Правилник о изменама и допунама Правилника о начину
разврставања сталних средстава по групама и начину утврђивања
амортизације за пореске сврхе
Члан 1.
У Правилнику о начину разврставања сталних средстава по групама и
начину утврђивања амортизације за пореске сврхе („Службени гласник РС”,
бр. 116/04 и 99/10), у члану 2. речи: „84/04 и 18/10” замењују се речима:
„84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – др. закон, 142/14,
91/15 – аутентично тумачење, 112/15, 113/17 и 95/18”.
Додају се ст. 2, 3. и 4, који гласе:
„Стална средства која нису посебно наведена у групама од II до V
разврставају се у III групу.
Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, нематеријална средства чији је век
трајања дужи од једне године и која се сагласно прописима којима се
уређује рачуноводство и МРС, односно МСФИ и МСФИ за МСП (у даљем
тексту: прописи о рачуноводству), признају као таква у пословним књигама
обвезника, не разврставају се по групама и амортизују се на начин прописан
овим правилником.
Под нематеријалним средствима из става 3. овог члана подразумевају се
улагања извршена у одређена немонетарна средства без физичког садржаја,
као што су: концесије, патенти, робне и услужне марке, жигови, модели,
лиценце, франшизе и остала нематеријална средства.”
Члан 2.
У члану 3. став 3. речи: „и ревизији и МРС, односно МСФИ” бришу се.
У ставу 4. речи: „и ревизији и МРС, односно МСФИ” бришу се, речи: „(у
даљем тексту: накнадна улагања),” бришу се, а после речи: „вредности тих
сталних средстава” додају се речи: „(у даљем тексту: накнадна улагања)”.
Члан 3.
После члана 3. додаје се члан 3а, који гласи:
„Члан 3а
Амортизација за стална средства из члана 2. став 3. овог правилника
утврђује се применом пропорционалне методе за свако средство посебно.
Амортизација из става 1. овог члана обрачунава се применом стопе која се
утврђује на основу века трајања сталног средства одређеног у складу са
прописима о рачуноводству, а који је опредељен моментом признавања тих
средстава у пословним књигама обвезника, на основицу коју чини набавна
вредност сваког средства посебно.

Амортизација за стална средства из члана 2. став 3. овог правилника која су
стечена у току пореског периода, на којима су извршена накнадна улагања,
односно која су отуђена у току пореског периода, обрачунава се сходном
применом одредаба члана 3. ст. 3. до 5. овог правилника.”
Члан 4.
У члану 4а став 1. мења се и гласи:
„За стална средства разврстана у I групу која су стечена путем статусне
промене, обвезник – стицалац наставља обрачун амортизације на начин и до
истека преосталог амортизационог века који је, у складу са овим
правилником, утврдио обвезник који та средства преноси статусном
променом.”
После става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
„За стална средства из члана 2. став 3. овог правилника која су стечена
путем статусне промене, обвезник утврђује амортизацију сходном применом
става 1. овог члана.”
После досадашњих ст. 2. и 3, који постају ст. 3. и 4, додају се ст. 5, 6. и 7,
који гласе:
„Изузетно од става 4. овог члана, у случају када се путем статусне промене
сва стална средства преносе искључиво једном обвезнику, обвезник –
стицалац салдо групе утврђен на крају претходног пореског периода
увећава за одговарајући салдо групе сталних средстава стечених статусном
променом.
У случају када је услед покретања, закључења или обуставе поступка
ликвидације порески период краћи од календарске године, амортизација за
стална средства разврстана у групе од II до V утврђује се сразмерно броју
дана пореског периода за који се подносе пореска пријава и порески
биланс.
Одредба става 5. овог члана сходно се примењује и у случају стечајног
поступка.”
Члан 5.
У члану 5. додаје се став 2, који гласи:
„Обрачун амортизације сталних средстава разврстаних у I групу, као и
нематеријалних средстава, врши се на Обрасцу ОА/I – Обрачун амортизације
непокретности, односно на Обрасцу ОА/Н – Обрачун амортизације
нематеријалних средстава, који су одштампани уз овај правилник и чине
његов саставни део.”
Члан 6.

Одредбе овог правилника које се односе на утврђивање амортизације
нематеријалних средстава и сталних средстава која се састоје из
непокретних и покретних делова, примењују се на утврђивање амортизације
тих средстава која су, сагласно прописима о рачуноводству, постала
расположива за коришћење почев од 1. јануара 2018. године.
Члан 7.
Обрачун амортизације сталних средстава стечених статусном променом
закључно са 31. децембром 2017. године, утврђује се у складу са одредбама
Правилника о начину разврставања сталних средстава по групама и начину
утврђивања амортизације за пореске сврхе („Службени гласник РС”, бр.
116/04 и 99/10).
Члан 8.
За стална средства која су у складу са Правилником о начину разврставања
сталних средстава по групама и начину утврђивања амортизације за пореске
сврхе („Службени гласник РС”, бр. 116/04 и 99/10) разврстана у неку од
амортизационих група од II до V, а на којима су почев од 1. јануара 2019.
године, извршена накнадна улагања у износу већем од 10% износа
неотписане рачуноводствене вредности тог средства, обрачун амортизације
врши се према одредбама члана 10б Закона о порезу на добит правних лица
(„Службени гласник РСˮ , бр. 25/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 84/04,
18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 91/15 –
аутентично тумачење, 112/15, 113/17 и 95/18).
Обрачун амортизације сталних средстава из става 1. овог члана, започиње у
пореском периоду у којем су накнадна улагања завршена, на основицу која
одговара набавној вредности сталног средства умањеној за припадајући
износ пореске амортизације и увећаној за извршена накнадна улагања.
У случају примене ст. 1. и 2. овог члана, стална средства се искључују из
салда групе утврђеног за порески период у којем су накнадна улагања
завршена, и то у износу набавне вредности умањене за припадајући износ
пореске амортизације сваког сталног средства посебно.
Члан 9.
Одредбе овог правилника примењују се на начин утврђивања амортизације
почев за 2018. годину.
Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу 1. јануара 2019. године.

