
Правилник о изменама и допунама Правилника о порезу на додату 
вредност 

Члан 1. 

У Правилнику о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 
37/21 и 64/21), у члану 84. став 2. после речи: „фискалне касе” додају се 
запета и речи: „односно фискални рачун издат у складу са законом којим се 
уређује фискализација”. 

Члан 2. 

После члана 180. додају се чл. 180а и 180б, који гласе: 

„Члан 180a 

Фискални рачун који се издаје у складу са законом којим се уређује 
фискализација, а који садржи податак о ПИБ-у примаоца фискалног рачуна, 
не мора да садржи остале податке из члана 42. став 4. Закона и овог 
правилника, који нису обавезни подаци у складу са прописима којима се 
уређује фискализација. 

Члан 180б 

Рачун који се издаје у складу са законом којим се уређује електронско 
фактурисање, не мора да садржи податак о месту издавања електронске 
фактуре.”. 

Члан 3. 

У члану 188. став 1. тачка 4) после речи: „плаћање” додају се речи: „и 
датум пријема аванса”. 

У ставу 2. после речи: „по основу авансних уплата” додају се запета и речи: 
„осим ако овим правилником није друкчије прописано”. 

Члан 4. 

У члану 189. став 1. тачка 4) после речи: „плаћање” додају се речи: „и 
датум пријема аванса”. 

Члан 5. 

У члану 198. додају се ст. 4–7, који гласе: 

„Фискални рачун који издаје обвезник ПДВ који евидентира промет добара и 
услуга преко електронског фискалног уређаја, у складу са законом којим се 
уређује фискализација, сматра се рачуном у смислу Закона. 

Изузетно од става 4. овог члана, ако је за промет добара и услуга, за који се 
издаје фискални рачун у складу са законом којим се уређује фискализација, 
извршено авансно плаћање: 

1) у потпуности, тај фискални рачун не сматра се рачуном у смислу Закона; 



2) делимично, тај фискални рачун не сматра се рачуном у смислу Закона у 
делу плаћеног аванса. 

Ако је за промет добара и услуга издат фискални рачун у складу са законом 
којим се уређује фискализација, обвезник ПДВ може да изда и рачун у којем 
не исказује податке из члана 42. став 4. тач 6)–10) Закона, већ искључиво 
податак о укупном износу накнаде за тај промет. 

Рачун из става 6. овог члана садржи и податак о броју фискалног рачуна.”. 

Члан 6. 

У члану 275. после става 6. додаје се нови став 7, који гласи: 

„Ако се носиоцу права издаје фискални рачун у складу са законом којим се 
уређује фискализација, на фискалном рачуну исказује се ПИБ, односно 
други идентификациони број носиоца права.”. 

Досадашњи ст. 7. и 8. постају ст. 8. и 9. 

Члан 7. 

Подаци о обрачунатом ПДВ исказаном у фискалном рачуну који се у складу 
са овим правилником сматра рачуном у смислу Закона о порезу на додату 
вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 – исправка, 61/05, 
61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 
30/18, 72/19 и 153/20), као претходном порезу, исказују се у Обрасцу 
ПОПДВ – Преглед обрачуна ПДВ за порески период од __________ до 
_________ 20__. године, који је одштампан уз Правилник о порезу на 
додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 37/21 и 64/21) и чини његов 
саставни део, почев од подношења пореске пријаве за порески период 
децембар 2021. године, односно октобар–децембар 2021. године. 

Члан 8. 

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


