ЗАКОН
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОДАТУ
ВРЕДНОСТ
Члан 1.
У Закону о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04,
86/04-исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-др. закон, 142/14, 83/15 и
108/16), после члана 6. додаје се члан 6а, који гласи:
„Члан 6а
Сматра се да, у смислу овог закона, промет добара и услуга који врши
давалац концесије концесионару, односно концесионар даваоцу концесије у
оквиру реализације уговора о јавно-приватном партнерству са елементима
концесије, закљученог у складу са законом којим се уређују јавно-приватно
партнерство и концесије, није извршен, ако су давалац концесије и концесионар
обвезници ПДВ који би, у случају када би се тај промет сматрао извршеним,
имали у потпуности право на одбитак претходног пореза у складу са овим
законом.ˮ.
Члан 2.
У члану 24. став 1. тачка 4) мења се и гласи:
„4) промет добара која путник отпрема у иностранство у личном
пртљагу, за некомерцијалне сврхе, ако:
(1) путник у Републици нема пребивалиште ни боравиште,
(2) се добра отпремају пре истека три календарска месеца по истеку
календарског месеца у којем је извршен промет добара,
(3) је укупна вредност испоручених добара већа од 100 EUR, у
динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије,
укључујући ПДВ,
(4) обвезник ПДВ поседује доказе да је путник отпремио добра у
иностранство;ˮ.
После става 3. додају се нови ст. 4-6. и ст. 7-9, који гласе:
„Пореско ослобођење за промет добара из става 1. тачка 4) овог члана
обвезник ПДВ остварује у пореском периоду у којем поседује доказе да је
путник отпремио добра у иностранство.
Ако у пореском периоду у којем је извршио промет добара из става 1.
тачка 4) овог члана обвезник ПДВ не поседује доказе да је путник отпремио
добра у иностранство, обвезник ПДВ је дужан да ПДВ обрачунат за тај промет
плати у складу са овим законом.
У пореском периоду у којем обвезник ПДВ добије доказе да је путник
отпремио добра у иностранство, обвезник ПДВ смањује обрачунати ПДВ из
става 5. овог члана.
Пореско ослобођење за промет добара из става 1. тачка 4) овог члана
не односи се на промет добара која се сматрају акцизним производима у складу
са законом којим се уређују акцизе и промет добара за опремање и снабдевање
било ког превозног средства за приватне потребе.
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Пребивалиштем, односно боравиштем из става 1. тачка 4) подтачка (1)
овог члана 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 из става 1. тачка
4) овог члана 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.ˮ.
Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 10. и 11.
Досадашњи став 6, који постаје став 12, мења се и гласи:
„Министар ближе уређује начин и поступак остваривања пореских
ослобођења из ст. 1-3. овог члана, шта се сматра личним пртљагом и доказима
да је путник отпремио добра у иностранство из става 1. тачка 4) овог члана, као
и начин и поступак враћања ПДВ из става 9. овог члана.ˮ.
Члан 3.
У члану 29. став 1. тачка 3) мења се и гласи:
„3) издатака за превоз запослених, односно других радно ангажованих
лица за долазак на посао, односно одлазак с посла, као и издатака за исхрану,
укључујући и пиће, запослених, односно других радно ангажованих лица, осим
издатака за исхрану, укључујући и пиће, тих лица у угоститељским објектима
обвезника када обвезник по том основу наплаћује накнаду.ˮ.
Члан 4.
У члану 31а после става 5. додају се нови ст. 6. и 7, који гласе:
„Ако је порески орган у поступку контроле утврдио да је обвезник ПДВ
обрачунао ПДВ као да је порески дужник из члана 10. став 1. тачка 3) и став 2.
овог закона и да је обрачунати ПДВ исказао као претходни порез, порески орган
решењем врши исправку одбитка претходног пореза, на основу којег обвезник
ПДВ има право да смањи обрачунати ПДВ.
Ако се решење из става 6. овог члана поништи, измени или укине у делу
којим је исправљен претходни порез, обвезник ПДВ је дужан да искаже
дуговани ПДВ по том основу.ˮ.
У досадашњем ставу 6, који постаје став 8, реч: „повећан,ˮ брише се.
Досадашњи став 7. постаје став 9.
Члан 5.
У члану 35. став 3. мења се и гласи:
„Место промета јединствене туристичке услуге је место у којем пружалац
услуга има седиште или сталну пословну јединицу ако се промет услуга врши
из сталне пословне јединице која се не налази у месту у којем пружалац услуга
има седиште.ˮ.
Члан 6.
После члана 36а додају се назив члана и члан 36б, који гласе:
„Инвестиционо злато
Члан 36б
Инвестиционим златом, у смислу овог закона, сматра се:
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1) злато у облику полуга или плочица, масе прихваћене на тржишту
племенитих метала, степена финоће једнаког или 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), исковани после 1800. године, који јесу или су
били законско 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.
Сматра се да се златни новчићи из става 1. тачка 2) овог члана, у смислу
овог закона, не сматрају колекционарским добрима у смислу члана 36. овог
закона и да се не продају у нумизматичке сврхе.
ПДВ се 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 става 4. овог члана, обвезник ПДВ може да се определи да
ће на промет инвестиционог злата обрачунати ПДВ достављањем обавештења
надлежном пореском органу, ако:
1) производи инвестиционо злато, односно прерађује
инвестиционо злато, а промет врши другом обвезнику ПДВ;

злато

у

2) у оквиру своје делатности врши промет злата за индустријске сврхе,
а промет инвестиционог злата врши другом обвезнику ПДВ.
Порески дужник за промет инвестиционог злата из става 5. овог члана је
обвезник ПДВ којем је тај промет извршен.
Ако се обвезник ПДВ из става 5. овог члана определио за обрачунавање
ПДВ на промет инвестиционог злата, право на опредељење за обрачунавање
ПДВ, о чему доставља обавештење надлежном пореском органу, има и
посредник који врши промет услуга из става 4. тачка 2) овог члана.
Обвезник ПДВ из ст. 5. и 7. овог члана обрачунава ПДВ на промет
инвестиционог злата и промет услуга посредовања код промета инвестиционог
злата почев од пореског периода по истеку пореског периода у којем је
доставио обавештење надлежном пореском органу.
Обвезник ПДВ који врши промет инвестиционог злата на који се не плаћа
ПДВ у складу са овим чланом, има право да по основу тог промета одбије као
претходни порез ПДВ обрачунат за:
1) промет инвестиционог злата који му је извршио обвезник ПДВ из
става 5. овог члана;
2) промет или увоз злата намењеног преради у инвестиционо злато;
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3) промет услуга које се односе на промену облика, масе или финоће
злата, односно инвестиционог злата.
Обвезник ПДВ који врши промет инвестиционог злата на који се не плаћа
ПДВ у складу са овим чланом, а који производи инвестиционо злато или
прерађује злато у инвестиционо злато, има право да одбије као претходни
порез ПДВ обрачунат за промет добара и услуга, односно плаћен при увозу
добара, а који су у непосредној вези са производњом или прерадом тог злата.
Обвезник ПДВ из ст. 5. и 7. овог члана који се определио за
обрачунавање ПДВ на промет инвестиционог злата и промет услуга
посредовања код промета инвестиционог злата, има право на одбитак
претходног пореза у складу са овим законом.
Обвезник ПДВ који врши промет инвестиционог злата дужан је да издаје
рачуне за промет инвестиционог злата, да води евиденцију о свим
активностима у вези са инвестиционим златом, посебно о лицима којима је
извршио промет инвестиционог злата, као и да чува евиденцију у складу са
овим законом.
Министар ближе уређује начин и поступак достављања обавештења о
опредељењу за обрачунавање ПДВ обвезника ПДВ из ст. 5. и 7. овог члана,
садржину рачуна и евиденције из става 12. овог члана.ˮ.
Члан 7.
Назив члана 56. „Рефакција ПДВ страном држављанинуˮ и члан 56.
бришу се.
Члан 8.
У члану 56а став 2. тачка 2) после речи: „рачун продавцаˮ додају се
запета и речи: „односно на одговарајуће рачуне у складу са законом у случају
продаје стана као хипотековане непокретности, односно у извршном поступку
када се уплата цене стана са ПДВ врши уплатом на одговарајуће рачуне у
складу са закономˮ.
Члан 9.
Ако је за промет добара и услуга из члана 1. овог закона, који се врши од
дана ступања на снагу овог закона, наплаћена, односно плаћена накнада или
део накнаде пре дана ступања на снагу овог закона, тај промет сматра се
извршеним у складу са Законом о порезу на додату вредност („Службени
гласник РС”, бр. 84/04, 86/04-исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-др.
закон, 142/14, 83/15 и 108/16).
Члан 10.
Обвезник ПДВ који има право да се определи за обрачунавање ПДВ на
промет инвестиционог злата у смислу члана 6. овог закона и који се определи
да ће од 1. априла 2018. године наставити са обрачунавањем ПДВ за тај
промет, дужан је да надлежном пореском органу, закључно са 31. мартом 2018.
године, достави обавештење о опредељењу за обрачунавање ПДВ на промет
инвестиционог злата.
Ако обвезник ПДВ из става 1. овог члана не достави надлежном
пореском органу обавештење о опредељењу за обрачунавање ПДВ на промет
инвестиционог злата закључно са 31. мартом 2018. године, на промет
инвестиционог злата тог обвезника ПДВ примењује се посебан поступак
опорезивања уређен чланом 6. овог закона.
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Члан 11.
Купац стана који је до дана ступања на снагу овог закона купио стан као
хипотековану непокретност, односно у извршном поступку и уговорену цену
стана са ПДВ у потпуности исплатио продавцу уплатом на одговарајуће рачуне
у складу са законом, а који на основу поднетог захтева није остварио
рефундацију ПДВ по основу куповине првог стана у складу са Законом о порезу
на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04-исправка, 61/05,
61/07, 93/12, 108/13, 68/14-др. закон, 142/14, 83/15 и 108/16), има право да
надлежном пореском органу поднесе нови захтев за рефундацију ПДВ по
основу куповине првог стана.
Члан 12.
У Закону о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност
(„Службени гласник РСˮ, бр. 83/15 и 108/16), у члану 38. речи: „1. јануара 2018.
годинеˮ замењују се речима: „1. јула 2018. годинеˮ.
Члан 13.
Одредбе члана 6. овог закона примењиваће се од 1. априла 2018.
године, осим одредбе која садржи овлашћење за доношење подзаконског акта,
која ће се примењивати од дана ступања на снагу овог закона.
Члан 14.
Одредбе чл. 2. и 7. овог закона примењиваће се од 1. јануара 2019.
године, осим одредбе члана 2. овог закона која садржи овлашћење за
доношење подзаконског акта, која ће се примењивати од дана ступања на снагу
овог закона.
Члан 15.
Овај закон ступа на снагу 1. јануара 2018. године.

