
Порез на употребу мобилног телефона 
 
(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-1536/2009-04 од 21.7.2009. год.) 
 

1. Одредбом члана 7а Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара 
(„Сл. гласник РС“, бр. 26/01 ... 31/09) прописано је да је обвезник пореза на употребу 
мобилног теле фона физичко и правно лице – корисник услуга мобилне телефоније. 

Према одредби члана 10. ст. 1. и 2. Закона, порез на употребу мобилног телефона 
из члана 7. тачка 2) Закона обрачунава и наплаћује давалац услуга мобилне телефоније, а 
порез из члана 7. тачка 3) Закона, у име и за рачун даваоца услуга мобилне телефоније – 
лице код којег се врши уплата за будуће коришћење услуга мобилне телефоније. Давалац 
услуга мобилне телефоније, до 15. дана у месецу, уплаћује порез на употребу мобилног 
телефона из члана 7. Закона, наплаћен у претходном месецу, на прописани уплатни рачун 
јавних прихода.  

Према томе, лице које наплати будуће коришћење услу-га мобилне телефоније у 
име и за рачун даваоца услуга мобилне телефоније дужно је да од пореског обвезника 
наплати и припада-јући порез на употребу мобилног телефона по том основу.  

Давалац услуга мобилне телефоније до 15. дана у месецу уплаћује на прописани 
уплатни рачун јавних прихода порез на употребу мобилног телефона наплаћен у 
претходном месецу од корисника услуга – пореског обвезника, независно од тога да ли је 
од корисника услуга мобилне телефоније – пореског обвезника порез на употребу 
мобилног телефона наплатио давалац услуга мобилне телефоније или (у име и за рачун 
даваоца услуга мобилне телефоније) лице код којег се врши уплата за будуће коришћење 
услуга мобилне телефоније.  

Министарство финансија напомиње да је одредбом члана 28. став 8. Закона 
прописана новчана казна у износу од 10.000 до 500.000 динара за прекршај даваоца услуга 
мобилне телефоне, односно лица код којег се врши уплата за будуће коришћење услу-га 
мобилне телефоније из члана 7. тачка 3) Закона које не поступи по одредбама чл. 9. и 10. 
Закона. 

2. 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). 

С тим у вези, СИМ картица (као ознака-број преко кога ће физичко или правно 
лице користити услуге мобилне телефони-је) није предмет опорезивања порезом на 
употребу мобилног телефона. 

Уколико се куповином СИМ картице стиче и право коришћења услуга мобилне 
телефоније (тзв. „кредит“), на те услуге се од 1. јуна 2009. године порез на употребу 
мобилног теле-фона плаћа. 
 
 


