ПРЕПОРУКА
8.
регулаторно тело
(надлежно за
спровођење)
пропис који треба
изменити
начин спровођења

Прописати да се у случају протека рока трајања производа, када се ради о свежим
намирницама, количина неопорезивог расхода утврђује на основу записника обвезника.
Министарство финансија

Уредба о количини расхода (кало, растур, квар и лом) на који се не плаћа порез на додату
вредност ("Сл. гласник РС", бр. 124/2004).
Подношење Влади Предлога уредбе о изменама и допунама Уредбе о количини расхода (кало,
растур, квар и лом) на који се не плаћа порез на додату вредност ("сл. гласник рс", бр. 124/2004)
којим ће се прописати да се, када се ради о свежим намирницама, количина неопорезивог
расхода утврђује на основу записника обвезника.
рок за спровођење
15.01.2010. године
нацрт прописа чије
УРЕДБА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О КОЛИЧИНИ РАСХОДА (КАЛО,
усвајање треба да
РАСТУР, КВАР И ЛОМ )
предложи регулаторно
Члан 1.
тело
У члану 5. Уредбе о количини расхода (кало, растур, квар и лом) на који се не плаћа
порез на додату вредност ("Сл. гласник РС", бр. 124/2004) додаје се нови став 3. који гласи:
„Изузетно од претходног става овог члана, ако се ради о свежим намирницама (месо,
риба, млеко и сл.), количина неопорезивог расхода се утврђује на основу записника
састављеног од стране обвезника.“
Члан 2.
Ова Уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије“.
Подносилац
Савет страних инвеститора
иницијативе

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕПОРУКЕ
ОПИС ПРОБЛЕМА
Када расход настаје због протека рока трајања свежих намирница (месо, риба, млеко, и сл.), рок прописан
Уредбом је неодговарајући, јер код истека рока трајања ових производа постоји потреба тренутног уништавања. У
супротном, држање ових производа у магацину велепродаје утиче на укупне санитарне услове. Посебан проблем
представља неодазивање представника Пореске управе позивима обвезника да присуствују утврђивању количине
утврђене у записнику обвезника.
У складу са одредбама чл. 5. став 2. Уредбе о количини расхода (кало, растур, квар и лом) на који се не плаћа
порез на додату вредност („Сл. гласник РС“ бр. 124/2004), а у вези са чланом 4. став 4. тачка 3. Закона о порезу на
додату вредност („Сл. гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005 и 61/2007), на расход настао због протека рока
трајања производа не плаћа се порез на додату вредност, под условом да је рок трајања утиснут одштампавањем на
производу или је на други начин одређен од стране произвођача и ако је при утврђивању расхода био присутан
представник Пореске управе, при чему ако се представник Пореске управе у року од 5 дана од дана подносења захтева
не одазове позиву обвезника, признају се утврђене количине исказане у записнику обвезника.
Међутим, када расход настаје због протека рока трајања свежих намирница (месо, риба, млеко, и сл.) овај рок је
неодговарајући, јер код истека рока трајања ових производа постоји потреба тренутног уништавања. У супротном,
држање ових производа у магацину велепродаје утиче на укупне санитарне услове.
С обзиром да се у пракси често дешава ситуација неодазивања представника Пореске управе позивима
обвезника да присуствују утврђивању количине утврђене у записнику обвезника, предлажемо да се брише део ове
одредбе који предвиђа присуство представника Пореске управе односно протек 5 дана у коме се он не би одазвао. На тај
начин се долази до истог ефекта који тренутно постоји у пракси – утврђивање расхода на основу Записника, али без
непотребног задржавања кварљиве или већ покварене робе и заузимању складишног простора у периоду од додатних 5
дана.
ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ - УШТЕДЕ
Омогућавање одржавања одговарајућих санитарних услова у магацину велепродаје у коме се држе свеже намирнице
(месо, риба, млеко, и сл.), ако је рок трајања таквих намирница истекао.

ПРЕГЛЕД ОДРЕДБИ ЧИЈА СЕ ИЗМЕНА ПРЕДЛАЖЕ
Члан 5.
Изузетно од члана 4 ове уредбе, на расход настао услед дејства више силе не плаћа се порез на додату вредност
у количини утврђеној актом организације надлежне за осигурање, односно актом надлежног државног органа за процену
штете.
Изузетно од члана 4 ове уредбе, на расход настао због протека рока трајања производа не плаћа се порез на
додату вредност, под условом да је рок трајања утиснут одштампавањем на производу или је на други начин одређен од
стране произвођача и ако је при утврђивању расхода био присутан представник Пореске управе. Ако се представник
Пореске управе у року од пет дана од дана подношења захтева не одазове позиву обвезника, признају се утврђене
количине исказане у записнику обвезника."
ИЗУЗЕТНО ОД ПРЕТХОДНОГ СТАВА ОВОГ ЧЛАНА, АКО СЕ РАДИ О СВЕЖИМ НАМИРНИЦАМА
(МЕСО, РИБА, МЛЕКО И СЛ.), КОЛИЧИНА НЕОПОРЕЗИВОГ РАСХОДА СЕ УТВРЂУЈЕ НА ОСНОВУ
ЗАПИСНИКА САСТАВЉЕНОГ ОД СТРАНЕ ОБВЕЗНИКА.

