
Да ли је лице које је у току године „купило на лизинг“ ре-гистровано моторно возило 
пре истека важења регистрације, обавезно да због те промене плати порез на 
употребу моторних возила, иако се због те промене не врши продужење 
регистрације? 
 
(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-01666/2009-04 од 22.7.2009. год.) 
 

Према одредби члана 2. став 1. Закона о порезима на употребу, држање и ношење 
добара („Сл. гласник РС“, бр. 26/01 … и 31/09, у даљем тексту: Закон), порез на употребу 
моторних вози-ла плаћа се код регистрације, продужења регистрације и замене 
регистарских таблица моторних возила, који се врше у складу са прописима којима се 
уређује регистрација моторних и прикључних возила, и то: путничких аутомобила, комби 
возила и мотоцикала.  

Дакле, да би се порез на употребу моторних возила наплатио, потребно је да 
постоји предмет опорезивања тим пореским обликом тј. да се врши регистрација, односно 
продужење регистрације, односно замена регистарских таблица, моторног возила: 
путничког аутомобила, комби возила, односно мотоцикла, осим у случајевима за које је 
Законом прописано право на пореско ослобођење.  

Одредбом члана 5а став 2. Закона уређено је да лице које је у току године стекло 
право својине на регистрованом моторном возилу, код чије регистрације је порез на 
употребу моторних вози-ла плаћен у прописаном износу, није у обавези да због те 
промене плати прописани порез, осим ако се због тога мора извршити нова регистрација, 
односно продужење регистрације, односно замена регистарских таблица моторних возила, 
у складу са прописима којима се уређује регистрација моторних и прикључних возила.  
Имајући у виду одредбу члана 2. тачка 2) Закона о финан-сијском лизингу („Сл. гласник 
РС“, бр. 55/03 и 61/05), према којој је посао финансијског лизинга – посао у коме давалац 
лизинга са при-маоцем лизинга закључују уговор о финансијском лизингу, којим се 
обавезује да на примаоца лизинга пренесе овлашћење држања и коришћења предмета 
лизинга на уговорено време, а прималац лизинга се обавезује да му за то плаћа уговорену 
накнаду у уго-вореним ратама (у даљем тексту: уговор о лизингу), да се према одредби 
члана 42. став 2. тог закона уговором о лизингу може пред-видети право примаоца лизинга 
да, по протеку рока на који је уго-вор закључен, откупи предмет лизинга по цени која је 
уговором одређена или да продужи уговор о лизингу (право опције), Министарство 
финансија сматра да се порез на употребу моторних возила за путнички аутомобил, 
односно комби возило, односно мотоцикл, плаћа кад постоји предмет опорезивања тим 
пореским обликом тј. кад се врши регистрација, односно продужење регис-трације, 
односно замена регистарских таблица тог моторног вози-ла, у складу са прописима којима 
се уређује регистрација моторних и прикључних возила, осим у случајевима за које је 
законом пред-виђено право на пореско ослобођење.  

С тим у вези, порез на употребу моторних возила се не плаћа код стицања 
овлашћења држања и коришћења ре-гистрованог моторног возила (као предмета лизинга) 
пре истека важења његове регистрације, код које је порез на употребу моторних возила 



плаћен у прописаном износу, осим ако се због тог преноса овлашћења држања и 
коришћења возила мора извршити његова регистрација, односно продужење регистрације, 
односно замена његових регистарских таблица, у складу са прописима који-ма се уређује 
регистрација моторних и прикључних возила.  

Такође, ако примаоц лизинга, по протеку рока на који је уговор о лизингу 
закључен, откупи регистровано моторно возило које је предмет лизинга пре истека рока 
важења његове регис-трације, код које је порез на употребу моторних возила плаћен у 
прописаном износу, порез на употребу мобилних возила се не плаћа код стицања права 
својине на том возилу, осим ако се због тог преноса права својине на возилу мора 
извршити његова регис-трација, односно продужење регистрације, односно замена њего-
вих регистарских таблица, у складу са прописима којима се уређује регистрација 
моторних и прикључних возила. 

 
 

 


