
Пореска стопа код опорезивања промета публикација страног издавача у 
електронском облику на ЦД, које имају међународни књижни број ИССН 
(International Standard Serial Number), али немају одштампан ЦИП запис 
(Cataloguing In Publications)  

 
(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-00986/2009-04 од 7.5.2009. 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.  

Промет добара, у смислу овог закона, а у складу са одредбом члана 4. став 1. 
Закона, је пренос права располагања на телесним стварима (у даљем тексту: добра) лицу 
које тим добрима може располагати као власник, ако овим законом није друкчије 
одређено.  

Према одредби члана 23. став 1. Закона, прописано је да општа стопа ПДВ за 
опорезиви промет добара и услуга или увоз добара износи 18%.  

Према одредби члана 23. став 2. тачка 9) Закона, по посебној стопи ПДВ од 8% 
опорезује се промет или увоз монографских и серијских публикација.  

Сагласно одредби члана 8. став 2. Правилника о утврђивању добара и услуга чији 
се промет опорезује по посебној стопи ПДВ („Сл. гласник РС“, бр. 108/04, 130/04–
исправка, 140/04, 65/05 и 63/07, у даљем тексту: Правилник), серијским публикацијама, у 
смислу члана 23. став 2. тачка 9) Закона, сматрају се часописи, билтени, годишњаци, 
зборници радова и слична грађа, која се објављују сукцесивно, у одређеним временским 
интервалима, на штампаном или електронском медију, са нумеричким или хронолошким 
ознакама чије издавање може да траје неограничено, а које имају ЦИП запис (Cataloguing 
In Publications), укључујући међународни књижни број ИССН (International Standard Serial 
Number) као његов саставни део и који је одштампан на сваком броју публикације.  

У складу са наведеним одредбама Закона и Правилника, на промет серијских 
публикација које имају ЦИП запис (Cataloguing In Publications), укључујући међународни 
књижни број ИССН (International Standard Serial Number), као његов саставни део, ПДВ се 
обрачунава и плаћа по посебној пореској стопи од 8%.  

Такође, када се ради о промету серијских публикација страних издавача, које имају 
међународни књижни број ИССН (International Standard Serial Number), као саставни део 
ЦИП записа, а немају одштампан ЦИП запис, с обзиром да по прописима земље издавача 
не постоји обавеза штампања ЦИП записа на тим публикацијама, ПДВ се обрачунава и 
плаћа по посебној пореској стопи од 8%.  
 


