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. 113 од 17.12.2017. године, а ступа на снагу 1. јануара 2018.
године, осим одредаба чл. 2. и 7. које ће се примењивати од 1. јануара 2019. године и одредбе
члана 6. која ће се примењивати од 1. априла 2018. године.
Основни разлози за доношење овог закона су даље усаглашавање са прописима
Европске уније, а у циљу правилне и једнообразне примене обавештавате се његовим о
најважнијим изменама и допунама.
Наиме, између осталих, измењене су и допуњене одредбе које се:
- односе на остваривање права на пореско ослобођење за промет добара које путници
отпремају у иностранство у пртљагу који носе са собом и укидање института рефакције ПДВ
страном држављанину, са применом од 1. јануара 2019. године;
- и посебан поступак опорезивања за инвестиционо злато, са применом од 1. априла
2018. године.
Чланом 2. Закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност,
измењена је одредба члана 24. став 1. тачка 4. Закона о ПДВ, тако да се пореско ослобођење са
правом на одбитак претходног ПДВ односи на промет добара која путник отпрема у
иностранство у личном пртљагу, за некомерцијалне сврхе, уз истовремену испуњеност
прописаних следећих услова:
- путник у Републици нема пребивалиште ни боравиште,
- се добра отпремају пре истека три календарска месеца по истеку календарског месеца у
којем је извршен промет добара,
- је укупна вредност испоручених добара већа од 100 ЕУР, у динарској противвредности
по средњем курсу народне банке Србије, укључујући ПДВ,
- обвезник ПДВ поседује доказе да је путник отпремио добра у иностранство.
С тим у вези, обвезник ПДВ остварује предметно пореско ослобођење у пореском
периоду у којем поседује доказе да је путник отпремио добра у иностранство. Ако у пореском
периоду у којем је извршио промет не поседује доказе, обвезник ПДВ је дужан да обрачуна
ПДВ, при чему смањење обрачунатог ПДВ врши у пореском периоду у којем добије доказе да
је путник отпремио добра у иностранство.
Пореско ослобођење не односи се на промет добара која се сматрају акцизним
производима у складу са законом којим се уређују акцизе и промет добара за отпремање и
снабдевање било ког превозног средства за приватне потребе.
Пребивалиштем, односно боравиштем сматра се место уписано у пасошу, личној карти
или другом документу који се у складу са законом сматра идентификационом исправом у
Републици.
ПДВ који је плаћен као део накнаде за промет добара враћа се путнику, односно другом
подносиоцу захтева ако у року од шест месеци од дана издавања рачуна за тај промет достави
обвезнику ПДВ доказе да је путник отпремио добра у иностранство.
Законом је такође дато овлашћење министру финансија да ближе уреди начин и
поступак остваривања овог пореског ослобођења, шта се сматра личним пртљагом и доказима
да је путник отпремио добра у иностранство, као и начин и поступак враћања ПДВ који је
плаћен као део накнаде за промет добара који се враћа путнику, односно другом подносиоцу
захтева у прописаном року.
С тим у вези, чланом 7. Закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату
вредност, брисан је назив и одредбе члана 56. Закона о ПДВ о рефакцији ПДВ страном
држављанину.
Чланом 6. Закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност,
прописан је нови члан 36б, којим је дефинисан појам и посебан поступак опорезивања за
промет инвестиционог злата, укључујући и прописивање пореског ослобођења за увоз
инвестиционог злата.

Инвестиционим златом, у смислу овог закона, сматра се:
1) злато у облику полуга или плочица, масе прихваћене на тржишту племенитих метала,
степена финоће једнаког ил већег од 995 хиљадитих делова (995/1000), независно од тога да ли
је вредност злата изражена кроз хартије од вредности,
2) златни новчићи степена финоће једнаког или већег од 900 хиљадитих делова
(900/1000), искованих после 1800. године који јесу или су били средство плаћања у држави
порекла, а који се уобичајено продају по цени која није виша од 80 % вредности злата на
отвореном тржишту, садржаног у новчићима.
Инвестиционим златом, у смислу овог закона, не сматра се монетарно злато.
Такође, новим чланом 36б Закона о ПДВ, прописано је да се ПДВ не плаћа на:
1) промет и увоз инвестиционог злата, укључујући и инвестиционо злато чија је
вредност наведена у потврдама о алоцираном или неалоцираном злату, злато којим се тргује
преко рачуна за трговање златом, укључујући и зајмове и замене злата (своп послови) који
подразумевају право власништва или потраживања у вези са златом, као и активности у вези са
инвестиционим златом на основу фјучерс и форвард уговора чији је резултат пренос права
располагања или права потраживања у вези са инвестиционим златом;
2) промет услуга посредника који у име и за рачун налогодавца врши промет
инвестиционог злата.
Изузетно од наведених пореских ослобођења, појединим категоријама обвезника ПДВ
(нпр. произвођачима инвестиционог злата и прерађивачима злата у инвестиционо злато),
омогућено је да се определе да на промет инвестиционог злата обрачунавају ПДВ достављањем
обавештења надлежном пореском органу.
(Акт УЦ-а, бр. 148-II-439-02-28/2017 од 18.12.2017. године)

