
ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о садржају пореске 

пријаве за обрачун пореза на добит по одбитку на приходе и накнаде 

које остварују нерезидентна и резидентна правна лица 

Члан 1. 

У Правилнику о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит по 

одбитку на приходе и накнаде које остварују нерезидентна и резидентна 

правна лица („Службени гласник РС”, бр. 97/15, 111/15, 14/16 и 15/16 – 

исправка), у члану 1. речи: „91/15 – аутентично тумачење и 112/15” 

замењују се речима: „91/15 – аутентично тумачење, 112/15 и 113/17”. 

Члан 2. 

У члану 2. став 1. реч: „приликом” на оба места замењује се речима: „у року 

од три дана од дана”. 

Став 6. мења се и гласи: 

„Пријаву из става 3. овог члана, исплатилац подноси у случају када се у 

складу са Законом порез плаћа у Републици Србији.” 

После става 7. додаје се став 8, који гласи: 

„Пријаву из става 3. овог члана, исплатилац не подноси у случају када се 

применом одредаба уговора о избегавању двоструког опорезивања порез 

плаћа у другој држави, под условом да у моменту настанка опорезивог 

догађаја исплатилац поседује доказе да је нерезидентно правно лице 

резидент државе са којом је закључен уговор о избегавању двоструког 

опорезивања и да је стварни власник прихода, у складу са Законом.” 

Члан 3. 

У члану 4. став 2. тачка 2) речи: „91/15 – аутентично тумачење и 112/15” 

замењују се речима: „91/15 – аутентично тумачење, 112/15, 15/16 и 

108/16”. 

Члан 4. 

У члану 5. став 6. реч: „унутрашњим” замењује се речју: „организационим”, 

а речи: „104/11, 10/12, 18/12, 95/12, 99/12, 22/13, 48/13, 61/13, 106/13, 

120/13, 20/14, 64/14, 66/14 – исправка, 81/14, 117/14, 128/14, 131/14 

32/15, 59/15, 63/15, 97/15, 105/15 и 14/16” замењују се речима: „16/16, 

49/16, 107/16, 46/17 и 114/17”. 

Члан 5. 

У члану 6. став 4. речи: „51/15 и 111/15” замењују се речима: „51/15, 

111/15 и 82/17”. 

Члан 6. 

У Каталогу шифара врсте прихода/накнаде на које се плаћа порез на добит 

по одбитку и по решењу, који је саставни део Правилника о садржају 



пореске пријаве за обрачун пореза на добит по одбитку на приходе и 

накнаде које остварују нерезидентна и резидентна правна лица („Службени 

гласник РС”, бр. 97/15, 111/15, 14/16 и 15/16 – исправка), под редним 

бројем 25. опис врсте прихода мења се и гласи: 

„Приход који остварује нерезидентно правно лице које није на Листи 

јурисдикција са преференцијалним пореским системом по основу накнада од 

услуга истраживања тржишта, рачуноводствених и ревизорских услуга и 

других услуга из области правног и пословног саветовања, независно од 

места њиховог пружања или коришћења, односно места где ће бити пружене 

или коришћене, без коришћења повлашћене пореске стопе”. 

Под редним бројем 26. опис врсте прихода мења се и гласи: 

„Приход који остварује нерезидентно правно лице које није на Листи 

јурисдикција са преференцијалним пореским системом по основу накнада од 

услуга истраживања тржишта, рачуноводствених и ревизорских услуга и 

других услуга из области правног и пословног саветовања, независно од 

места њиховог пружања или коришћења, односно места где ће бити пружене 

или коришћене, уз коришћење повлашћене пореске стопе у складу са 

УИДО”. 

Под редним бројем 27. опис врсте прихода мења се и гласи: 

„Приход који остварује нерезидентно правно лице које није на Листи 

јурисдикција са преференцијалним пореским системом по основу накнада од 

услуга истраживања тржишта, рачуноводствених и ревизорских услуга и 

других услуга из области правног и пословног саветовања, независно од 

места њиховог пружања или коришћења, односно места где ће бити пружене 

или коришћене, при чему се порез не плаћа у Републици, већ у земљи 

резидентности, у складу са УИДО”. 

Члан 7. 

Одредбе овог правилника примењују се на обрачунавање пореза који се 

плаћа по одбитку на приходе/накнаде који су остварени почев од 1. априла 

2018. године. 

Члан 8. 

Овај правилник ступа на снагу 1. априла 2018. године. 


