
Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају пореског 
биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза 

на добит правних лица 

Члан 1. 

У Правилнику о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за 
начин утврђивања пореза на добит правних лица („Службени гласник РС”, 
бр. 20/14, 41/15, 101/16, 8/19 и 94/19), у члану 1. став 1. мења се и гласи: 

„Овим правилником уређује се садржај пореског биланса укључујући и 
начин изузимања прихода по основу дивиденди и удела у добити од другог 
резидентног обвезника из пореске основице, начин изузимања прихода из 
пореске основице по основу камате на дужничке хартије од вредности чији 
је издавалац Република, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе 
или Народна банка Србије, начин изузимања из пореске основице прихода 
обвезника – инвестиционог фонда који су настали по основу отуђења 
имовине из члана 27. став 1. Закона о порезу на добит правних лица 
(„Службени гласник РС”, 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, 95/18, 86/19 и 153/20 – у даљем 
тексту: Закон), начин изузимања прихода из пореске основице који су 
настали по основу неискоришћених дугорочних резервисања која нису била 
призната као расход у пореском периоду у коме су извршена, начин 
изузимања прихода из пореске основице насталих у вези са расходима који 
нису били признати у пореском периоду у коме су исказани, начин 
изузимања прихода из пореске основице насталих по основу стицања 
неновчане имовине у поступку реализације уговора о концесији, начин 
изузимања прихода из пореске основице насталих по основу смањења 
обавеза према корисницима јавних средстава, банкама у стечају и 
привредним коморама, а који су обухваћени унапред припремљеним планом 
реорганизације који је потврђен правоснажним решењем у складу са 
законом којим се уређује стечај (у даљем тексту: УППР), начин признавања 
прихода и расхода, насталих по основу ефеката промене рачуноводствене 
политике услед прве примене МРС, односно МСФИ и МСФИ за МСП, начин 
изузимања квалификованих прихода из пореске основице, начин примене 
камате „ван дохвата руке” и спречавање утањене капитализације, начин 
умањења обрачунатог пореза за улагања у основна средства, начин 
утврђивања сразмерног дела улагања у основна средства и начин вођења 
књиговодствене евиденције за кориснике пореског подстицаја из члана 50а 
Закона, начин остваривања права на порески кредит банке у вези са 
конверзијом преосталог дуга утврђеног у складу са законом којим се уређује 
конверзија стамбених кредита индексираних у швајцарским францима, 
начин остваривања права на порески кредит код међукомпанијских исплата 
дивиденди, начин остваривања права на порески кредит по основу прихода 
од камата, ауторских накнада, накнада по основу закупа непокретности и 



покретних ствари, дивиденди остварених из друге државе и услуга, начин 
остваривања права на порески кредит по основу пореза на капитални 
добитак плаћен у другој држави, као и начин спречавања двоструког 
ослобођења или двоструког опорезивања појединих позиција у 
консолидованом пореском билансу.”. 

У ставу 2. речи: „Обрасцу ПБ 1 – Порески биланс обвезника пореза на добит 
правних лица за период од ______ до _____ 201_. године” замењују се 
речима: „Обрасцу ПБ 1 – Порески биланс обвезника пореза на добит 
правних лица за период од ______ до _____ 202_. године.”. 

Члан 2. 

У члану 2. речи: „Обрасцу ПБ 1 – Порески биланс обвезника пореза на добит 
правних лица за период од ______ до _____ 201_. године” замењују се 
речима: „Обрасцу ПБ 1 – Порески биланс обвезника пореза на добит 
правних лица за период од ______ до _____ 202_. године.”. 

Члан 3. 

У члану 3. тачка 29) речи: „као и” бришу се, а после речи: „члана 52. 
Закона” додају се запета и речи: „као и услуга”. 

Члан 4. 

У члану 5. став 1. мења се и гласи: 

„Начин обрачуна пореског кредита по основу улагања извршених у основна 
средства за обављање претежне делатности и делатности уписаних у 
оснивачки акт обвезника, односно наведених у другом акту обвезника, којим 
се одређују делатности које обвезник обавља, као и улагања у развој као 
нематеријалну имовину и порески кредит банака из члана 50к Закона за 
2020. годину, исказују се на Обрасцу ПК – Порески кредит за улагања у 
основна средства за период од ____ до ____ 202_. године и порески кредит 
банака за 2020. годину, који је одштампан уз овај правилник и чини његов 
саставни део.”. 

После става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 

„Порески кредит из члана 50к Закона за 2020. годину, који се исказује на 
обрасцу из става 1. овог члана, банка претходно обрачунава на Обрасцу 
ОПКБ – Обрачун пореског кредита банке за 2020. годину, који је одштампан 
уз овај правилник и чини његов саставни део.”. 

У досадашњем ставу 2. који постаје став 3. тачка 9) после речи: „став 5. 
Закона” додају се запета и речи: „увећан за износ пореског кредита који 
банка може да користи у складу са чланом 50к став 1. Закона са редног 
броја 2. Обрасца ОПКБ”. 



У тачки 11) после речи: „став 6. Закона” додају се запета и речи: „увећан за 
износ пореског кредита који банка може да користи у складу са чланом 50к 
став 1. Закона са редног броја 2. Обрасца ОПКБ”. 

У тачки 12) после речи: „текућем пореском периоду” додају се запета и 
речи: „увећан за износ пореског кредита који банка користи у складу са 
чланом 50к став 2. Закона са редног броја 4. Обрасца ОПКБ”. 

У тачки 13) после речи: „будућих обрачунских периода” додају се запета и 
речи: „укључујући и неискоришћени износ пореског кредита са редног броја 
5. Обрасца ОПКБ”. 

У тачки 14) после речи: „ст. 1, 3. и 6. Закона” додају се речи: „и чланом 50к 
став 2. Закона”. 

У тачки 15) после речи: „ранијих пореских периода,” додају се речи: 
„укључујући и неискоришћени износ пореског кредита са редног броја 5. 
Обрасца ОПКБ”. 

Члан 5. 

После члана 5. додаје се члан 5а, који гласи: 

„Члан 5а 

Начин обрачуна пореског кредита који се признаје обвезнику – банци за 
2020. годину у складу са чланом 50к Закона, исказује се на Обрасцу ОПКБ – 
Обрачун пореског кредита банке за 2020. годину. 

У Образац ОПКБ уносе се следећи подаци: 

1) под редним бројем 1. – износ преосталог дуга утврђеног у складу са 
чланом 4. став 2. Закона о конверзији стамбених кредита индексираних у 
швајцарским францима („Службени гласник РС”, број 31/19); 

2) под редним бројем 2. – укупан порески кредит, утврђен у складу са 
чланом 50к став 1. Закона, a који износи 2% преосталог дуга исказаног на 
редном броју 1; 

3) под редним бројем 3. – износ пореског кредита који банка има право да 
користи у складу са чланом 50к став 2. Закона, а који износи 50% укупног 
пореског кредита изказаног на редном броју 2. 

4) под редним бројем 4. – износ пореског кредита који банка користи у 
2020. години, а највише до висине обрачунатог пореза; 

5) под редним бројем 5. – износ неискоришћеног пореског кредита исказан 
као разлика износа са ред. бр. 2. и 4. 

Образац ОПКБ не подноси се као прилог уз образац пореске пријаве.”. 

 

 



Члан 6. 

У називу одељка 7. речи: „као и” бришу се, а после речи: „члана 52. Закона” 
додају се запета и речи: „као и услуга”. 

Члан 7. 

У члану 9. став 1. мења се и гласи: 

„Обвезник који остварује право на порески кредит по основу прихода 
остварених из друге државе од камата и ауторских накнада, накнада по 
основу закупа непокретности и покретних ствари, од дивиденди које не 
испуњавају услове да би се на њих примениле одредбе члана 52. Закона, 
као и од услуга, поред Обрасца ПБ 1, саставља и Анекс 1 Обрасца ПБ 1 – 
Обрачун пореског кредита за период од ______ до _____202__. године, који 
је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.”. 

У ставу 2. тачка 1) речи: „као и” бришу се, а после речи: „члана 52. Закона,” 
додају се речи: „као и услуга,”. 

У тачки 2) речи: „као и” бришу се, а после речи: „члана 52. Закона” додају 
се запета и речи: „као и услуга,”. 

Члан 8. 

Члан 10. мења се и гласи: 

„Члан 10. 

Нерезидентни обвезник – исплатилац дивиденди из члана 52. Закона, 
камата, ауторских накнада, накнада по основу закупа непокретности и 
покретних ствари, дивиденди и услуга из члана 53а Закона, даје обвезнику 
– примаоцу прихода, изјаве на следећим обрасцима: 

1) Образац ИПД – Изјава о добити оствареној у другој држави из које је 
исплаћена дивиденда и плаћеном порезу на добит и порезу по одбитку на 
дивиденде из члана 52. Закона; 

2) Образац ИПД-1 – Изјава о плаћеном порезу по одбитку на камате, 
ауторске накнаде, накнаде по основу закупа непокретности и покретних 
ствари, дивиденде и услуге из члана 53а Закона. 

Обрасци из става 1. овог члана одштампани су уз овај правилник и чине 
његов саставни део.”. 

Члан 9. 

Досадашњи Образац ПБ 1 – Порески биланс обвезника пореза на добит 
правних лица за период од ___ до___ 201_. године, који је одштампан уз 
Правилник о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за 
начин утврђивања пореза на добит правних лица („Службени гласник РС”, 
бр. 20/14, 41/15, 101/16, 8/19 и 94/19) и чини његов саставни део, замењује 
се новим Обрасцем ПБ 1 – Порески биланс обвезника пореза на добит 



правних лица за период од ___ до___ 202_. године, који је одштампан уз 
овај правилник и чини његов саставни део. 

Досадашњи Образац ПК – Порески кредит за улагања у основна средства за 
период од ____ до ____ 201_. године, који је одштампан уз Правилник о 
садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин 
утврђивања пореза на добит правних лица („Службени гласник РС”, бр. 
20/14, 41/15, 101/16, 8/19 и 94/19) и чини његов саставни део, замењује се 
новим Обрасцем ПК – Порески кредит за улагања у основна средства за 
период од ____ до ____ 202_. године и порески кредит банака за 2020. 
годину, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Досадашњи Анекс 1 Обрасца ПБ 1 – Обрачун пореског кредита за период од 
______ до _____201__. године, који је одштампан уз Правилник о садржају 
пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања 
пореза на добит правних лица („Службени гласник РС”, бр. 20/14, 41/15, 
101/16, 8/19 и 94/19) и чини његов саставни део, замењују се новим Анекс 
1 Обрасца ПБ 1 – Обрачун пореског кредита за период од ______ до 
_____202__. године, који је одштампан уз овај правилник и чини његов 
саставни део. 

Досадашњи Образац ИПД-1 – Изјава о плаћеном порезу по одбитку на 
камате, ауторске накнаде, накнаде по основу закупа непокретности и 
покретних ствари и дивиденде из члана 53а Закона који је одштампан уз 
Правилник о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за 
начин утврђивања пореза на добит правних лица („Службени гласник РС”, 
бр. 20/14, 41/15, 101/16, 8/19 и 94/19) и чини његов саставни део, замењују 
се новим Обрасцем ИПД-1 – Изјава о плаћеном порезу по одбитку на камате, 
ауторске накнаде, накнаде по основу закупа непокретности и покретних 
ствари, дивиденде и услуге из члана 53а Закона, који је одштампан уз овај 
правилник и чини његов саставни део. 

Члан 10. 

Одредбе овог правилника примењују се на обрачунавање и плаћање 
пореске обавезе почев за 2020. годину, односно за порески период који 
почиње у 2020. години. 

Члан 11. 

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


