
 

1. 
ПРЕПОРУКА Усклађивање одредбе члана 12 . Закона о порезу на додату вредност са Директивом бр. 

2008/8/ЕC од 12. фебруара 2008. године ради увођења правила да су услуге опорезиве 

према месту примаоца услуге 

регулаторно тело 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 о изменама Закона о порезу на додату вредност ("Сл. гласник 

РС", бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005 и 61/2007) ради прописивања су услуге опорезиве 

према месту примаоца услуге. 

рок за спровођење  31.03.2010. 

Подносилац 

иницијативе  

Савет страних инвеститора 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Директива Eвропске уније бр. 2008/8/EC од 12. Фебруара 2008. године, а којом се мења директива 2006/112/EC (тзв. VI  

директива) у погледу места опорезивања услуга уводи нова правила у погледу опорезивања услуга. Нова правила се 

примењују од 1. Јануара 2010. године, осим појединих одредби чија примена почиње 1. Јануара 2011. године, односно 

2013. И 2015. године. Генерално правило да су услуге опорезиве према месту пружаоца, а које предвиђа и наш закон о 

порезу на додату вредност се мења од 1. Јануара 2010. и уводи се ново правило да су услуге опорезиве према месту 

примаоца услуге. Директива предвиђа одређене изузетке од овог новог правила.уколико се закон о порезу на додату 

вредност не усклади са изменама директиве може се догодити да одређене услуге неће бити опорезиве нити у србији 

нити у иностранству - у земљи добављача се примењује принцип опорезивања према месту примаоца услуге, а у србији 

принцип места пружаоца услуге. Ово ће директно утицати на ефикасност ПДВ система, односно на тржишне одлуке 

обвезника, јер би се обвезници због пореских разлога опредељивати за добављаче из иностранства. Ово би посебно 

дошло до изражаја код обвезника који обављају делатности за које се нема право одбитка претходног пореза на додату 

вредност, јер уколико би услугу набавили од домаћег добављача не би имали право на одбитак претходног пореза на 

додату вредност и сносили би додатни трошак (услуга опорезива према месту пружаоца услуге), што не би био случај 

код набавке од иностраног добављача (услуга опорезива према месту примаоца услуге). Такође, то би представљало 

корак назад у погледу усклађености нашег закона о порезу на додату вредност са прописима европске уније. Наиме, 

одредба чл. 12 је у највећој мери у складу са одредбама директиве које се сада примењују (до 31. Децембра 2009. 

године). У том смислу, неопходно је извршити усклађивање одредбе чл. 12. Са директивом бр. 2008/8/EC од 12. 

Фебруара 2008 године. 

 

 


