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Омогућити обвезницима пореза на додату вредност да се одрекну права на смањење
пореске обавезе у случају смањења пореске основице
Министарство финансија

Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004, 61/2005 и
61/2007)
Подношење Влади Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност
(„Службени гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004, 61/2005 и 61/2007) којим би се омогућило
укидање обавезе исправке одбитка претходног пореза обвезнику коме је извршен промет
добара и услуга када се обвезник писмено изјасни да се одриче права на смањење своје пореске
обавезе.
рок за спровођење
15.01.2010. године
нацрт прописа чије
НАЦРТ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОДАТУ
усвајање треба да
ВРЕДНОСТ
предложи регулаторно
Члан 1.
тело
У члану 21. после става 8. додаје се нови став 9.који гласи:
„Обвезник може у писменој форми да се одрекне права на измену износа пдв из
претходног става овог члана.“
Члан 2.
У члану 31. став 1. после речи: „остварио“ тачка се замењује зарезом и додају се речи:
„изузев када се обвезник, који је испоручио добра и услуге, писмено изјасни да се одриче
права на смањење своје пореске обавезе.“
Члан 3.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Сл. гласнику Републике
Србије.
Подносилац
Привредна комора Србије (Радна група за област трговине)
иницијативе

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕПОРУКЕ
КРАТАК ОПИС ПРОБЛЕМА
Законом о порезу на додату вредност обвезник коме је извршен промет добара и услуга дужан је да у случају
измене основице опорезивог промета добара и услуга (нпр. када добављачи одобравају купцима разне бонитете), у
складу са том изменом, исправи одбитак претходног пореза који је по том основу остварио. Међутим, привредни
субјекти немају могућност да се одрекну смањења пореске обавезе по основу ниже пореске основице, у циљу уштеде
времена и трошкова пословања.
У пракси су чести случајеви да добављачи на основу плаћања пре уговореног рока или по оствареном промету
одобравају купцима разне бонитете и у својим обавештењима -књижним одобрењима о накнадним попустима не
достављају спецификацију издатих рачуна разврстаних према посебној стопи, односно општој стопи ПДВ-а, уз
напомену да не врше смањење своје пореске обавезе,а што им Закон омогућава.
Сагласно члану 31. Закона о ПДВ купац је у таквом случају дужан да изврши измену одбитка предходног пореза и
да о томе писмено обавести испоручиоца добара и услуга, а који само тада врши исправку износа ПДВ.
Сматрамо де је у циљу ефикасности пословања, смањења трошкова и непотребног администрирања, неопходно у
случају када добављач у свом књижном одобрењу о накнадном попусту или другом бонитету изјави да не врши
смањење своје пореске обавезе, то исто право омогућити и купцу обвезнику ПДВ-а.
ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ – УШТЕДЕ
1) ефикасније пословање;
2) смањење трошкова и непотребног администрирања.
ПРЕГЛЕД ОДРЕДБИ ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ
Измена пореске основице
Члан 21.
Ако се измени основица за промет добара и услуга који је опорезив ПДВ, обвезник који је испоручио добра или
услуге дужан је да износ ПДВ, који дугује по том основу, исправи у складу са изменом.
Обавеза из става 1. овог члана односи се и на лица из члана 10. став 1. тач. 2) и 3) овог закона.
Ако се основица накнадно измени – смањи, обвезник који је извршио промет добара и услуга може да измени износ
ПДВ само ако обвезник коме је извршен промет добара и услуга исправи одбитак претходног ПДВ и ако о томе
писмено обавести испоручиоца добара и услуга.
Ако је испорука добара и услуга извршена обвезнику који нема право на одбитак претходног ПДВ, односно лицу
које није обвезник ПДВ, измену из става 3. овог члана обвезник може да изврши ако поседује документ о смањењу

накнаде за извршени промет добара и услуга тим лицима.
Обвезник може да измени основицу за износ накнаде који није наплаћен само на основу правноснажне одлуке суда
о закљученом стечајном поступку, односно на основу овереног преписа записника о судском поравнању.
Ако обвезник који је изменио основицу у складу са ставом 3. овог члана прими накнаду или део накнаде за
испоручена добра и услуге у вези са којима је дозвољена измена основице, дужан је да на примљени износ накнаде
обрачуна ПДВ.
Измена основице из ст. 1-5. овог члана врши се у пореском периоду у којем је наступила измена.
Ако се у складу са царинским прописима измени основица за увоз добара која подлежу ПДВ, примењују се одредбе
овог закона.
ОБВЕЗНИК МОЖЕ У ПИСМЕНОЈ ФОРМИ ДА СЕ ОДРЕКНЕ ПРАВА НА ИЗМЕНУ ИЗНОСА ПДВ ИЗ СТАВА 3.
ОВОГ ЧЛАНА.
Исправка одбитка претходног пореза код измене основице
Члан 31.
Ако дође до измене основице опорезивог промета добара и услуга, обвезник коме је извршен промет добара и
услуга дужан је да, у складу са том изменом, исправи одбитак претходног пореза који је по том основу остварио.,
ИЗУЗЕВ КАДА СЕ ОБВЕЗНИК, КОЈИ ЈЕ ИСПОРУЧИО ДОБРА И УСЛУГЕ, ПИСМЕНО ИЗЈАСНИ ДА СЕ ОДРИЧЕ
ПРАВА НА СМАЊЕЊЕ СВОЈЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ.
Исправка одбитка претходног пореза из става 1. овог члана односи се и на примаоца добара или услуга из члана 10.
став 1. тач. 2) и 3) овог закона.
Исправка одбитка претходног пореза из става 1. овог члана врши се и на основу овереног преписа записника о
судском поравнању, у складу са чланом 21. ст. 3. и 5. овог закона.
Ако је ПДВ за увоз добара, који је одбијен као претходни порез, повећан, смањен, рефундиран или обвезник
ослобођен обавезе плаћања, обвезник је дужан да, на основу царинског документа или одлуке царинског органа,
исправи одбитак претходног пореза у складу са том изменом.
Исправка одбитка претходног пореза врши се у пореском периоду у којем је измењена основица.

