ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредбама члана 97. тач. 6.
и 15. Устава Републике Србије, према којима Република Србија уређује и обезбеђује,
између осталог, порески систем и финансирање остваривања права и дужности
Републике Србије, утврђених Уставом и законом.
II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
Проблеми које би Закон требало да реши, односно циљеви који се Законом
постижу
●

Разлог за доношење овог закона, односно проблем који закон треба да реши, је
стварање услова да се промет добара и услуга и увоз добара који се врши у циљу
реализације пројеката финансираних у оквиру спровођења помоћи према правилима
инструмента претприступне помоћи (ИПА) у тзв. децентрализованом систему
управљања, у потпуности ослободи пореза на додату вредност.
Наиме, према постојећем законском решењу, промет добара и услуга и увоз
добара који се врши у складу са уговором о донацији, између осталог и у складу са
Оквирним споразумом између Владе Републике Србије и Комисије европских
заједница о правилима за сарадњу која се односе на финансијску помоћ Европске
заједнице Републици Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима
инструмента претприступне помоћи (ИПА) („Службени гласник РС”, број 124/07 – у
даљем тексту: Оквирни споразум), може бити ослобођен пореза на додату вредност
само у делу који се финансира из средстава донације (нпр. из средстава ИПА). Имајући
у виду да се преласком на тзв. децентрализовани систем управљања програмима у
оквиру ИПА, средства ИПА и средства националног суфинансирања обједињују тако да
није могуће раздвојити промет добара и услуга и увоз добара на део који се финансира
из средстава ИПА и део који се финансира из средстава националног суфинансирања,
неопходно је створити основ да се промет добара и услуга и увоз добара који се врши у
циљу реализације пројеката финансираних у оквиру ИПА, у потпуности ослободи
пореза на додату вредност.
● Разматране могућности

да се проблеми реше и без доношења Закона

Нису разматране могућности да се циљ који овај општи акт треба да постигне
оствари и без његовог доношења, имајућ и у виду да је р еч о измени закона којим се
уређује опорезивање потрошње порезом на додату вредност, а који се, сагласно
одредби члана 15. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 108/13), уводи законом, па се
из тог разлога и измене овог закона могу вршити само законом.
● Зашто

је доношење Закона најбољи начин за решавање проблема

Доношење закона је најбољи начин за решавање проблема, из разлога што се
ради о законској материји, коју је једино могуће мењати одговарајућим изменама
закона.

Поред тога, уређивањем порескоправне материје законом даје се допринос
правној сигурности и уједно обезбеђује транспарентност у вођењу пореске политике.
Наиме, закон је општи правни акт који се објављује и који ствара једнака права и
обавезе за све субјекте који се нађу у истој порескоправној ситуацији, чиме се постиже
транспарентност у његовој примени.
III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА
И ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА
Уз члан 1.
Предлаже се да се пореско ослобођење за промет добара и услуга који се врши у
складу са уговорима о донацији закљученим са државном заједницом Србија и Црна
Гора, односно Републиком, ако је тим уговором предвиђено да се из добијених
новчаних средстава неће плаћати трошкови пореза, може остварити и у делу који се
финансира средствима финансијског доприноса корисника средстава у случају када је
то ратификованим међународним уговором предвиђено.
Уз члан 2.
Предлаже се да овај закон ступи на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”, а да ће се примењивати од 1. јануара 2015.
године.
IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА
ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА
За спровођење овог закона није потребно обезбедити средства у буџету
Републике Србије.
V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ
Доношење овог закона по хитном поступку предлаже се у складу са чланом 167.
Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС”, брoj 20/12 – пречишћен
текст), имајући у виду да је неопходно обезбедити услове да се програми који се
финансирају из средстава ИПА несметано спроводе, тј. у крајњој линији ради
несметаног испуњавања међународних обавеза које је преузела или ће преузети
Република Србија.
VI. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ СЕ ПРЕДЛАЖЕ ДА ЗАКОН СТУПИ
НА СНАГУ ПРЕ ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА
Предлаже се да овај закон ступи на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”, с обзиром да је неопходно у што краћем
року створити услове за примену пореског ослобођења за промет добара и услуга и
увоз добара који се врши у циљу реализације пројеката финансираних у оквиру
спровођења помоћи према правилима ИПА, у пуном обиму, а тиме и несметано
испуњавање међународних обавеза Републике Србије, што представља нарочито
оправдане разлоге за ступање на снагу овог закона раније од осмог дана од дана
објављивања, у складу са одредбом члана 196. став 4. Устава Републике Србије.
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VIII. ОДРЕДБЕ ЗАКОНА ЧИЈЕ СЕ ИЗМЕНЕ ВРШЕ
Члан 24.

ПДВ се не плаћа на:
1) превозне и остале услуге, које су повезане са увозом добара, ако је вредност
тих услуга садржана у основици из члана 19. став 2. овог закона;
2) промет добара која обвезник или треће лице, по његовом налогу, шаље или
отпрема у иностранство;
3) промет добара која инострани прималац или треће лице, по његовом налогу,
шаље или отпрема у иностранство;
4) промет добара која инострани прималац отпрема у пртљагу који носи са
собом у иностранство, ако:
(1) се добра отпремају пре истека три календарска месеца по испоруци тих
добара;
(2) је укупна вредност испоручених добара већа од 150 ЕУР, у динарској
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије, укључујући ПДВ;
5) унос добара у слободну зону, превозне и друге услуге корисницима
слободних зона које су непосредно повезане са тим уносом и промет добара и услуга у
слободној зони, за које би обвезник - корисник слободне зоне имао право на одбитак
претходног пореза када би та добра или услуге набављао за потребе обављања
делатности ван слободне зоне;
6) промет добара која су у поступку царинског складиштења;
6а) отпремање добара у слободне царинске продавнице отворене на
ваздухопловним пристаништима отвореним за међународни саобраћај на којима је
организована пасошка и царинска контрола ради продаје путницима у складу са
царинским прописима (у даљем тексту: слободне царинске продавнице), као и на
испоруку добара из слободних царинских продавница;
7) услуге радова на покретним добрима набављеним од стране иностраног
примаоца услуге у Републици, или која су увезена ради оплемењивања, оправке или
уградње, а која после оплемењивања, оправке или уградње, испоручилац услуге,
инострани прималац или треће лице, по њиховом налогу, превози или отпрема у
иностранство;
8) превозне и остале услуге које су у непосредној вези са извозом, транзитом или
привременим увозом добара, осим услуга које су ослобођене од ПДВ без права на
порески одбитак у складу са овим законом;
9) услуге међународног превоза лица у ваздушном саобраћају, с тим што за
нерезидентно ваздухопловно предузеће пореско ослобођење важи само у случају
узајамности;
10) испоруке летилица, сервисирање, поправке, одржавање, чартерисање и
изнајмљивање летилица, које се претежно користе уз накнаду у међународном
ваздушном саобраћају, као и испоруке, изнајмљивање, поправке и одржавање добара
намењених опремању тих летилица;
11) промет добара и услуга намењених непосредним потребама летилица из
тачке 10) овог става;
12) услуге међународног превоза лица бродовима у речном саобраћају, с тим
што за нерезидентно предузеће које врши међународни превоз лица бродовима у
речном саобраћају, пореско ослобођење важи само у случају узајамности;
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13) испоруке бродова, сервисирање, поправке, одржавање и изнајмљивање
бродова, који се претежно користе уз накнаду у међународном речном саобраћају, као и
испоруке, изнајмљивање, поправке и одржавање добара намењених опремању тих
бродова;
14) промет добара и услуга намењених непосредним потребама бродова из тачке
13) овог става;
15) испоруке злата Народној банци Србије;
16) добра и услуге намењене за:
(1) службене потребе дипломатских и конзуларних представништава;
(2) службене потребе међународних организација, ако је то предвиђено
међународним уговором;
(3) личне потребе страног особља дипломатских и конзуларних
представништава, укључујући и чланове њихових породица;
(4) личне потребе страног особља међународних организација, укључујући
чланове њихових породица, ако је то предвиђено међународним уговором;
16а) промет добара и услуга који се врши у складу са уговорима о донацији
закљученим са државном заједницом Србија и Црна Гора, односно Републиком, у делу
који се финансира добијеним новчаним средствима, а тим уговором је предвиђено да се
из добијених новчаних средстава неће плаћати трошкови пореза;
16а) ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА КОЈИ СЕ ВРШИ У СКЛАДУ СА
УГОВОРИМА О ДОНАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИМ СА ДРЖАВНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ
СРБИЈА И ЦРНА ГОРА, ОДНОСНО РЕПУБЛИКОМ, АКО ЈЕ ТИМ УГОВОРОМ
ПРЕДВИЂЕНО ДА СЕ ИЗ ДОБИЈЕНИХ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НЕЋЕ ПЛАЋАТИ
ТРОШКОВИ ПОРЕЗА, У ДЕЛУ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРА ДОБИЈЕНИМ НОВЧАНИМ
СРЕДСТВИМА ОСИМ АКО РАТИФИКОВАНИМ МЕЂУНАРОДНИМ УГОВОРОМ
НИЈЕ ДРУКЧИЈЕ ПРЕДВИЂЕНО;
16б) промет добара и услуга који се врши у складу са уговорима о кредиту,
односно зајму, закљученим између државне заједнице Србија и Црна Гора, односно
Републике и међународне финансијске организације, односно друге државе, као и
између треће стране и међународне финансијске организације, односно друге државе у
којем се Република Србија појављује као гарант, односно контрагарант, у делу који се
финансира добијеним новчаним средствима, ако је тим уговорима предвиђено да се из
добијених новчаних средстава неће плаћати трошкови пореза;
16в) промет добара и услуга који се врши на основу међународних уговора, ако
је тим уговорима предвиђено пореско ослобођење, осим међународних уговора из тач.
16а) и 16б) овог става;
17) услуге посредовања које се односе на промет добара и услуга из тач. 1) - 16)
овог става.
Пореско ослобођење из става 1. овог члана примењује се и ако је накнада,
односно део накнаде наплаћен пре извршеног промета.
Пореско ослобођење из става 1. тачка 3) овог члана не односи се на промет
добара која инострани прималац сам превезе ради опремања или снабдевања спортских
чамаца, спортских авиона и осталих превозних средстава за приватне потребе.
Ослобођење из става 1. тачка 16) подтач. (1) и (3) овог члана се остварује под
условом реципроцитета, а на основу потврде министарства надлежног за иностране
послове.
Иностраним примаоцем добара или услуга, у смислу овог члана, сматра се лице
које:
1) је обвезник, а чије је место стварне управе ван Републике;
2) није обвезник, а има пребивалиште или седиште ван Републике.
Начин и поступак остваривања пореског ослобођења из ст. 1 - 3. овог члана
прописује министар.
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ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 2.
ОВАЈ ЗАКОН СТУПА НА СНАГУ НАРЕДНОГ ДАНА ОД ДАНА
ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”, A
ПРИМЕЊИВАЋЕ СЕ ОД 1. ЈАНУАРА 2015. ГОДИНЕ.
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