Обрачунавање и плаћања ПДВ надокнаде пољопривредницима који изврше
промет пољопривредних и шумских производа, односно пољопривредних услуга
обвезницима
(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-1210/2009-04 од 14.5.2009. год.)
Одредбом члана 34. став 1. Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“,
бр. 84/04, 86/04–исправка, 61/05 и 61/07, у даљем тексту: Закон) прописано је да
обвезници пореза на доходак грађана на приходе од пољопривреде и шумарства на основу
катастарског прихода (у даљем тексту: пољопривредници) имају право на надокнаду по
основу ПДВ (у даљем тексту: ПДВ надокнада), под условима и на начин одређен овим
законом.
ПДВ надокнада признаје се пољопривредницима који изврше промет
пољопривредних и шумских производа, односно пољопривредних услуга обвезницима
(став 2. истог члана Закона).
Према одредби члана 34. став 3. Закона, ако пољопривредници изврше промет
добара и услуга из става 2. овог члана, обвезник је дужан да обрачуна ПДВ надокнаду у
износу од 5% на вредност примљених добара и услуга, о чему издаје документ за обрачун
(у даљем тексту: признаница), као и да обрачунату ПДВ надокнаду исплати
пољопривредницима у новцу (уплатом на текући рачун, рачун штедње или у готовом).
У складу са одредбама члана 9. став 2. Правилника о одређивању случајева у
којима нема обавезе издавања рачуна и о рачунима код којих се могу изоставити поједини
подаци („Сл. гласник РС“, бр. 105/04, 140/04 и 67/05), признаница коју обвезник ПДВ
издаје пољопривреднику садржи нарочито следеће податке:
1) назив, адресу и ПИБ обвезника – издаваоца признанице;
2) место и датум издавања и редни број признанице;
3) име, презиме и адресу и ПИБ пољопривредника;
4) врсту и количину испоручених добара и врсту и обим услуга;
5) датум промета добара и услуга;
6) вредност примљених добара и услуга;
7) износ ПДВ надокнаде обрачунате пољопривреднику.
Сагласно одредби члана 34. став 4. Закона, обвезници из става 3. овог члана имају
право да одбију износ ПДВ надокнаде као претходни порез, под условом да су ПДВ
надокнаду и вредност примљених добара и услуга платили пољопривреднику.
У складу са наведеним одредбама Закона, обвезник ПДВ којем пољопривредник изврши
промет пољопривредних и/или шумских производа, односно пољопривредних услуга,
дужан је да обрачуна ПДВ надокнаду у износу од 5% на вредност примљених добара и
услуга, о чему издаје признаницу која, између осталог, садржи податке о вредности
примљених добара и услуга и износу ПДВ надокнаде обрачунате пољопривреднику.
Обрачунату ПДВ надокнаду обвезник ПДВ исплаћује пољопривреднику у новцу (уплатом
на текући рачун, рачун штедње или у готовом).

