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САВ ЕТ ОВ АЊ А
на тему:

ПРИМЕНА НОВИХ ПРОПИС А О ПДВ
 Евиденција ПДВ и састављање прегледа обрачуна ПДВ на Обрасцу ПОПДВ од 1. јула

2018. године
 Примена измењених и допуњених прописа о ПДВ:

Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и облику и садр
жини прегледа обрачуна ПДВ;

Правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са пра
вом на одбитак претходног пореза;

Правилника о одређивању случајева у којима нема обавезе издавања рачуна и о ра
чунима код којих се могу изос тавити поједини подаци;

Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку
евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ и др.
 Друге актуелности из прописа о ПДВ
На основу Закона о изменама и допунама Закона о ПДВ („Службени гласник РС“, бр. 30/18),
који се примењује од 1. јула 2018. године, Министарство финансија треба да изврши измене и
допуне већег броја подзаконских прописа из области ПДВ којима ће се обезбедити примена из
мењених одредаба тог закона.
Поред тога, од 1. јула 2018. године почиње примена одредаба члана 50а Закона о ПДВ, на
основу којих су сви обвезници ПДВ дужни да Пореској управи уз пореску пријаву подне
су преглед обрачуна ПДВ на Обрасцу ПОПДВ. Месечни обвезници ПДВ дужни су да Образац
ПОПДВ поднесу за порески период јул 2018. године до 15. августа 2018. године, а тромесечни
обвезници за порески период јул–септембар до 15. октобра 2018. године.
За састављање Обрасца ПОПДВ Пореска управа је у јануару 2018. године, на свом сајту, об
јавила Корисничко упутство за исказивање података у Обрасцу ПОПДВ у којем је детаљно
објашњена примена Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и об
лику и садржини прегледа обрачуна ПДВ („Службени гласник РС“, бр. 90/17 и 119/17, у даљем
тексту: Правилник о ПОПДВ). С обзиром на то да су у међувремену извршене измене и допуне
Закона о ПДВ и више подзаконских прописа из области ПДВ, неопходно је да се изврше измене
и допуне Правилника о ПОПДВ, а на основу њега и измене Корисничког упутства за исказивање
података у Обрасцу ПОПДВ.
Због значајних новина које ће бити извршене у прописима о ПДВ, а посебно у вези са еви
денцијом ПДВ и састављањем Обрасца ПОПДВ, „Привредни саветник“ ће одмах по њиховом об
јављивању одржати саветовања у више места на којима ће бити детаљно објашњена примена
нових прописа, као и дати одговори на питања учесника саветовања.
За учеснике на саветовању биће припремљен посебан материјал:
1. Приручник за вођење евиденције ПДВ и састављања прегледа обрачуна ПДВ на
Обрасцу ПОПДВ, и
2. Збирка прописа о ПДВ.
Детаљније информације о програму, местима и времену одржавања саветовања објави
ћемо у наредном броју нашег часописа и на веб-сајту www.privsav.rs, а редовне претплатнике
обавестићемо и путем циркуларних мејлова.

