На основу члана 24. став 5. и члана 25. став 3. Закона о порезу на додату
вредност («Службени гласник РС», бр. 84/04 и 86/04),
Министар финансија доноси
ПРАВИЛНИК
О ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ
ОСТВАРИВАЊА ПОРЕСКИХ ОСЛОБОЂЕЊА КОД ПДВ СА ПРАВОМ И
БЕЗ ПРАВА НА ОДБИТАК ПРЕТХОДНОГ ПОРЕЗА
Члан 1.
У Правилнику о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код
ПДВ са правом и без права на одбитак претходног пореза («Службени гласник
РС», број 124/04), поднаслов изнад члана 3. мења се и гласи:
«1.2. Слање или отпремање добара у иностранство и Републику Црну
Гору».
Члан 2.
После члана 3. додаје се члан 3а, који гласи:
«Члан 3а
Пореско ослобођење из члана 24. став 1. тач. 2) и 3) Закона за добра која се
шаљу или отпремају у Републику Црну Гору (у даљем тексту: отпремање добара),
обвезник ПДВ може да оствари под условом да су добра отпремљена на
територију Републике Црне Горе.
Као докази да су добра отпремљена на територију Републике Црне Горе
служе:
1) Евиденциона јединствена царинска исправа издата у складу са
царинским прописима (у даљем тексту: Евиденциона исправа);
2) извод из пословног рачуна обвезника ПДВ да је за отпремљена добра
извршен пренос новчаних средстава са пословног рачуна примаоца добара на
пословни рачун обвезника ПДВ - испоручиоца добара;
3) доказ о плаћеном ПДВ на територији Републике Црне Горе;
4) доказ о извршеној продаји девиза Народној банци Србије, односно
оствареној динарској противвредности од продаје тих девиза.
Ако је у складу са царинским прописима одобрено периодично
декларисање добара која се отпремају, до издавања Евиденционе исправе, пореско
ослобођење из става 1. овог члана обвезник ПДВ може да оствари ако поседује
рачуне или отпремнице, оверене од стране надлежног царинског органа, као и
друге доказе из става 2. овог члана.
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Ако се отпремање добара врши без подношења Евиденционе исправе,
доказ о извршеном отпремању добара представља одобрење надлежног царинског
органа издато у складу са царинским прописима и потврда надлежног царинског
органа о извршеном отпремању добара, као и други докази из става 2. овог члана.
Потврду из става 4. овог члана издаје надлежни царински орган на
Обрасцу ПОД – Потврда o извршеном отпремању добара, који је саставни део
овог правилника.
Потврду о извршеном отпремању добара оверава надлежни царински
орган.
Копију потвде из става 5. овог члана надлежни царински орган задржава за
своје потребе.»
Члан 3.
После члана 4. додаје се члан 4а, који гласи:
«Члан 4а
Када се добра шаљу у Републику Црну Гору поштом или брзом поштом,
пореско ослобођење из члана 24. став 1. тач. 2) и 3) Закона обвезник може да
оствари ако поседује доказе из члана 3а став 2. овог правилника.
Изузетно од одредбе става 1. овог члана, када се добра шаљу у Републику
Црну Гору поштом или брзом поштом без подношења Евиденционе исправе,
пореско ослобођење обвезник може да оствари ако поседује одобрење надлежног
царинског органа издато у складу са царинским прописима и превозни документ
на основу којег се може утврдити да су добра отпремљена у Републику Црну Гору
поштом или брзом поштом, као и друге доказе из члана 3а став 2. овог
правилника.
Одобрење из става 2. овог члана садржи податке из члана 4. став 3. овог
правилника.»
Члан 4.
После члана 16. додају се поднаслов 1.7а и члан 16а, који гласе:
«1.7а Пореско ослобођење за промет добара и услуга између Републике
Србије и Републике Црне Горе из члана 2. и чл. 8 – 16. овог правилника
Члан 16а
За промет добара и услуга између Републике Србије и Републике Црне
Горе, пореско ослобођење из члана 2. и чл. 8 – 16. овог правилника, обвезник
може да оствари ако поседује доказе из поменутих одредаба овог правилника, при
чему се увозним и извозним царинским декларацијама сматра Евиденциона
исправа издата у складу са царинским прописима.»
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Члан 5.
Образац ПОД – Потврда о извршеном отпремању добара одштампан је уз
овај правилник и чини његов саставни део.
Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
«Службеном гласнику Републике Србије», а примењиваће се од 1. јануара 2005.
године.
Број: 110-00-543/2004
У Београду, 28. децембра 2004. године
МИНИСТАР,
Млађан Динкић
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