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Омогућавање пуне примене рокова за рефундацију и рефакцију ПДВ прописане Законом
о ПДВ
Министарство финансија
Правилник о поступку остваривања права на повраћај ПДВ и о начину и поступку рефакције и
рефундације ПДВ („Сл. гласник РС“ бр.107/2004, 65/2005 i 63/2007).
Усвајање Правилника о изменама и допунама Правилника о поступку остваривања права на
повраћај ПДВ и о начину и поступку рефакције и рефундације ПДВ („Сл. гласник РС“
бр.107/2004, 65/2005 i 63/2007), којим ће се брисати члан 3а који прописује могућност Пореске
управе да не изврши рефундацију и рефакцију ПДВ у роковима прописаним чланом 52. Став 4.
Закона о порезу на додату вредност.
15.01.2010. године
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА
ПОВРАЋАЈ ПДВ И О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ РЕФАКЦИЈЕ И РЕФУНДАЦИЈЕ ПДВ
Члан 1.
Члан 3а Правилника о поступку остваривања права на повраћај ПДВ и о начину и поступку
рефакције и рефундације ПДВ („Сл. гласник РС“ бр.107/2004, 65/2005 i 63/2007), брише се.
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије“.
Привредна комора Србије

ДЕТАЉНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ОПИС ПРОБЛЕМА
Законом о порезу на додату вредност је у члану 52. став 4. прописано да се повраћај ПДВ врши најкасније у року од 45
дана, односно у року од 15 дана за обвезнике који су претежни извозници, а по истеку рока за предају пореске пријаве.
Чланом 3а наведеног правилника се уводи могућност да Пореска управа, мимо законом утврђених рокова, не изврши
повраћај ПДВ обвезнику. Наиме, наведеним чланом је прописано „право“ пореског обвезника да „ако надлежни
порески орган не изврши повраћај ПДВ у року прописаном одредбом члана 52 став 4. Закона о порезу на додату

вредност“, може да поднесе захтев за повраћај ПДВ у складу са ЗПППА иако је тај захтев већ поднео у оквиру ПДВ
пријаве. Поред тога што овакво решење ствара велику материјалну штету пореским обвезницима, поставља се и питање
уставности и законитости оваквог решења.
ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ - УШТЕДЕ
Предложено решење ће довести до повећања правне сигурности пореских обвезника и усаглашавања наведеног
правилника са законом. Порески обвезници ће бити у могућности да планирају своју ликвидност. Имајући у виду да се
рокови прописани законом стриктно примењују када су у питању обавезе пореских обвезника, потребно је да се
законски рокови подједнако стриктно примењују када су у питању обавезе пореских органа.
ПРЕГЛЕД ОДРЕДБИ ПРАВИЛНИКА ЧИЈА СЕ ИЗМЕНА ПРЕДЛАЖЕ
Члан 3а
Ако надлежни порески орган не изврши повраћај ПДВ у року прописаном одредбом члана 52. став 4. Закона о порезу
на додату вредност ("Службени гласник РС", бр. 84/04, 86/04 - исправка, 61/05 и 61/07 - у даљем тексту: Закон), обвезник
има право да поднесе захтев за повраћај ПДВ надлежном пореском органу у складу са ЗПППА.
По захтеву из става 1. овог члана надлежни порески орган поступа на начин прописан ЗПППА.

