
 

 

Закон o изменама и допунама Закона о ПДВ 
                      
Закон о изменама и допунама Закона о ПДВ, објављен је у ''Службеном гласнику РС'', бр. 

138 од 12.12.2022. године, и ступа на снагу 1. јануара 2023. године. Основни разлози за 

доношење овог закона су даље усаглашавање са прописима Европске уније, као и  

усаглашавање са другим законима Републике Србије, пре свега са законом којим се уређује 

електронско фактурисање, а у циљу правилне и једнообразне примене обавештавате се о 

најважнијим изменама и допунама. 
 

Према одредби члана 10а став 1. Закона о ПДВ, страно лице које врши опорезиви промет 

добара и услуга у Републици Србији, односно промет добара и услуга за који је прописано 

пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза (а тиме и промет добара која 

су у поступку царинског складиштења за који је прописано пореско ослбођење са правом 

на одбитак претходног пореза), дужно је да одреди пореског пуномоћника и да се 

евидентира за обавезу плаћања ПДВ, независно од износа тих промета у претходних 12 

месеци, ако овим законом није другачије уређено.  
 

Међутим, у складу са важећом одредбом става 2. члана 10а Закона о ПДВ, страно лице које 

у Републици Србији врши опорезиви промет добара и услуга, односно промет добара и 

услуга ослобођених од ПДВ са правом на одбитак претходног пореза, искључиво 

обвезницима ПДВ, односно лицима из члана 9. став 1. овог закона (Република Србија и 

њени огани, органи територијалне аутономије и локалне самоуправе, као и правна лица 

основана законом, односно актом органа Републике, територијалне аутономије или локалне 

самоуправе у циљу обављања послова државне управе или локлане самоуправе), као и 

промет услуга превоза путника аутобусима за које се као основица за обрачунавање ПДВ 

утврђује просечна накнада превоза за сваки појединачни превоз, у складу са овим законом, 

није дужно да у Републици Србији одреди пореског пуномоћника и да се евиденитра за 

обавезу плаћања ПДВ.  
 

С тим у вези, од 1. јануара 2023. године, а у складу са најновијом допуном става 2. члана 

10а Закона о ПДВ, страно лице није дужно да одреди пореског пуномоћника и 

евидентира се у систем ПДВ ни ако врши промет добара која су у поступку царинског 

складиштења у складу са царинским прописима. Дакле, ново правило примењује се у 

случају када страно лице у Републици Србији врши промет добара у поступку 

царинског скадиштења у складу са цариским прописима, а купац је друго страно или 

домаће лице које није обвезник ПДВ. Наиме, уколико страно лице такав промет врши 

обвезницима ПДВ, по том основу ни до сада није постојала обавеза да се евиденира као 

обвезник ПДВ, ни одреди пореског пуномоћника.  

Међутим, из одредбе члана 10а став 2. Закона о ПДВ произилази да страно лице, у овим 

случајевима, иако нема обвезу, може да одреди пореског пуномоћника и евидентира се за 

ПДВ. 

Даље, допуном члана 28. Закона о ПДВ, уређено је остваривање права на одбитак 

претходног пореза на основу електронске фактуре, као и порески период у којем се 

најраније може користити ово право по основу електронске фактуре. Наиме, новим ставом 



5. у члану 28. Закона о ПДВ, прописано је да се рачуном издатим од стране другог обвезника 

у промету о износу претходног пореза у складу са овим законом, сматра електронска 

фактура која је прихваћена, односно за коју се сматра да је прихваћена у складу са законом 

којим се уређује електронско фактурисање. 

 

 (Акт УЦ-а, бр. 148-II-439-02-18/2022 од 26.12.2022. године) 
 
 


