Захтев за повраћај ПДВ путнику, издат на документу оператора
ВЕЗА: Акт Управе царина бр. 148-II-439-02-22/4/2019 од 12.11.2019. године
Актом Управе царина под горњим бројем и датумом, обавештени сте о најважнијим
изменама и допунама Правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења
код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза (''Службени гласник РС'', бр. 120/12...и
80/19 – у даљем тексту: Правилник), између осталог да, у складу са одредбом члана 5б
Правилника, 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.
Даље, 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, а Захтев
за повраћај издаје се на обрасцу ЗПППДВ или на документу оператора, у папирном или
електронском облику.
Дакле, у складу са Правилником, Захтев за повраћај ПДВ издаје се на Oбрасцу
ЗПППДВ –Захтев путника за повраћај ПДВ, који је прописан 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 ком 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.
Имајући у виду напред цитиране одредбе Правилника, у прилогу се, у циљу
упознавања са његовим изгледом и садржином, доставља документ оператора на којем
продавац може издати путнику Захтев за повраћај ПДВ, а са којим се путник може
појавити на граничном прелазу.
Дакле, приликом напуштања царинске територије Републике Србије, путник
може дати на увид царинском органу и документ оператора који се доставља у
прилогу, а са којим царински орган на граничном прелазу поступа на исти начин као
и са Обрасцем ЗПППДВ.
Као што сте актом Управе царина под горњим бројем и датумом већ обавештени, са
почетком Пилот пројекта ''Унапређење дигитализованог система повраћаја ПДВ
путницима'', 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, о чему ћете бити
благовремено обавештени.
(Акт УЦ-а, бр. 148-II-439-02-22/6/2019 од 19.11.2019. године)

