обвезник ПДВ – пружалац услуга обезбеђује у својим пословним 
књигама.  

 


