Евидентирање за обавезу плаћања ПДВ страног физичког лица које врши
промет добара и услуга у Републици Србији
(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-0340/2009-04 од 5.2.2009. год.)
Одредбом члана 38. 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 је
обвезник који је у претходних 12 месеци остварио укупан промет већи од 4.000.000 динара
дужан да, најкасније до истека првог рока за предају периодичне пореске пријаве, поднесе
евиденциону пријаву надлежном пореском органу.
Ставом 2. истог члана Закона предвиђено је да евиденциону пријаву подноси и
обвезник који при отпочињању обављања делатности процени да ће у наредних 12 месеци
остварити укупан промет већи од 4.000.000 динара, у року из става 1. овог члана.
Надлежни порески орган обвезнику издаје потврду о извршеном евидентирању за
ПДВ (став 3. истог члана Закона).
Према одредби члана 2. став 1. Правилника о облику и садржини пријаве за
евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и облику
и садржини пореске пријаве ПДВ („Сл. гласник РС“, бр. 94/04, 108/05 и 120/08, у даљем
тексту: Правилник), евиденциона пријава подноси се надлежној организационој јединици
Пореске управе (у даљем тексту: надлежни порески орган).
Према одредбама става 2. истог члана Правилника, надлежни порески орган из
става 1. овог члана је:
1)
за обвезника – правно лице или предузетника – организациона јединица на
чијем подручју има седиште;
2)
за обвезника – пољопривредника који се определио за обавезу плаћања ПДВ
и друго физичко лице – организациона јединица на чијем подручју има пребивалиште;
3)
за обвезника – правно лице које је, према обиму својих пореских обавеза,
сврстано у великог пореског обвезника – Центар за велике пореске обвезнике;
4)
за обвезника – сталну пословну јединицу страног лица (огранак и др.) –
организациона јединица на чијем подручју има стално место пословања или седиште.
Седиштем, у смислу става 2. тачка 4) овог члана, сматра се и место пословања
сталне пословне јединице страног лица (став 3. истог члана Правилника).
Сходно наведеним одредбама Закона и Правилника, пријаву за евидентирање
обвезника пореза на додату вредност – Образац ЕППДВ може да поднесе обвезник који на
територији Републике Србије има пребивалиште или седиште, односно место пословања.
Према томе, физичко лице које на територији Републике Србије врши промет
добара или услуга, а нема пребивалиште, нема могућност евидентирања за обавезу
плаћања ПДВ, тј. подношења евиденционе пријаве пореском органу.
Министарство финансија напомиње да ако страно физичко лице врши промет
добара или услуга на територији Републике Србије, у том случају за промет овог лица

порески дужник, у складу с одредбама члана 10. став 1. тач. 2) и 3) Закона, је порески
пуномоћник или прималац добара и услуга ако страно лице није одредило пореског
пуномоћника.

