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. 72 од 07. октобра 2019. године, ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, а
примењује се од 1. јануара 2020. године, осим одредаба чл. 7. и 8. и одредаба које садрже овлашћења
за доношење подзаконских аката које ће се примењивати од дана ступања на снагу овог закона,
односно од 15. октобра 2019. године.
С тим у вези, обавештавате се о најважнијим изменама и допунама, које се односе на
одредбе чл. 24. и 26. Закона о ПДВ.
Чланом 7. Закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност, у члану
24. став 1. тачка 4) подтачка (3) Закона о ПДВ, смањена је укупна вредност добара за која путник
који у Републици Србији нема пребивалиште ни боравиште, који их отпрема у иностранство
може да оствари право на повраћај ПДВ, са 100 ЕУР у динарској противвредности по средњем
курсу Народне банке Србије, на износ једнак или већи од 6.000 динара, укључујући ПДВ. Такође,
прописује се обавеза продавца – обвезника ПДВ да на захтев страних путника издају документацију
на основу које путници могу остварити повраћај ПДВ, а рок за достављање доказа продавцу да је
путник отпремио добра у иностранство, односно рок у којем продавац враћа ПДВ путнику, односно
другом подносиоцу захтева, са 6 месеци од дана издавања рачуна за тај промет, продужен је на 12
месеци од дана отпремања добара у иностранство.
Даље, у члану 24. став 1. закона, прописана је нова тачка 16г) која се односи на пореско
ослобођење са правом на одбитак претходног пореза на промет добара и услуга који се врши
у оквиру реализације инфрастуктурних пројеката изградње аутопутева за које је посебним
законом утврђен јавни интерес, а која је додата и у члану 26. став 1. тачка 1) који прописује
пореска ослобођења код увоза.
Затим, у досадашњем ставу 4. члана 24. закона, који се односи на пореско ослобођење из
тачке 16) подтач. (1) и (3) тог члана закона, а којим је прописано да се за добра и услуге намењене
за службене потребе дипломатских и конзуларних предстаништава, као и личне потребе страног
особља дипломатских и конзуларних представништава, укључујући и чланове њихових породица,
пореско ослобођење ''остварује'' под условом реципроцитета, а на основу потврде министарства
надлежног за иностране послове, најновијим изменама закона, реч: ''остварује се'' замењена је
речима: ''може да се оствари''.
Чланом 8. Закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност, у члану
26. став 1. тачка 1) закона, додата је нова тачка 16г) закона, тако да гласи да се ПДВ не плаћа на
увоз добара чији је промет у складу са чланом 24. став 1. тачка 5), 10), 11) и 13) - 16г) и чланом 25.
став 1 тач. 1) и 2) и став 2. тач. 5) и 10) овог закона ослобођен ПДВ.
Поред тога, у члану 26. став 1. тачка 1г) поред речи: ''замена'' додата је реч: ''и поправка'',
тако да се у складу са новим допунама ове тачке закона, ПДВ не плаћа на увоз добара по основу
замене и поправке у гарантном року.
У тачки 2) став 1. члана 26. закона, а у складу са одредбама новог Царинског закона
(''Службени гласник РС'', бр. 95/18) брисане су речи ''са системом одлагања'', које се односе на
ослобођење од плаћања ПДВ на увоз добара која се стављају у царински поступак активног
оплемењивања.
Такође, имајући у виду да у складу са одредбама новог Царинског закона не постоји
поступак прераде под царинском контролом, текст из тачке 4) став 1. члан 26. закона, који се
односио на пореско ослобођење за добара за која је, у оквиру царинског поступка, одобрен поступак
прераде под царинском контролом, замењен је текстом да се ПДВ не плаћа на увоз добара за
посебне намене, на основу одлуке Владе.
Осим тога, усклађена је и тачка 7) став 1. члан 26. закона са одредбама новог Царинског
закона, тако да гласи да се ПДВ не плаћа на увоз добара за која је у складу са чланом 245. и чланом
246. став 1. тачка 6) Царинског закона (''Службени гласник РС'', бр. 95/18) прописано
ослобођење од плаћања царине, осим на увоз моторних возила.

Имајући у виду све напред наведене измене и допуне Закона о ПДВ које се односе на
пореска ослобођења приликом увоза добара, Управа царина је у Министарству финансија, Сектору
за царински систем и политику, иницирала измене и допуне Правилника о облику, садржини,
начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку (''Службени
гласник РС'', бр. 42/19...и 65/19), у Прилогу 8., у Кодексу шифара за попуњавање исправа у
царинском поступку, у Шифарнику XIV. ''Законски основ за пореска ослобођења и основ наплате
пореза на додату вредност'', по чијем објављивању ћете благовремено бити обавештени.
Такође, по усклађивању Правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења
код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза (''Службени гласник РС'', бр. 120/12...и 16/19) са
Законом о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност (''Службени гласник РС'', бр.
72/19), бићете благовремено обавештени.
(Акт УЦ-а, бр. 148-II-439-02-22/2019 од 09.10.2019. године)

