ЗАКОН
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА
ДОДАТУ ВРЕДНОСТ
Члан 1.
У Закону о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС", бр.
84/04 и 86/04), у члану 4. став 3. тачка 7) речи: "(у даљем тексту: објекти)" бришу се.
После тачке 7) додаје се тачка 7а), која гласи:
"7а) први пренос власничког удела на новоизграђеним грађевинским
објектима или економски дељивим целинама у оквиру тих објеката;".
Члан 2.
У члану 5. став 3. тачка 1) после речи: "ауторских права," додају се
речи: "као и пренос, уступање и стављање на располагање".
Тачка 6) брише се.
У тачки 7) реч: "других" брише се.
У ставу 4. тачка на крају замењује се тачком и запетом и додаје тачка 3),
која гласи:
"3) свако друго пружање услуга без накнаде."
Члан 3.
У члану 6. став 1. тачка 2) мења се и гласи:
"2) промет путничких аутомобила, мотоцикала, пловних објеката и
ваздухоплова за које при набавци обвезник ПДВ није имао право на одбитак
претходног пореза у потпуности или сразмерно;".
После тачке 2) додаје се тачка 2а), која гласи:
"2а) замена добара у гарантном року;".
У ставу 3. после речи: "уређује" додају се речи: "поступак замене
добара у гарантном року,", а после речи: "шта се сматра" додају се речи: "преносом
целокупне или дела имовине, са или без накнаде, или као улог, из става 1. тачка 1), као
и шта се сматра".
Члан 4.
У члану 8. став 1. речи: "или увози добра" бришу се.
У ставу 4. запета после речи: "добара" брише се, а речи: "пружање
услуга или увоз добара" замењују се речима: "или пружање услуга".
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У члану 10. став 1. тачка на крају замењује се тачком и запетом и додаје
тачка 6), која гласи:
"6) лице које, пре истека рока од пет година од дана стицања права
располагања на новоизграђеном грађевинском објекту или економски дељивој целини
у оквиру тог објекта прибављеног за стамбене потребе (у даљем тексту: стамбени
објекти) или власничког удела на том стамбеном објекту, по посебној стопи ПДВ,
промени намену стамбеног објекта."
Члан 6.
У члану 12. став 3. тачка 4) подтачка (1) после речи: "средстава" додају
се речи: "на основу rent a car уговора".
Члан 7.
У члану 21. став 1. речи: "подлеже опорезивању" замењују се речима:
"је опорезив ПДВ".
Став 3. замењује се новим ст. 3. и 4, који гласе:
"Ако се основица накнадно измени – смањи, обвезник који је извршио
промет добара и услуга може да измени износ ПДВ само ако обвезник коме је извршен
промет добара и услуга исправи одбитак претходног ПДВ и ако о томе писмено
обавести испоручиоца добара и услуга.
Ако је испорука добара и услуга извршена обвезнику који нема право
на одбитак претходног ПДВ, односно лицу које није обвезник ПДВ, измену из става 3.
овог члана обвезник може да изврши ако поседује документ о смањењу накнаде за
извршени промет добара и услуга тим лицима."
У досадашњем ставу 4, који постаје став 5, после речи: "поступку"
додаје се запета и речи: "односно на основу овереног преписа записника о судском
поравнању", а речи: "или принудном поравнању" бришу се.
Досадашњи став 5. постаје став 6.
У досадашњем ставу 6, који постаје став 7, речи: "ст. 1 – 4." замењују се
речима: "ст. 1 – 5.".
Досадашњи став 7. постаје став 8.
Члан 8.
У члану 23. став 2. тачка 1) речи: "хлеба, млека" замењују се речима:
"хлеба и других пекарских производа, млека и млечних производа", а после речи:
"биљног порекла" додају се речи: "и меда".
После тачке 1) додаје се тачка 1а), која гласи:
"1а) воде за пиће, осим флаширане;".
У тачки 2) речи: "свежег и расхлађеног" замењују се речима: "свежег,
расхлађеног и смрзнутог".
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"2а) житарица, сунцокрета, соје, шећерне репе и уљане репице;".
У тачки 3) после речи: "лекова" додаје се запета и речи: "укључујући и
лекове за употребу у ветерини", а речи: "који су наведени у листи лекова који се
прописују и издају на терет средстава за здравствено осигурање, у складу са прописима
о здравственом осигурању" бришу се.
У тачки 6) после речи: "садног материјала" додаје се запета и речи:
"компоста са мицелијумом, комплетне крмне смеше за исхрану стоке", а реч:
"приплодне" замењују се речју: "живе".
После тачке 12) додаје се тачка 12а), која гласи:
"12а) услуга које се наплаћују путем улазница за биоскопске и
позоришне представе, сајмове, циркусе, забавне паркове, концерте (музичке догађаје),
изложбе, спортске догађаје, музеје и галерије, ботаничке баште и зоолошке вртове, ако
промет ових услуга није ослобођен ПДВ;".
Тачка 13) мења се и гласи:
"13) природног гаса;".
Додаје се тачка 14) која гласи:
"14) први пренос права располагања на стамбеним објектима, као и
власничким уделима на тим објектима."
После става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
"Ако стицалац права располагања или власничког удела на стамбеном
објекту, пре истека рока од пет година од дана стицања права располагања или
власничког удела, промени намену стамбеног објекта, дужан је да плати разлику ПДВ
између опште и посебне стопе ПДВ."
У ставу 3, који постаје став 4, после речи: "тач. 1)" додају се запета и
речи: "2а)", а после речи: "овог члана" додају се запета и речи: "шта се сматра
променом намене стамбеног објекта, као и начин и поступак утврђивања и плаћања
разлике ПДВ из става 3. овог члана".
Члан 9.
У члану 24. став 1. тачка 4) подтачка (2) речи: "10.000 динара" замењују
се речима: "150 EUR, у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке
Србије".
После тачке 6) додаје се тачка 6а), која гласи:
"6а) отпремање добара у слободне царинске продавнице отворене на
ваздухопловним пристаништима отвореним за међународни саобраћај на којима је
организована пасошка и царинска контрола ради продаје путницима у складу са
царинским прописима (у даљем тексту: слободне царинске продавнице), као и на
испоруку добара из слободних царинских продавница;".
После тачке 16) додају се тач. 16а) и 16б), које гласе:
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донацији закљученим са државном заједницом Србија и Црна Гора, односно
Републиком, а тим уговором је предвиђено да се из добијених новчаних средстава неће
плаћати трошкови пореза;
16б) промет добара и услуга који се врши у складу са уговорима о
кредиту, односно зајму, закљученим између државне заједнице Србија и Црна Гора,
односно Републике и међународне финансијске организације, односно друге државе,
као и између треће стране и међународне финансијске организације, односно друге
државе у којем се Република Србија појављује као гарант, односно контрагарант, ако је
тим уговорима предвиђено да се из добијених новчаних средстава неће плаћати
трошкови пореза;".
Члан 10.
У члану 25. став 1. после тачке 3) додаје се тачка 3а), која гласи:
"3а) услуга оцене кредитне способности физичких и правних лица;".
У ставу 2. тачка 2) у загради иза речи: "пољопривредног," додаје се реч:
"шумског," а после заграде додаје се запета и речи: "као и на давање у закуп тог
земљишта".
У тачки 3) речи: "осим промета објеката из члана 4. став 3. тачка 7) овог
закона" замењују се речима: "осим првог преноса права располагања на
новоизграђеним грађевинским објектима или економски дељивим целинама у оквиру
тих објеката, као и првог преноса власничког удела на новоизграђеним грађевинским
објектима или економски дељивим целинама у оквиру тих објеката".
Члан 11.
У члану 26. тачка 1) број: "16)" замењује се бројем: "16б)".
После тачке 1) додају се тач. 1а), 1б) и 1в), које гласе:
"1а) која се увозе на основу уговора о донацији, односно као
хуманитарна помоћ;
1б) која су извезена, а која се у Републику враћају непродата или зато
што не одговарају обавезама које проистичу из уговора, односно пословног односа на
основу којег су била извезена;
1в) која се, у оквиру царинског поступка, уносе у слободне царинске
продавнице;".
У тачки 7) речи: "чланом 192. тач. 1) – 10)" замењују се речима:
"чланом 192.", а после речи: "царине" додаје се запета и речи: "осим на увоз моторних
возила".
Члан 12.
У члану 28. став 1. после речи: "опреме" додаје се запета и речи: "као и
објеката за вршење делатности и економски дељивих целина у оквиру тих објеката (у
даљем тексту: објекти за вршење делатности)", а речи: "и објеката за вршење
делатности" бришу се.
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"1) који је опорезив ПДВ;".
У ставу 5. речи: "који подлеже ПДВ" замењују се речима: "из става 1.
овог члана".
Члан 13.
У члану 29. став 1. тачка и запета на крају тачке 3) замењују се тачком,
а тачка 4) брише се.
Члан 14.
Наднаслов изнад члана 30. и члан 30. мењају се и гласе:
"Подела претходног пореза и сразмерни порески одбитак
Члан 30.
Ако обвезник користи испоручена или увезена добра или прима услуге,
за потребе своје делатности, да би извршио промет добара и услуга за који постоји
право на одбитак претходног пореза, као и за промет добара и услуга за који не постоји
право на одбитак претходног пореза, дужан је да изврши поделу претходнг пореза
према економској припадности на део који има право и део који нема право да одбије
од ПДВ који дугује.
Ако за поједина испоручена или увезена добра или примљене услуге
обвезник не може да изврши поделу претходног пореза на начин из става 1. овог члана,
а које користи за потребе своје делатности, да би извршио промет добара и услуга за
који постоји право на одбитак претходног пореза и за промет добара и услуга за који не
постоји право на одбитак претходног пореза, може да одбије сразмерни део претходног
пореза који одговара учешћу промета добара и услуга са правом на одбитак претходног
пореза у који није укључен ПДВ, у укупном промету у који није укључен ПДВ (у
даљем тексту: сразмерни порески одбитак).
Сразмерни порески одбитак утврђује се применом процента сразмерног
пореског одбитка на износ претходног пореза у пореском периоду, умањеног за износе
који су опредељени на начин из става 1. овог члана, као и за износ претходног пореза
за који обвезник нема право на одбитак у смислу члана 29. став 1. овог закона.
Проценат сразмерног пореског одбитка за порески период утврђује се
стављањем у однос промета добара и услуга са правом на одбитак претходног пореза у
који није укључен ПДВ и укупног промета добара и услуга у који није укључен ПДВ,
извршеног од 1. јануара текуће године до истека пореског периода за који се подноси
пореска пријава.
У промет добара за утврђивање процента сразмерног пореског одбитка
из става 4. овог члана не урачунава се промет опреме и објеката за вршење делатности.
У последњем пореском периоду, односно у последњем пореском
периоду календарске године, обвезник ПДВ врши исправку сразмерног пореског
одбитка применом процента сразмерног пореског одбитка на износ претходног пореза
из свих пореских периода у календарској години.
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пореског одбитка."
Члан 15.
У члану 31. став 3. мења се и гласи:
"Исправка одбитка претходног пореза из става 1. овог члана врши се и
на основу овереног преписа записника о судском поравнању, у складу са чланом 21. ст.
3. и 5. овог закона."
Члан 16.
У члану 32. став 3. мења се и гласи:
"Изузетно од става 1. овог члана, обвезник не врши исправку одбитка
претходног пореза у случају промета опреме за вршење делатности."
Члан 17.
У члану 33. став 1. после речи: "отпочињању" додају се речи: "или у
току обављања".
У ставу 3. речи: "на почетку календарске године" и речи: "најкасније до
15. јануара текуће године" бришу се.
У ставу 4. реч: "календарске" брише се.
У ставу 5. речи: "најкасније до 15. јануара текуће године" бришу се.
Члан 18.
У члану 36. став 1. мења се и гласи:
"Обвезници који се баве прометом половних добара, укључујући
половна моторна возила, уметничких дела, колекционарских добара и антиквитета,
утврђују основицу као разлику између продајне и набавне цене добра (у даљем тексту:
опорезивање разлике), уз одбитак ПДВ који је садржан у тој разлици."
Члан 19.
У члану 38. став 1. речи: "или који при отпочињању обављања
делатности процени да ће у наредних 12 месеци остварити укупан промет већи од
2.000.000 динара" бришу се.
Члан 20.
У члану 47. реч: "пет" замењује се бројем: "10".
Члан 21.
У члану 49. став 1. речи: "чланом 14." замењују се речима: "чланом 16.".
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У члану 50. став 3. речи: "тач. 2) и 3)" замењују се речима: "тач. 2), 3) и
6)".
У ставу 4. после речи: "по основу ПДВ" додаје се запета и речи: "у року
из става 1. овог члана".
Члан 23.
У члану 51. додаје се став 2. који гласи:
"Обавеза плаћања ПДВ односи се и на пореске дужнике из члана 10.
став 1. тач. 2), 3) и 6) и члана 44. став 3. овог закона.".
Члан 24.
У члану 52. после става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
"Порески обвезник може да тражи повраћај неискоришћеног износа
пореског кредита из става 2. овог члана подношењем захтева, најраније истеком рока
за подношење пореске пријаве за текући порески период."
У досадашњем ставу 3, који постаје став 4, речи: "става 1." замењују се
речима: "ст. 1. и 3.", а после речи: "пријаве" додаје се запета и речи: "односно од дана
подношења захтева из става 3. овог члана".
Досадашњи став 4. постаје став 5.
У досадашњем ставу 5, који постаје став 6, после речи: "повраћај ПДВ"
додају се запета и речи: "као и поступак и услове за повраћај ПДВ уместо пореског
кредита."
Члан 25.
У члану 54. речи: "или која увозе" бришу се.
У тачки 1) речи: "добара, односно увоз" бришу се.
У тачки 2) запета после речи: "рачун плаћен" и речи: "односно да је
ПДВ који се дугује по основу увоза добара претходно плаћен" бришу се.
Члан 26.
Наднаслов изнад члана 55. и члан 55. мењају се и гласе:
"Традиционалне цркве и верске заједнице
Члан 55.
Право на рефакцију ПДВ, на основу поднетог захтева, имају
традиционалне цркве и верске заједнице – Српска православна црква, Исламска
заједница, Католичка црква, Словачка Евангеличка црква а.в, Јеврејска заједница,
Реформаторска хришћанска црква и Евангелистичка хришћанска црква а.в. (у даљем
тексту: традиционалне цркве и верске заједнице), за добра која им се испоручују у
Републици или која увозе, као и за услуге које им се пружају, а који су непосредно
повезани са верском делатношћу, под условом да је:

-81) промет добара и услуга, односно увоз добара опорезив;
2) ПДВ за испоручена добра, односно пружене услуге исказан у рачуну,
у складу са чланом 42. овог закона, као и да је рачун плаћен, односно да је ПДВ који се
дугује по основу увоза добара претходно плаћен."
Члан 27.
После члана 55. додају се наслов изнад члана и члан 55а, који гласe:
"Рефакција ПДВ дипломатским и конзуларним представништвима и
међународним организацијама
Члан 55а
Ако се дипломатско, односно конзуларно представништво или
међународна организација, односно лице из члана 24. став 1. тачка 16) овог закона не
определи да изврши набавку или увоз добара, односно прими услуге, намењене
њиховим службеним, односно личним потребама, уз пореско ослобођење, има право на
рефакцију ПДВ.
Право на рефакцију ПДВ, на основу поднетог захтева, а под условима
који су овим законом прописани за остваривање пореског ослобођења, лица из става 1.
овог члана могу да остваре ако:
1) су испоруке или увоз добара, односно пружене услуге опорезиве
ПДВ;
2) је ПДВ за промет добара и услуга исказан у рачуну, у складу са овим
законом, и ако је рачун плаћен, односно ако је ПДВ који се дугује по основу увоза
добара плаћен;
3) је укупна вредност добара или услуга, исказана у рачуну, односно
вредност добара исказана у царинском документу, већа од 50 ЕUR, без ПДВ, осим за
набавку горива за моторна возила."
Члан 28.
У члану 57. после речи: "овог закона" додају се запета и речи: "као и
шта се сматра добрима и услугама непосредно повезаним са верском делатношћу у
смислу члана 55. овог закона".
Члан 29.
У члану 60. после става 3. додаје се нови став 4, који гласи:
"За прекршај из става 1. овог члана, казниће се обвезник – физичко лице
новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара."
Досадашњи став 4. постаје став 5.
Члан 30.
Лица која обављају промет добара и услуга из члана 25. став 2. тачка 7)
Закона о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС", бр. 84/04 и 86/04) за која
је министарство надлежно за послове здравља платило ПДВ, за добра која су предмет
уговора о донацији и хуманитарној помоћи, имају право на рефундацију ПДВ плаћеног

-9при набавци добара у Републици, односно при увозу, од 1. јануара 2005. године до
ступања на снагу овог закона.
Право на рефундацију ПДВ плаћеног при набавци добара и услуга у
Републици, односно при увозу добара, у роковима из става 1. овог члана, имају и
традиционалне цркве и верске заједнице за добра и услуге који су непосредно повезани
са верском делатношћу.
Министар надлежан за послове финансија ближе одређује поступак
остваривања права на рефундацију ПДВ, као и шта се сматра добрима и услугама
непосредно повезаним са верском делатношћу, у смислу овог члана.
Члан 31.
Одредбе члана 14. овог закона у делу који се односи на поделу
претходног пореза и начин утврђивања сразмерног пореског одбитка примењује се од
1. октобра 2005. године, а у делу који се односи на исправку сразмерног пореског
одбитка од 1. јануара 2006. године.
Члан 32.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
"Службеном гласнику Републике Србије".

