
 

3. 
ПРЕПОРУКА Регистрација страних правних лица за ПДВ и улога пореског пуномоћника 

регулаторно тело 

(надлежно за 

спровођење) 

 

Министарство финансија 

пропис који треба 

изменити 

Закон о порезу на додату вредност ("Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005 и 

61/2007). 

начин спровођења Подношење Влади нацрта закона којим ће се предвидети допуна члана 38. Закона о порезу на 

додату вредност ("Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005 и 61/2007). 

рок за спровођење  15.01.2010. године 

Предлагач препоруке  Савет страних инвеститора 

 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

ОПИС ПРОБЛЕМА 

На основу Закона о порезу на додату вредност, обавеза регистрације за ПДВ под једнаким условима важи и за стране 

обвезнике – правна и физичка лица, која остварују промет на територији Републике. Са друге стране, у пракси је 

немогуће регистровати страно лице које нема седиште или боравиште на територији Републике Србије за ПДВ. 

 

ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ – УШТЕДЕ 

Предложено решење ће довести до повећања правне сигурности и онемогућавања различитог тумачења предметних 

одредби. 

 

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА 

Алтернатива 1. 

Да би се наведени проблем решио предлажемо да се омогући регистрација страним обвезницима за ПДВ што 

подразумева потпуно изједначавање у односу на сва права и обавезе (укључујући и право на одбитак претходног 

пореза). При томе, јавља се потреба јасног опредељивања статуса и улоге ПДВ пуномоћника. ПДВ пуномоћник може да 

буде лице које је истовремено и ПДВ обвезник, које на основу писаног уговора у име и за рачун страног обвезника 

подноси пореске пријаве, плаћа ПДВ и остварује право на повраћај ПДВ. 

 

 

 



Алтернатива 2. 

Предлажемо да се измени члан 38 тако да гласи: 
Члан 38 

Обвезник који је у претходних 12 месеци остварио укупан промет већи од 4.000.000 динара дужан је да, најкасније до истека првог 

рока за предају периодичне пореске пријаве, поднесе евиденциону пријаву надлежном пореском органу.  

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.  

Обвезник је дужан да писмено обавести надлежни порески орган о изменама свих података из евиденционе пријаве, најкасније у 

року од пет дана од дана настанка измене.  

Обвезник је дужан да наведе порески идентификациони број (у даљем тексту: ПИБ) у свим документима у складу са овим законом. 

ОБАВЕЗА ПОДНОШЕЊА ЕВИДЕНЦИОНЕ ПРИЈАВЕ НЕ ОДНОСИ СЕ НА: ЛИЦА КОЈА У РЕПУБЛИЦИ НЕМАЈУ МЕСТО 

СТВАРНЕ УПРАВЕ И КОНТРОЛЕ ИЛИ СТАЛНУ ПОСЛОВНУ ЈЕДИНИЦУ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: СТРАНИ ОБВЕЗНИК). 

 


