Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и поступку остваривања
пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза
ВЕЗА: Акти Управе царина бр. 148-II-439-02-22/2019 од 09.10.2019. године и
бр. 148-II-439-02-22/2/2019 од 21.10.2019. године, бр. 148-II-439-02-30/2018
од 31.12.2018. године и бр. 148-II-439-02-28/2017 од 18.12.2017. године
Актом Управе царина бр. 148-II-439-02-22/2019 од 09.10.2019. године, обавештени сте о
Закону о изменама и допунама Закона о ПДВ (''Сл. гласник РС'', бр. 72/19), као и да ћете по
усклађивању подзаконских пореских прописа са одредбама истог, бити благовремено обавештени.
С тим у вези, обавештавамо вас да је Правилник о изменама и допунама Правилника о
начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног
пореза, објављен у ''Сл. гласнику РС'', бр. 80 од 08.11.2019. године, а ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања, односно 16.11.2019. године, као и о његовим најважнијим изменама и допунама.
1. Смањена je укупна вредност добара за која путник може да оствари право на повраћај
ПДВ, са 100 ЕУР, на износ једнак или већи од 6.000 динара, укључујући ПДВ
Како је у Закону о ПДВ (''Сл. гласник РС'', бр. 84/04...и 72/19), у члану 24. став 1. тачка 4)
подтачка (3) Закона, смањена укупна вредност добара за која путник, који у Републици Србији
нема пребивалиште ни боравиште, а 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, у том смислу је усклађена и одредба
члана 5а, став 1. Правилника, којом је прописано следеће (ниже у тексту болдиране су измене и
новине).
Купац – путник који у Републици Србији нема пребивалиште ни боравиште (у даљем тексту:
путник), а који купљена добра у Републици Србији отпрема у иностранство у личном пртљагу, за
некомерцијалне сврхе, има право на повраћај ПДВ за купљена добра у складу са Законом, ако:
1) се добра отпремају пре истека три календарска месеца по истеку календарског месеца у
којем је извршен промет добара;
2) је укупна вредност испоручених добара једнака или већа од 6.000 динара,
укључујући ПДВ;
3) поседује доказе да их је отпремио у иностранство.
Личним пртљагом из става 1. овог члана Правилника, сматра се пртљаг у којем се налазе
добра намењена личној употреби путника, његовој породици или домаћинству, односно ствари
намењене поклањању, а који путник отпрема са собом у иностранство без превозног средства, у
сопственом превозном средству или у превозном средству возара којим се превози и путник,
односно који путник отпрема у иностранство у превозном средству возара којим се не превози и
путник, а које напушта царинску територију Републике Србије у време када је напушта и путник,
ако је при напуштању царинске територије Републике Србије пријавио надлежном царинском
органу да се његов лични пртљаг налази у том превозном средству.
Добрима за некомерцијалне сврхе из става 1. овог члана Правилника, сматрају се добра која
је путник купио у Републици Србији за његове личне потребе, потребе његове породице или
домаћинства, односно добра намењена поклањању, а која путник износи повремено из Републике
Србије. Врста и количина добара не смеју бити такви да указују да је реч о добрима за комерцијалне
сврхе.
Укупна вредност испоручених добара из става 1. тачка 2) овог члана Правилника је вредност
добара исказана у једном рачуну или у више рачуна истог продавца издатих у временском периоду
почев од дана издавања првог рачуна закључно са истеком три календарска месеца који следе
календарском месецу у којем је издат први рачун.
У укупну вредност добара из става 4. овог члана Правилника, урачунава се вредност добара
за чији промет постоји обавеза обрачунавања ПДВ, а за која путник може да оствари право на
повраћај ПДВ, у складу са Законом, као и вредност добара за чији промет не постоји обавеза
обрачунавања ПДВ у складу са Законом.

Подсећамо да се, у складу са одредбом члана 24. став 7. Закона о ПДВ, право на повраћај не
може остварити за акцизне производе (нпр. деривати нафте, алкохолна пића, цигарете и кафа) и
добра намењена опремању и снабдевању било ког превозног средстава за приватне потребе.
Путник има право на повраћај ПДВ ако је добра купио у објекту продавца (продавница
или друго физички одређено место) у којем продавац обавља делатност продаје добара.
Доказима да је путник отпремио добра у иностранство из става 1. тачка 3) овог члана
Правилника, сматрају се:
1) Захтев путника за повраћај ПДВ у папирном или електронском облику издат у
складу са овим Правилником;
2) рачун за испоручена добра.
2. Обавеза продавца да на захтев страних путника издајe документацију на основу које
путници могу остварити повраћај ПДВ
Даље, како је Законом о изменама и допунама Закона о ПДВ прописана обавеза продавца –
обвезника ПДВ да на захтев страних путника издајe документацију на основу које путници могу
остварити повраћај ПДВ, измењеном одредбом члана 5б Правилника, прописано је да за испоруку
добара у Републици Србији продавац издаје путнику рачун за испоручена добра и, на захтев путника
који купује добра, попуњава и издаје, односно израђује Захтев за повраћај ПДВ.
Рачуном се сматра документ издат у складу са законом, као и фискални исечак, односно
фискални рачун издат у складу са законом којим се уређују фискалне касе.
Захтев за повраћај издаје се на обрасцу ЗПППДВ или на документу оператора, у
папирном или електронском облику.
Захтев за повраћај ПДВ издаје се на Oбрасцу ЗПППДВ –Захтев путника за повраћај
ПДВ, који је прописан овим Правилником и чини његов саставни део, или на документу
оператора којег је продавац пре продаје добара овластио за повраћај ПДВ путнику, под
условом да тај документ садржи све податке које садржи Образац ЗПППДВ, ако овим
Правилником није друкчије одређено.
Захтев путника за повраћај ПДВ у папирном облику издаје се у три примерка, од којих
оригинал и једну копију продавац даје купцу, а другу копију задржава у својој документацији.
У том случају, рачун и Захтев путника за повраћај ПДВ морају бити потписани од стране
продавца.
Ако се захтев за повраћај ПДВ издаје у електронском облику, продавац даје купцу
један примерак одштампаног захтева. Захтев путника за повраћај ПДВ издат у електронском
облику, примерак одштампаног захтева и рачун не морају да садрже потпис продавца.
Продавац наплаћује од купца укупну вредност испоручених добара са ПДВ.
Оператором, у смислу овог Правилника, сматра се лице које поседује потпуни систем
за непосредно спровођење поступка за повраћај ПДВ путнику у електонском облику.
3. Поступање царинског органа на граничном прелазу
Такође, усклађена је и одредба члана 5в Правилника, којом је прописано поступање
царинског органа на граничном прелазу.
Наиме, приликом напуштања царинске територије Републике Србије, путник даје на
увид царинском органу купљена добра, као и рачун, односно рачуне и оригинал и копију
Захтева путника за повраћај ПДВ који је издат у папирном облику, а ако је захтев за повраћај
ПДВ издат у електронском облику, царински орган врши увид у тај захтев у свом
Информационом систему, односно увид у одштампани примерак Захтева путника за повраћај
ПДВ ако је у том моменту дошло до прекида у функционисању Информационог система.
Пре потврђивања испуњености услова за повраћај ПДВ путнику, царински орган
дужан је да утврди да ли:
1) подаци из пасоша или друге путне исправе, односно исправе за прелазак државне
границе одговарају подацима из Захтева путника за повраћај ПДВ;
2) добра дата на увид одговарају добрима из Захтева путника за повраћај ПДВ и из
рачуна, као и да та добра нису коришћена;

3) Захтев путника за повраћај ПДВ и рачун, односно рачуни садрже потпис продавца,
ако је Захтев путника за повраћај ПДВ издат у папирном облику;
4) је укупна вредност добара са ПДВ исказана у захтеву путника за повраћај ПДВ
једнака или већа од 6.000 динара;
5) се добра отпремају пре истека три календарска месеца по истеку календарског
месеца у којем је извршен промет тих добара.
Ако су испуњени прописани услови, царински орган:
1) оверава оригинал Захтева путника за повраћај ПДВ и приложене рачуне потписом
и печатом, ако је Захтев за повраћај ПДВ издат у папирном облику;
2) оверава Захтев за повраћај ПДВ електронским печатом у Информационом систему,
ако је захтев за повраћај ПДВ издат у електронском облику, односно оверава одштампани
примерак Захтева за повраћај ПДВ потписом и печатом, ако постоји прекид у функционисању
Информационог система.
Електронским печатом у смислу Правилника, сматра се електронски запис који
садржи све потребне податке који се односе на отпремање добара у иностранство и дигитални
потпис.
Ако царински орган утврди да нису испуњени прописани услови, у Захтев путника за
повраћај ПДВ уноси датум и разлоге за одбијање захтева и исти потписује.
Ако је Захтев путника за повраћај ПДВ издат у папирном облику, царински орган
враћа путнику оригинал, односно оригинале рачуна и Захтева путника за повраћај ПДВ, а
копију Захтева путника за повраћај ПДВ задржава за своје потребе.
Ако је Захтев путника за повраћај ПДВ издат у електронском облику, царински орган
враћа путнику рачун, односно рачуне, а ако је у моменту провере испуњености прописаних
услова царински орган, услед прекида функционисања Информационог система, оверио
потписом и печатом одштампани примерак Захтева за повраћај ПДВ, царински орган поред
рачуна враћа путнику и оверени примерак одштампаног Захтева путника за повраћај ПДВ.
Као што сте актом Управе царина бр. 148-II-439-02-28/2017 од 18.12.2017. године,
обавештени да се у складу са члном 24. Закона о ПДВ, пребивалиштем, односно боравиштем сматра
место уписано у пасошу, личној карти или другом документу који се у складу са законом сматра
идентификационом исправом у Републици, подсећамо да царински орган при провери података из
Захтева путника за повраћај ПДВ цени да ли исти одговарају подацима из пасоша или друге путне
исправе, односно исправе за прелазак државне границе, што подразумева и податке из личне
карте.
4. Продужен је рок за повраћај ПДВ путнику, са 6 на 12 месеци
Даље, како је у Закону о ПДВ, рок у којем продавац враћа ПДВ путнику, односно другом
подносиоцу захтева, са 6 месеци од дана издавања рачуна за тај промет, продужен на 12 месеци од
дана отпремања добара у иностранство, усклађен је и члан 5г Правилника.
С тим у вези, путнику или другом подносиоцу захтева плаћени ПДВ се враћа ако у року
од 12 месеци од дана отпремања добара у иностранство достави продавцу од којег су купљена
добра или оператору документацију на којој је царински орган потврдио да су испуњени
услови за повраћај ПДВ у складу са овим правилником, а достављањем документације,
сматра се да је поднет Захтев путника за повраћај ПДВ.
Захтев путника за повраћај ПДВ може да се поднесе лично, поштом или преко другог
лица. Ако се захтев путника за повраћај ПДВ подноси поштом, путник мора да наведе рачун
на који ће му се извршити повраћај ПДВ.
Ако је Захтев путника за повраћај ПДВ поднет продавцу, продавац враћа путнику
укупан износ ПДВ који је плаћен као део накнаде за купљена добра у Републици Србији (у
даљем тексту: укупан износ ПДВ), умањен или без умањења за накнаду (провизију) продавца.
Повраћај ПДВ врши се у динарима, готовинском исплатом или уплатом на рачун који је
наведен у Захтеву путника за повраћај ПДВ поднетог поштом. Исплата у готовини врши се
одмах, а исплата на рачун у року од 15 дана од дана пријема Захтева путника за повраћај ПДВ.
Ако је Захтев путника за повраћај ПДВ поднет оператору, оператор има право да по
том основу од путника наплати накнаду (провизију), тако да путнику враћа укупан износ ПДВ

умањен за износ накнаде (провизију) оператора, у динарима, готовинском исплатом која се
врши одмах, односно исплатом на рачун који је наведен у Захтеву путника за повраћај ПДВ у
року од 15 дана од дана пријема захтева путника за повраћај ПДВ, ако је тај захтев поднет
поштом.
Путник, односно друго лице преко којег је путник поднео продавцу или оператору
Захтев путника за повраћај ПДВ, на оригиналу захтева путника за повраћај ПДВ потписом
потврђује да му је враћен ПДВ у готовини, а ако је захтев за повраћај ПДВ издат у
електронском облику одговарајућом потврдом у Информационом систему. Оператор
доставља продавцу потврду да је путнику извршио повраћај ПДВ, а продавац оператору врши
повраћај укупног износа ПДВ на рачун у банци.
5. Пореско ослобођење за промет добара и услуга који се врше у оквиру реализације
инфрастуктурних пројеката изградње аутопутева за које је посебним законом утврђен јавни
интерес
Даље, како је у члану 24. став 1. Закона о ПДВ, прописана 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 члан 26. став 1. тачка 1) Закона
о ПДВ који прописује пореска ослобођења код увоза, у Правилнику су додати нови чл. 42б, 42в,
42г, 42д и 42ђ, којима се ближе прописује начин остваривања предметног пореског ослобођења.
Одредбом члана 42б Правилника, прописано је да се пореско ослобођење из члана 24. став
1. тачка 16г) Закона односи на промет добара и услуга који се врши у оквиру реализације
инфраструктурних пројеката изградње аутопутева за које је посебним законом утврђен јавни
интерес, независно од извора финансирања.
Републички орган који финансира реализацију инфраструктурног пројекта из става 1. овог
члана (у даљем тексту: финансијер) доставља Пореској управи - Централи документ којим потврђује
својство финансијера, податке о називу и вредности инфраструктурног пројекта, списак и копије
закључених уговора о набавци добара и услуга из става 1. овог члана, податке о имену, презимену
и ЈМБГ-у лица овлашћених за подношење захтева за остваривање пореског ослобођења у складу са
овим Правилником, као и обавештење о променама лица којима је дато ово овлашћење, у року од
15 дана од дана настанка промене, а документација се доставља у папирном облику.
У складу са одредбом члана 42в Правилника, пореско ослобођење из члана 42б став 1. овог
Правилника, обвезник може да оствари за промет добара и услуга којe непосредно врши
финансијеру, односно страном лицу са којим финенсијер има закључен уговор о набавци добара и
услуга, под условом да поседује документ којим се потврђује да је промет добара и услуга ослобођен
ПДВ, односно Потврду о пореском ослобођењу за инфраструктурни пројекат изградње
аутопута, коју попуњава, потписује, оверава и издаје овлашћено лице Пореске управе - Централе,
у три примерка.
Када је финансијер порески дужник у складу са законом за промет који му врши обвезник
или страно лице, пореско ослобођење може да оствари ако поседује Потврду о пореском ослобођењу
за инфраструктурни пројекат изградње аутопута, коју попуњава, потписује, оверава и издаје
овлашћено лице Централе Пореске управе, у три примерка.
Одредбом члана 42в Правилника, прописан је садржај Потврде о пореском ослобођењу, као
и да исту Пореска управа - Централа издаје у три примерка, од којих два примерка доставља
финансијеру, односно страном лицу, а трећи задржава за своје потребе, а финансијер, односно
страно лице доставља обвезнику оверену потврду.
Даље, одредбом члана 42г Правилника, прописано је да, ако се у оквиру реализације
пројекта из члана 24. став 1. тачка 16г) Закона, врши увоз добара у Републику Србију, Пореска
управа - Централа издаје посебну Потврду за увоз добара, на захтев пореског дужника.
Потврда за увоз добара, уместо података прописаних чланом 42в став 3. тач. 5)-7) овог
правилника, садржи податке о називу, адреси и ПИБ-у лица за које се врши увоз добара,
односно лица које може да оствари пореско ослобођење у складу са чланом 24. став 1. тачка
16г) Закона, као и вредности добара која се увозе исказаној у рачуну иностраног испоручиоца.

Одредбом члана 42д Правилника, прописано је да Пореска управа - Централа води
евиденцију о достављеним подацима о вредности инфраструктурних пројеката из члана 24. став 1.
тачка 16г) Закона, финансијерима и страним лицима, уговорима закљученим између финансијера,
односно страних лица и лица која им врше промет, копијама закључених уговора, као и о издатим
потврдама о пореском ослобођењу за инфраструктурни пројекат изградње аутопута.
Такође, одредбом члана 42ђ Правилника, прописано је да ако се Потврда о пореском
ослобођењу за промет добара и услуга из члана 24. став 1. тач. 16а)–16г) Закона издаје на захтев
страног лица у складу са овим правилником, захтев страног лица и потврда о пореском ослобођењу
садрже и податак о ПИБ-у страног лица које је поднело захтев.
У вези са напред наведеним, подсећамо да је Управа царина актом бр. 148-II-439-02-30/2018
од 31.12.2018. године, обавестила све царинарнице да од 1. јануара 2019. године, Пореска управа Централа, по провери испуњености услова за остваривање пореских ослобођења прописаних
чланом 24. став 1. тач. 16а) до 16в) Закона о ПДВ, на основу уговора о донацији, уговора о кредиту,
односно зајму и других међународних уговора, Потврду о пореском ослобођењу од ПДВ издаје
искључиво у електронском облику, као и да иста, не садржи потпис овлашћеног лица у Пореској
управи, већ садржи број и датум овере Пореске управе.
С тим у вези, указујемо да се у Пореској управи - Централи још увек нису стекли услови за
електронско издавање Потврде о пореском ослобођењу за инфраструктурни пројекат изградње
аутопута, за остваривање пореског ослобођења из члана 24. став 1 тачка 16г) Закона о ПДВ, те ће
се иста, до стицања техничких услова, издавати у папирном облику, потписана и оверена од стране
овлашћеног лица Пореске управе - Централе.
6. Образац ЗПППДВ – Захтев путника за повраћај
У складу са чланом 7. Правилника о изменама и допунама Правилника о начину и поступку
остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза, поступци за
остваривање права на повраћај ПДВ за промет добара која путници отпремају у иностранство који
нису окончани до дана ступања на снагу овог правилника, окончаће се у складу са Правилником о
начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног
пореза (''Сл. гласник РС'', бр. 120/12...и 16/19).
Такође, досадашњи Образац ЗПППДВ – Захтев путника за повраћај ПДВ, који је
одштампан уз Правилник о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са
правом на одбитак претходног пореза (''Сл. гласник РС'', бр. 120/12...и 16/19) и чини његов саставни
део замењује се новим Обрасцем ЗПППДВ – Захтев путника за повраћај ПДВ, који је
одштампан уз Правилник изменама и допунама Правилника о начину и поступку остваривања
пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза и чини његов саставни део,
а који се доставља у прилогу акта.
Напомињемо да нови Образац ЗПППДВ – Захтев путника за повраћај ПДВ, између осталих
измена, не садржи део о начину отпремања добара, који је попуњавао царински орган.
С тим у вези, указујемо да царински орган на граничном прелазу за започете поступке за
остваривање права на повраћај ПДВ, прихвата стари Образац ЗПППДВ – Захтев путника за повраћај
ПДВ, који је одштампан уз Правилник о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код
ПДВ са правом на одбитак претходног пореза (''Сл. гласник РС'', бр. 120/12...и 16/19), водећи рачуна
да се добра отпремају пре истека три календарска месеца по истеку календарског месеца у којем је
извршен промет тих добара. Такође, како у периоду од 15. октобра 2019. године до 15. новембра
2019. године, вредност добара са ПДВ исказана у Захтеву путника за повраћај ПДВ није била
усклађена са изменом Закона о ПДВ, царински орган на граничном прелазу може да прихвати стари
Образац ЗПППДВ – Захтев путника за повраћај ПДВ, водећи рачуна о прописаној укупној вредности
добара која је једнака или већа од 6.000 динара, укључујући ПДВ.
Наведено значи, да од 16. новембра 2019. године, за испоруку добара у Републици Србији
продавац издаје путнику нови Образац ЗПППДВ - Захтев за повраћај ПДВ који је одштампан уз
Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и поступку остваривања пореских
ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза (''Сл. гласник РС'', бр. 80/19), а који

путник приликом напуштања царинске територије Републике Србије, даје на увид царинском
органу.
7. Пилот пројекат ''Унапређење дигитализованог система повраћаја ПДВ
путницима''
Реализација Пилот пројекта ''Унапређење дигитализованог система повраћаја ПДВ
путницима'', о којем су све царинарнице обавештаване актима Управе царина бр. 148-lI-439-0221/12/2019 oд 08.03.2019. године и бр. 148-II- 439 -02-21/72/2019 од 01.08.2019. године, планирана
је на 54 гранична прелаза, а почиње 1. јануара 2020. године, у Царинарници Београд, у ЦИ Аеродром
Никола Тесла.
За даљу дигитализацију граничних прелаза планирана је следећа динамика:
- до 31. јула 2020. године, следећих пет граничних прелаза (ЦИ Келебија, ЦИ Батровци,
ЦИ Прешево, ЦИ Мали Зворник и ЦИ Гостун),
- до 29. јануара 2021. године, још пет граничних прелаза (ЦИ Хоргош, ЦИ Шид, ЦИ
Трбушница, ЦИ Ђердап и ЦИ Градина),
- до 28. маја 2021. године, преостала 43 гранична прелаза.
Са почетком Пилот пројекта, биће омогућено и издавање Захтева путника за повраћај
ПДВ у електронском облику, као и увид и овера истих од стране царинских органа у
Информационом систему, ако је захтев путника за повраћај издат у електронском облику.
С тим у вези, о почетку Пилот пројекта и редоследу дигитализације граничних прелаза
бићете благовремено обавештавани.
Прилог: Образац ЗПППДВ
(Акт УЦ-а, бр. 148-II-439-02-22/4/2019 од 12.11.2019. године)

