
 

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност  

  

   

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност, објављен је у 

''Службеном гласнику РС'', бр. 83 од 03.10 2015. године, који ступа на снагу наредног дана 

од дана објављивања, a примењује се од 15.10.2015. године. Основни разлози за доношење 

овог закона су даље усаглашавање са прописима Европске уније, стварање повољнијих 

услова за пословање привредних субјеката, спречавање евентуалних злоупотреба, као и 

обезбеђивање унапређења контроле ПДВ. 

 

У циљу правилне и једнообразне примене обавештавате се о најважнијим изменама 

и допунама. 

 

У члану 4. Закона о порезу на додату вредност, прописано је да се добром, у смислу 

Закона, поред воде, електричне енергијe, гаса и енергије за грејање, сматра и енергија за 

хлађење.  

Даље, изменом закона у делу ''III Порески обвезник, порески дужник и порески 

пуномоћник'', обезбеђује се стварање услова за евидентирање у систем ПДВ страних лица, 

тј. лица која на територији Републике немају седиште, односно пребивалиште, а која врше 

промет добара и услуга на територији Републике, као и посебно уређивање пореског 

пуномоћника за промет добара и услуга који на територији Републике врши страно лице. 

Дакле, на овај начин свим страним лицима, тј. лицима која на територији Републике 

немају седиште, односно пребивалиште, а која врше промет добара и услуга у Републици, 

обезбедиће се да, преко пореског пуномоћника, остваре сва права и испуне све обавезе 

које имају обвезници са седиштем, односно пребивалиштем у Републици. 

У члану 11. став 1. тачка 4. Закона о ПДВ, прописано је да се местом промета 

електричне енергије, природног гаса и енергије за грејање, односно хлађење, чија се 

испорука врши преко преносне, транспортне и дистрибутивне мреже, при чему су 

предметна добра набављена ради даље продаје, сматра место у којем прималац има 

седиште или сталну пословну јединицу којима се добра испоручују, а у случају крајње 

потрошње да се местом промета сматра место њиховог пријема. 

У члану 14. став 1. тачка 4. Закона о ПДВ, прописано је да се временом промета 

електричне енергије, природног гаса и енергије за грејање, односно хлађење, чија се 

испорука врши преко преносне, транспортне и дистрибутивне мреже, при чему су 

предметна добра набављена ради даље продаје, сматра дан када је извршен пренос права 

располагања на добрима примаоцу, а у случају крајње потрошње дан када је очитано 

стање примљене воде, електричне енергије, природног гаса и енергије за грејање, односно 

хлађење, у циљу обрачуна потрошње. 

 

Наглашавамо да је у члану 26. став 1. тачка 1а) прецизирана одредба која се односи 

на пореско ослобођење за увоз добара на основу уговора о донацији, односно као 

хуманитарна помоћ, у том смислу да је увоз добара која се увозе по овом основу, 

ослобођен само ако се врши у складу са законом којим се уређују донације, односно 

хуманитарна помоћ. Међутим, у пракси се наведено ослобођење и до сада примењивало у 

складу са наведеним законом, тако да предметна допуна суштински не представља 

новину.  
 



Такође, у члану 26. став 1. прописана је нова тачка 1д) којом се уводи ослобођење 

за добра чија се испорука врши преко преносне и дистрибутивне мреже, и то: електричне 

енергије, природног гаса и енергије за грејање, одосно хлађење.  

Наведено пореско ослобођење прописано је без обзира на чињеницу да ли се та 

добра набављају за даљу продају или крајњу потрошњу, на који начин је избегнут 

настанак два опрезива догађаја – један по основу увоза добара, а други по основу њиховог 

промета. 

За остваривање прописаног пореског ослобођења у Правилнику о облику, 

садржини, начину подношења попуњавања декларације и других образаца у царинском 

поступку (''Службени гласник РС'', бр. 7/15…и 56/15), у Кодексу шифара, Прилог 8. у делу 

''XIV. Законски основ за пореска ослобођења и основ наплате пореза на додату вредност'', 

биће допуњен шифром ''2575'' за увоз добара чија се испорука врши преко преносне и 

дистрибутивне мреже, и то: електричне енергије и природног гаса (члан 26. став 1. тачка 

1д) Закона о ПДВ,), која је унета у Информациони систем царинске службе.  

Имајући у виду да Закон царинској тарифи (''Службени гласник РС'', бр. 62/05...и 

5/09) и Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2015. годину (''Службени 

гласник РС'', бр. 13/014...и 43/15) не препознају енергију за грејање, односно хлађење као 

робу, прописана шифра односи се на природни гас (из тарифних ознака 2711 11 00 00 и 

2711 21 00 00 Царинске тарифе) и електричну енергију (из тарифне ознаке 2716 00 00 00 

Царинске тарифе) чија се испорука врши преко преносне и дистрибутивне мреже. 

 

(Акт УЦ-а, број: 148-II-439-02-23/2015 од  05.10.2015. године) 

 


