
Правилник о изменама и допунама Правилника о трансферним 
ценама и методама које се по принципу „ван дохвата руке” 

примењују код утврђивања цене трансакција међу повезаним 
лицима 

Члан 1. 

У Правилнику о трансферним ценама и методама које се по принципу „ван 
дохвата руке” примењују код утврђивања цене трансакција међу повезаним 
лицима („Службени гласник РС”, бр. 61/13, 8/14 и 94/19), члан 1. мења се и 
гласи: 

„Члан 1. 

Овим правилником ближе се уређује форма и садржина документације о 
трансферним ценама, избор и начин примене методе по принципу „ван 
дохвата руке” код утврђивања цене трансакција међу повезаним лицима, 
начин утврђивања основице за обрачун амортизације сталног средства 
набављеног из трансакције са повезаним лицем, као и услови, садржина и 
начин подношења годишњег извештаја о контролисаним трансакцијама 
међународне групе повезаних правних лица (у даљем тексту: годишњи 
извештај), а у складу са чланом 10а и чл. 59. до 61в 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 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).”. 

Члан 2. 

После члана 1. додаје се назив одељка 1, који гласи: 

„1. Форма и садржина документације о трансферним ценама”. 

Члан 3. 

У члану 3. тачка 5) тачка на крају замењује се тачка запетом. 

Додаје се тачка 6), која гласи: 

„6) информацију да ли је обвезник чланица међународне групе повезаних 
правних лица (у даљем тексту: међународна група) и да ли се сматра 
крајњим матичним правним лицем у смислу члана 61в Закона, односно 
информацију о идентитету и држави резидентности крајњег матичног 
правног лица уколико се обвезник не сматра крајњим матичним правним 
лицем.”. 

Члан 4. 

После члана 3. додаје се назив одељка 2, који гласи: 

„2. Избор и начин примене методе по принципу „ван дохвата руке””. 

Члан 5. 



После члана 31. додају се назив одељка 3. и чл. 32. и 33, који гласе: 

„3. Контролисане трансакције међународне групе 

Члан 32. 

Kрајње матично правно лице које је резидентни обвезник надлежном 
пореском органу подноси годишњи извештај који садржи: 

1) обједињене информације о износу прихода, добитка, односно губитка пре 
опорезивања, обрачунатом и плаћеном порезу на добит правних лица, 
евидентираном капиталу, нераспоређеној добити, броју запослених и 
материјалној имовини која није готовина или готовински еквивалент за 
сваку пореску јурисдикцију у којој послује међународна група; 

2) идентификацију сваке чланице међународне групе, укључујући и државу 
у којој је таква чланица порески резидент у складу са законодавством 
државе резидентности, као и државу у којој је такво правно лице основано 
уколико се држава оснивања разликује од државе резидентности, као и 
податке о претежној, односно претежним делатностима чланице 
међународне групе. 

Чланица међународне групе у смислу става 1. тачка 2) овог члана је: 

1) свако засебно правно лице међународне групе које је укључено у 
консолидовани финансијски извештај међународне групе, или би у такав 
извештај било укључено када би било правно лице чијим акцијама се тргује 
на регулисаном тржишту у Републици или изван Републике; 

2) свако засебно правно лице међународне групе, које није укључено у 
консолидовани финансијски извештај међународне групе искључиво на 
основу величине или материјалности; 

3) свака стална пословна јединица чланице међународне групе која је 
обухваћена тач. 1) и 2) овог става, а која има обавезу припреме засебних 
финансијских извештаја, у складу са рачуноводственим или пореским 
прописима пореске јурисдикције у којој се налази, или у складу са општим 
актима међународне групе. 

Крајње матично правно лице податке за сталну пословну јединицу у складу 
са ставом 1. овог члана доставља за пореску јурисдикцију у којој се таква 
стална пословна јединица налази, без обзира на пореску јурисдикцију 
чланице међународне групе чији је она део, док подаци за чланицу 
међународне групе чији је она део не треба да садрже податке о тој сталној 
пословној јединици, осим у случајевима прописаним овим чланом. 

Изузетно од става 1. тачка 2) овог члана, у случају да је чланица 
међународне групе порески резидент у више држава или пореских 
јурисдикција, пореска резидентност те чланице за потребе подношења 
годишњег извештаја одређиваће се на основу међународних уговора о 
избегавању двоструког опорезивања који су на снази између тих држава, 



односно пореских јурисдикција, односно на основу места стварне управе или 
контроле у недостатку међународног уговора о избегавању двоструког 
опорезивања. 

Приходи у смислу става 1. тачка 1) овог члана подразумевају збир укупних 
неконсолидованих прихода чланица међународне групе пореских 
резидената једне пореске јурисдикције, утврђених у складу са МРС, односно 
МСФИ, осим прихода остварених од других чланица међународне групе који 
се сматрају дивидендом у складу са пореским прописима пореске 
јурисдикције исплатиоца. 

Добитак, односно губитак пре опорезивања у смислу става 1. тачка 1) овог 
члана је збир добитака, односно губитака чланица међународне групе 
пореских резидената једне пореске јурисдикције, који обухвата све приходе 
и расходе чланица међународне групе. 

Плаћени порез на добит правних лица у смислу става 1. тачка 1) овог члана 
представља збир укупног износа пореза на добит чланица међународне 
групе пореских резидената једне пореске јурисдикције, који је стварно 
плаћен током периода за који се достављају подаци за годишњи извештај, 
укључујући и порез на добит правних лица за периоде који претходе 
периоду за који се достављају подаци за годишњи извештај, порез на добит 
правних лица који је чланица међународне групе платила у пореској 
јурисдикцији у којој није порески резидент, што укључује и порез на добит 
по одбитку који је у име чланице међународне групе плаћен од стране 
другог лица. 

Обрачунати износ пореза на добит правних лица у смислу става 1. тачка 1) 
овог члана представља збир укупног износа обрачунатог пореза на добит 
правних лица чланица међународне групе пореских резидената једне 
пореске јурисдикције за период за који се достављају подаци за годишњи 
извештај, који не укључује одложена пореска средстава или обавезе, као ни 
резервисања за потенцијалне пореске обавезе. 

Евидентирани капитал у смислу става 1. тачка 1) овог члана представља 
збир укупног износа основног капитала, који је исказан у финансијским 
извештајима чланица међународне групе пореских резидената једне пореске 
јурисдикције. 

У случају сталне пословне јединице, евидентирани капитал из става 9. овог 
члана исказује се код чланице међународне групе чији је она део, осим у 
случају када стална пословна јединица исказује основни капитал у својим 
финансијским извештајима у складу са прописима пореске јурисдикције у 
којој се налази. 

Нераспоређена добит у смислу става 1. тачка 1) овог члана представља збир 
укупног износа нераспоређене добити чланица међународне групе пореских 
резидената једне пореске јурисдикције. 



У случају сталне пословне јединице нераспоређена добит исказује се код 
чланице међународне групе чији је она део. 

Запослени у смислу става 1. тачка 1) овог члана су запослени чланице 
међународне групе са пуним радним временом. 

Изузетно од става 13. овог члана, уколико се крајње матично правно лице за 
то определи, запосленима се могу сматрати и лица која су ангажована без 
заснивања радног односа, уколико таква лица учествују у уобичајеним 
пословним активностима чланице међународне групе и уколико се такав 
начин дефинисања запослених примењује за сваку пореску јурисдикцију. 

Број запослених из ст. 13. и 14. овог члана утврђује се на крају пословне 
године за коју се подноси годишњи извештај, односно у складу са чланом 
61в став 5. Закона, на основу просечног броја запослених током пословне 
године, односно применом друге одговарајуће методе, под условом да се 
таква метода примењује за сваку пореску јурисдикцију. 

Материјална имовина у смислу става 1. тачка 1) овог члана обухвата збир 
нето књиговодствене вредности сталне имовине чланица међународне групе 
пореских резидената једне пореске јурисдикције, осим нематеријалне 
имовине, готовине и готовинских еквивалената и финансијске имовине. 

Крајње матично правно лице дужно је да користи исте изворе и 
методологију за унос података у годишњи извештај за сваку пословну 
годину конзистентно, односно да у годишњем извештају образложе разлоге 
за промену извора и методологије за унос података, уколико до такве 
промене дође. 

Износи у страним валутама у годишњем извештају се исказују у динарској 
противвредности по просечном званичном средњем курсу пословне године 
за коју се годишњи извештај подноси. 

Члан 33. 

Годишњи извештај крајње матично правно лице доставља на Обрасцу CbC – 
Годишњи извештај о контролисаним трансакцијама међународне групе 
повезаних правних лица за период од _____ 20_. до _____ 20_. године, који 
је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Образац CbC садржи следеће податке: 

1) Табела 1 – Преглед расподеле прихода, пореза и пословних активности 
чланица међународне групе у пореским јурисдикцијама; 

2) Табела 2 – Преглед свих чланица међународне групе, груписаних према 
пореској јурисдикцији у којој се налазе; 

3) Табела 3 – Додатне информације. 

У Табелу 1 уносе се следећи подаци: 



1) Под редним бројем 1.1. – Назив међународне групе; 

2) Под редним бројем 1.2. – Пословна година за коју се подноси годишњи 
извештај; 

3) Под редним бројем 1.3. – Званична валута Републике; 

4) Под редним бројем 1.4. – Пореске јурисдикције у којима се чланице 
међународне групе сматрају пореским резидентима; свака следећа пореска 
јурисдикција уноси се у наредни ред ове табеле; 

5) Под редним бројем 1.5. – Приходи које чини збир укупних 
неконсолидованих прихода међународне групе, и то: 

– Под редним бројем 1.5.а) – Збир укупних неконсолидованих прихода свих 
чланица међународне групе које су резиденти пореске јурисдикције 
наведене у тачки 1.4. ове табеле, а који нису настали из трансакција са 
другим чланицама међународне групе; 

– Под редним бројем 1.5.б) – Збир укупних неконсолидованих прихода свих 
чланица међународне групе који су резиденти пореске јурисдикције 
наведене у тачки 1.4. ове табеле, а који су настали из трансакција са другим 
чланицама међународне групе; 

– Под редним бројем 1.5.в) – Збир износа наведених под ред. бр. 1.5.а) и 
1.5.б). 

6) Под редним бројем 1.6. – збир добитака, односно губитака пре 
опорезивања, за све чланице међународне групе које су резиденти пореске 
јурисдикције наведене у тачки 1.4. ове табеле; 

7) Под редним бројем 1.7. – Збир укупног износа обрачунатог пореза на 
добит правних лица за све чланице међународне групе које су резиденти 
пореске јурисдикције наведене у тачки 1.4. ове табеле; 

8) Под редним бројем 1.8. – Збир износа укупног пореза на добит правних 
лица који је стварно плаћен за све чланице међународне групе које су 
резиденти пореске јурисдикције наведене у тачки 1.4. ове табеле; 

9) Под редним бројем 1.9. – Збир укупног износа основног капитала свих 
чланица међународне групе које су резиденти пореске јурисдикције 
наведене у тачки 1.4. ове табеле; 

10) Под редним бројем 1.10. – Збир укупне нераспоређене добити за све 
чланице међународне групе које су резиденти пореске јурисдикције 
наведене у тачки 1.4. ове табеле; 

11) Под редним бројем 1.11. – Укупан број запослених свих чланица 
међународне групе које су резиденти пореске јурисдикције наведене у тачки 
1.4. ове табеле; 



12) Под редним бројем 1.12. – Збир нето књиговодствених вредности 
материјалне имовине свих чланица међународне групе које су резиденти 
пореске јурисдикције наведене у тачки 1.4. ове табеле. 

У Табелу 2 уносе се следећи подаци: 

1) Под редним бројем 2.1. – Назив међународне групе; 

2) Под редним бројем 2.2. – Пословна година за коју се подноси годишњи 
извештај; 

3) Под редним бројем 2.3. – Пореске јурисдикције у којима се чланице 
међународне групе сматрају пореским резидентима; свака следећа пореска 
јурисдикција уноси се у наредни ред ове табеле; 

4) Под редним бројем 2.4. – Пословно име чланице међународне групе која 
је порески резидент у одређеној пореској јурисдикцији, како је наведена 
под тачком 2.3. ове табеле; свака следећа чланица међународне групе уноси 
се у наредни ред ове табеле; пословно име сталне пословне јединице уноси 
се уз навођење пословног имена чланице међународне групе чији је она 
део, као и пореске јурисдикције у којој је та чланица порески резидент; 

5) Под редним бројем 2.5. – Држава оснивања чланице међународне групе, 
уколико је држава оснивања различита од пореске јурисдикције у којој је та 
чланица порески резидент; 

6) Под редним бројем 2.6. – Претежна делатност чланица међународне 
групе; избором одговарајућег поља, или више њих, уноси се податак о 
претежној делатности чланица међународне групе, и то за сваку чланицу 
посебно, како су наведене под редним бројем 2.4. ове табеле. 

У табелу 3 уносе се следеће информације: 

1) кратак опис извора података и информација који су употребљавани за 
припрему Табеле 1 годишњег извештаја; 

2) разлог промене у изворима података, уколико се извори података 
разликују од извора података који су коришћени за претходну пословну 
годину; 

3) кратак опис делатности чланице међународне групе уколико је за ту 
чланицу у Табели 2 тачка 2.6. наведено остало; 

4) специфичности у вези са подацима садржаним у годишњем извештају, 
што укључује али се не ограничава на информације о томе да ли је пословна 
година неке од чланица међународне групе различита од пословне године за 
коју се подноси годишњи извештај, опредељеном приступу у складу са 
чланом 61в став 5. Закона и чланом 32. став 14. овог правилника. 

Образац CbC подноси се у папирној форми.”. 

Члан 6. 



Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србијеˮ. 

 

 



 


