ПРЕДМЕТ: Пореско ослобођење код привременог увоза превозних средстава и других
покретних ствари од 01.04.2017.године
ВЕЗА:
Акти Управе царина број 148-II-439-02-28/2016 од 30.12.2016. године
и 148-II-439-02-28/2/2017 од 31.03.2017. године
Актима Управе царина под горњим бројем и датумом, све царинарнице су
обавештене о Закону о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност
("Службени гласник РС", бр. 108/16), који је ступио на снагу 01.01.2017. године, као и о
изменама одредби члана 4., који се односи на одређивање места промета услуга, а који
се примењује од 01.04.2017. године.
Наиме, од 01.04.2017. године, примењују се нова правила за одређивање места
промета услуга, која су прописана одредбама члана 12. Закона о порезу на додату
вредност ("Службни гласник РС", бр. 84/04...и 108/16 – у даљем тексту: Закон), где се у
складу са наведеним правилима, место промета услуга одређује у зависности од тога да
ли се пружа услуга пореском обвезнику или лицу које није порески обвезник.
С тим у вези Министарство финансија, Сектор за фискални систем је донело акт
број 011-00-225/2017-04 од 24.03.2017. године, којим је дато објашњење у вези са
одређивањем места промета услуга изнајмљивања превозних средстава и других
покретних средстава, од 01.04.2017. године, и исти се доставља у прилогу.
У горе поменутом акту је поред осталог наведено и да по основу поступка
привременог увоза превозних средстава или других покретних средстава одобрених од
01.04.2017. године, односно пре 01.04.2017. године, на основу уговора чији су предмет
услуге изнајмљивања тих добара, а за које је место промета, у складу са чланом 12.
Закона, у Републици Србији, надлежни царински органи, почев од 1. априла 2017.
године, не обрачунава и не наплаћује ПДВ, већ исти обрачунава и плаћа порески
дужник у складу са Законом.
Овим актом стављају се ван снаге акти ове Управе 01/3 број Д-5951/2 од
25.04.2005. године и 01/3 број Д-13447/4 од 05.12.2005. године, којима је у складу са
ставом Министарства финансија заузетом у актима број 413-00-1149/2005-04 од
31.03.2005. године и 413-00-2233/2005-04 од 17.11.2005. године, надлежни царински
орган обрачунавао и наплаћивао ПДВ, када се на основу уговора о закупу изнајмљују
покретне ствари (превозна средства, машине и друга опрема), приликом привременог
увоза ових добара.
Дакле, за поступке привременог увоза превозних средстава или других
покретних средстава одобрне од 01.04.2017. године, односно пре 01.04.2017. године,
царински орган од 01.04.2017. године, неће обрачунавати и наплаћивати ПДВ. У пету
поделу Рубрике 33 (Шифра робе) ЈЦИ уноси се шифра ''2612'' - увоз добара која се, у
оквиру царинског поступка, привремено увозе и поново извозе, као и стављају у
царински поступак активног оплемењивања са системом одлагања (члан 26. став 1.
тачка 2) Закона о порезу на додату вредност) из одељка XIV. ''Законски основ за
пореска ослобођења и основ наплате пореза на додату вредност'', Кодекса шифара за
попуњавање исправа у царинском поступку из Правилника о облику, садржини, начину
подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку
("Службени гласник РС", бр. 7/15... и 8/17).
Број акта 148-II-483-02-3/2017 од 12.04.2017.године
ПРИЛОГ: - Објашњење број 011-00-225/2017-04 од 24.03.2017. године,

