На основу члана 41. Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник
РС”, бр. 84/04, 86/04-исправка, 61/05 и 61/07) и члана 38. став 2. Закона о пореском
поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02исправка, 23/03-исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-др. закон, 62/06-др. закон и 61/07),
Министар финансија доноси
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОБЛИКУ И САДРЖИНИ
ПРИЈАВЕ ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ОБВЕЗНИКА ПДВ, ПОСТУПКУ ЕВИДЕНТИРАЊА
И БРИСАЊА ИЗ ЕВИДЕНЦИЈЕ И О ОБЛИКУ И САДРЖИНИ
ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ПДВ
Члан 1.
У Правилнику о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ,
поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске
пријаве ПДВ („Службени гласник РС”, бр. 94/04 и 108/05), у члану 7. став 1. речи: „бр.
84/04, 86/04 и 61/05” замењују се речима: „бр. 84/04, 86/04-исправка, 61/05 и 61/07”.
Члан 2.
После члана 7. додаје се члан 7а, који гласи:
„Члан 7а
Надлежни порески орган извршиће брисање обвезника из евиденције за ПДВ по
службеној дужности, а по спроведеном поступку, у складу са чланом 39. став 2. Закона,
ако је обвезник у претходној календарској години остварио укупан промет у износу
мањем од 2.000.000 динара, о чему издаје потврду.
За обвезника ПДВ из члана 38. став 2. Закона, који није обављао делатност
током целе календарске године у којој се евидентирао за обавезу плаћања ПДВ, износ
укупног промета утврђује се сразмерно периоду обављања делатности.
Изузетно од става 1. овог члана, обезници ПДВ из члана 33. став 3. и члана 34.
став 5. Закона брисаће се из евиденције обвезника за ПДВ по истеку две календарске
године у којима имају обавезу плаћања ПДВ, сагласно члану 33. став 4. и члану 34. став
6. Закона, ако у другој календарској години остваре промет у укупном износу мањем од
2.000.000 динара.”
Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
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