На основу члана 24. став 6. и члана 25. став 3. Закона о порезу на додату
вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 – исправка, 61/05 и 61/07),
Министар финансија доноси
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И 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”,
бр. 124/04, 140/04, 27/05, 54/05, 68/05, 58/06 и 112/06), у члану 2. став 1. речи: „бр.
84/04 и 86/04” замењују се речима: „бр. 84/04, 86/04 – исправка, 61/05 и 61/07”.
Додаје се став 3, који гласи:
„Ако је накнада, односно део накнаде наплаћен пре извршеног промета
услуга из става 1. овог члана, обвезник може да оствари пореско ослобођење ако
поседује рачун о авансном плаћању, издат у складу са Законом.”
Члан 2.
У члану 3. став 1. после речи: „поседује извозну декларацију” додају се
речи: „која садржи потврду да су добра иступила са територије Републике Србије
(у даљем тексту: извозна декларација)”.
Додаје се став 7, који гласи:
„Ако је накнада, односно део накнаде наплаћен пре извршеног извоза
добара, до добијања доказа из ст. 1 – 3. овог члана обвезник може да оствари
пореско ослобођење ако поседује уговор којим је предвиђено плаћање пре
извршеног извоза и рачун о авансном плаћању издат у складу са Законом.”
Члан 3.
У члану 4. додаје се став 4, који гласи:
„Ако је накнада, односно део накнаде наплаћен пре извршеног слања добара
у иностранство, до добијања доказа из ст. 1. и 2. овог члана обвезник може да
оствари пореско ослобођење ако поседује рачун о авансном плаћању, издат у
складу са Законом.”
Члан 4.
У члану 6. тачка 3) речи: „намењеним делатности у слободној зони, осим
добара за крајњу потрошњу у слободној зони” замењују се речима: „за која би
обвезник – стицалац добара имао право на одбитак претходног пореза када би та
добра набављао за потребе обављања делатности ван слободне зоне”.
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Додаје се став 2, који гласи:
„Ако је накнада, односно део накнаде наплаћен пре извршеног уноса добара
у слободну зону, обвезник може да оствари пореско ослобођење ако поседује
доказе из става 1. тач. 1) – 3) овог члана.”
Члан 5.
У члану 7. после тачке 3) додаје се тачка 3а), која гласи:
„3а) изјаву корисника зоне да се ради о услугама за које би обвезник –
прималац услуге имао право на одбитак претходног пореза када би те услуге
користио за потребе обављања делатности ван слободне зоне”.
Додаје се став 2, који гласи:
„Ако је накнада, односно део накнаде наплаћен пре извршеног промета
услуга, обвезник може да оствари пореско ослобођење ако поседује доказе из става
1. тач. 1) – 3а) овог члана.”
Члан 6.
У члану 7а додаје се став 3, који гласи:
„Ако је накнада, односно део накнаде наплаћен пре извршеног промета
добара из ст 1. и 2. овог члана, обвезник може да оствари пореско ослобођење ако
поседује рачун о авансном плаћању, издат у складу са Законом.”
Члан 7.
У члану 8. додаје се став 2, који гласи:
„Ако је накнада, односно део накнаде наплаћен пре извршеног промета
услуга, до добијања извозне декларације или другог доказа, издатог у складу са
царинским прописима, да су добра превезена или отпремљена у иностранство,
обвезник може да оствари пореско ослобођење ако поседује доказ из става 1. тачка
1) овог члана и рачун о авансном плаћању, издат у складу Законом.”
Члан 8.
У члану 10. додаје се став 2, који гласи:
„Ако је накнада, односно део накнаде наплаћен пре извршеног промета
услуга из става 1. овог члана, обвезник може да оствари пореско ослобођење ако
поседује рачун о авансном плаћању, издат у складу са Законом.”
Члан 9.
У члану 12. додаје се став 2, који гласи:
„Ако је накнада, односно део накнаде наплаћен пре извршеног промета
услуга из става 1. овог члана, обвезник може да оствари пореско ослобођење ако
поседује рачун о авансном плаћању, издат у складу са Законом.”
Члан 10.
У члану 14. став 4. тачка 2) реч: „царинску” брише се.

3

У тачки 4) речи: „извозну царинску декларацију и доставнице” замењују се
речима: „доставнице, односно извозну декларацију и доставнице ако се промет
врши нерезидентним предузећима”.
Члан 11.
У члану 16. став 4. тачка 2) реч: „царинску” брише се.
У тачки 4) речи: „извозну царинску декларацију и рачуне, односно
доставнице” замењују се речима: „доставнице, односно извозну декларацију и
доставнице ако се промет врши нерезидентним предузећима”.
У тачки 5) реч: „царинску” брише се.
Члан 12.
После члана 21. наслов: „1.9. Уговори о донацији и уговори о кредиту,
односно зајму” мења се и гласи: „1.9. Уговори о донацији, уговори о кредиту,
односно зајму и други међународни уговори”.
Члан 13.
У члану 21а став 2. речи: „Републички орган надлежан за послове
економских односа са иностранством” замењују се речима: „Надлежни орган”.
Члан 14.
У члану 21в став 1. речи: „републичког органа надлежног за послове
економских односа са иностранством” замењују се речима: „надлежног органа”.
Члан 15.
После члана 21е додају се чл. 21ж, 21з, 21и, 21ј и 21к, који гласе:
„Члан 21ж
Пореско ослобођење из члана 24. став 1. тачка 16в) Закона односи се на
промет добара и услуга који се врши у складу са међународним уговором, под
условом да је тим уговором предвиђено пореско ослобођење, осим уговора из
члана 24. став 1. тач. 16а) и 16б) Закона (у даљем тексту: међународни уговор),
закљученим између:
1) државне заједнице Србија и Црна Гора или Републике Србије и
међународне организације;
2) државне заједнице Србија и Црна Гора или Републике Србије и друге
државе.
Републички орган чији је функционер у име Републике Србије закључио
међународни уговор, доставља Централи копију закљученог међународног уговора,
обавештење о лицима која на основу тог уговора имају право набавке добара и
услуга уз пореско ослобођење, са депонованим потписима тих лица, као и
обавештење о променама лица којима је дато ово овлашћење, у року од 15 дана од
дана настанка промене.
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Члан 21з
Пореско ослобођење из члана 21ж овог правилника, обвезник може да
оствари за промет добара и услуга који непосредно врши лицу које на основу
међународног уговора има право набавке добара и услуга уз пореско ослобођење,
под условом да поседује документ којим се потврђује да је промет добара и услуга
према међународном уговору ослобођен ПДВ (у даљем тексту: потврда о пореском
ослобођењу за међународни уговор), који попуњава, потписује, оверава и издаје
овлашћено лице Централе.
Потврда о пореском ослобођењу за међународни уговор из става 1. овог
члана садржи:
1) назив и адресу републичког органа чији је функционер у име Републике
Србије закључио међународни уговор;
2) назив и адресу лица које на основу међународног уговора има право
набавке добара и услуга уз пореско ослобођење;
3) број и датум потврде;
4) назив и број међународног уговора;
5) назив, адресу и ПИБ обвезника ПДВ који врши промет добара и услуга уз
пореско ослобођење;
6) вредност промета добара и услуга по предрачуну, односно датум и износ
уплаћених авансних средстава;
7) потпис овлашћеног лица.
Потврда из става 2. овог члана издаје се на захтев лица које на основу
међународног уговора има право набавке добара и услуга уз пореско ослобођење,
поднетог Централи.
Захтев из става 3. овог члана садржи:
1) назив и адресу републичког органа чији је функционер у име Републике
Србије закључио међународни уговор;
2) назив и адресу лица које на основу међународног уговора има право
набавке добара и услуга уз пореско ослобођење;
3) број и датум захтева;
4) назив и број међународног уговора;
5) назив, адресу и ПИБ обвезника ПДВ који врши промет добара и услуга уз
пореско ослобођење;
6) вредност промета добара и услуга по предрачуну, односно датум и износ
уплаћених авансних средстава;
7) потпис овлашћеног лица за подношење захтева.
Централа издаје три примерка потврде из става 2. овог члана, од којих два
примерка доставља лицу које на основу међународног уговора има право набавке
добара и услуга уз пореско ослобођење, а трећи задржава за своје потребе.
Лице које на основу међународног уговора има право набавке добара и
услуга уз пореско ослобођење доставља један примерак оверене потврде из става 5.
овог члана обвезнику, а други задржава за своје потребе.
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Члан 21и
Ако се на основу међународног уговора из члана 24. став 1. тачка 16в)
Закона, врши увоз добара у Републику Србију, издавалац потврде о пореском
ослобођењу за међународни уговор издаје посебну потврду за увоз добара, на
захтев пореског дужника.
Потврда из става 1. овог члана садржи исте податке као и потврда из члана
21з став 2. овог правилника, осим података из тач. 5) и 6) тог става, уместо којих
садржи податак о вредности добара која се увозе исказаној у рачуну иностраног
испоручиоца.
Члан 21ј
Уз пореску пријаву обвезник доставља преглед потврда о пореском
ослобођењу за међународни уговор, који садржи број и датум ових потврда и
вредност промета добара и услуга, односно увоза добара, примљених у пореском
периоду за који подноси пореску пријаву.
Члан 21к
Централа води евиденцију о достављеним копијама међународних уговора,
лицима која на основу међународних уговора имају право набавке добара и услуга
уз пореско ослобођење, као и издатим потврдама о пореском ослобођењу за
међународни уговор.”
Члан 16.
У члану 23. став 1. речи: „на услуге које пружају установе за дневни боравак
деце (вртићи),” бришу се.
Члан 17.
У члану 24. речи: „(основног, средњег, вишег и високог)” замењују се
речима: „(предшколског, основног, средњег, вишег и високог)”.
Члан 18.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
Број: 110-00-198/2007-04
У Београду, 9. јула 2007. године
МИНИСТАР
др Мирко Цветковић

