Право обвезника ПДВ – предузетника да ПДВ обрачунат од стране претходних
учесника у промету за промет добара и услуга које предузетник набавља у циљу
реновирања објекта за обављање делатности, одбије као претходни порез, при чему
је власник предузетничке радње истовремено и власник предметног објекта
(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-00969/2009-04 од 8.5.2009. год.)
Према одредби члана 28. 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) право на одбитак
претходног пореза обвезник може да оствари ако добра набављена у Републици или из
увоза, укључујући и набавку опреме, као и објеката за вршење делатности и економски
дељивих целина у оквиру тих објеката, односно примљене услуге, користи или ће их
користити за промет добара и услуга:
1) који је опорезив ПДВ;
2) за који, у складу са чланом 24. овог закона, постоји ослобођење од плаћања
ПДВ;
3) који је извршен у иностранству, ако би за тај промет постојало право на одбитак
претходног пореза да је извршен у Републици.
Право на одбитак претходног пореза, према одредби члана
28. став 2. Закона, обвезник може да оствари ако поседује рачун издат од стране
другог обвезника у промету о износу претходног пореза, у складу с овим законом или
документ о извршеном увозу добара, у којем је исказан претходни порез, односно којим се
потврђује да је прималац или увозник тако исказани ПДВ платио приликом увоза.
Одредбом става 3. истог члана Закона прописано је да у пореском периоду у којем
су испуњени услови из ст. 1. и 2. овог члана обвезник може да одбије претходни порез од
дугованог ПДВ, и то:
1) обрачунати и исказани ПДВ за промет добара и услуга који је или ће му бити
извршен од стране другог обвезника у промету;
2) ПДВ који је плаћен приликом увоза добара.
Сагласно одредби става 4. истог члана Закона, право на одбитак претходног пореза
настаје даном испуњења услова из ст. 1–3. овог члана.
Одредбом члана 48. став 1. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр.
125/04, у даљем тексту: Закон о привредним друштвима) прописано је да је предузетник, у
смислу овог закона, физичко лице које је регистровано и које ради стицања добити у виду
занимања обавља све законом дозвољене делатности, укључујући уметничке и старе
занате и послове домаће радиности.
Сагласно одредби члана 49. Закона о привредним друштвима, предузетник
одговара за све обавезе из обављања делатности целокупном имовином.
Предузетник обавља делатност под својим личним именом, именом неког другог
лица или под неким посебним пословним именом, у складу са овим законом (одредба
члана 50. став 1. Закона о привредним друштвима).
У складу са наведеним законским одредбама, обвезник ПДВ – предузетник има
право да ПДВ обрачунат од стране претходних учесника у промету за промет добара и
услуга које набавља у циљу реновирања објекта за обављање делатности, одбије као
претходни порез, независно од тога што је власник предузетничке радње истовремено и

власник предметног објекта, уз испуњење осталих услова предвиђених одредбама члана
28. Закона.

