Образац ПОПДВ

ПРЕГЛЕД ОБРАЧУНА ПДВ
УПУТСTВО ЗА КОРИСНИКЕ СОФТСКY ПРОГРАМА
(*Ако се убаци ознака модел-ПОПДВ остале ознаке у КПР и КИР нису битне за ПОПДВ образац,
Модел : 00 за КПР и 01 за КИР за ставке које се не кнјизе у ПОПДВ)

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ
Назив, односно име и презиме
и адреса
ПИБ
У Обрасцу ПОПДВ износи се уписују у динарима, без децимала
1. ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА ЗА КОЈИ ЈЕ ПРОПИСАНО ПОРЕСКО ОСЛОБОЂЕЊЕ
СА ПРАВОМ НА ОДБИТАК ПРЕТХОДНОГ ПОРЕЗА
Промет добара која се отпремају у иностранство, укључујући и повећање, односно смањење
накнаде за тај промет
1.1
KIR:
Promet_u_inostranstvu- Sa_pravom_odbitka_prethodnog_PDV,Avans-Ne
Промет добара која се отпремају на територију Аутономне покрајине Косово и Метохија,
укључујући и повећање, односно смањење накнаде за тај промет
1.2 KIR:
Promet_oslobodjen_PDV- Sa_pravom_odbitka_prethodnog_PDV, Avans-Ne,Vrsta promene: Prodaja u
APKM
Промет добара која се уносе у слободну зону и промет добара и услуга у слободној зони,
укључујући и повећање, односно смањење накнаде за тај промет
1.3 KIR:
Promet_oslobodjen_PDV- Sa_pravom_odbitka_prethodnog_PDV, Avans-Ne,Vrsta promene:Slobodna
zona
Промет добара и услуга, осим из тач. 1.1 до1.3, укључујући и повећање, односно смањење
накнаде за тај промет
1.4
KIR:
Promet_oslobodjen_PDV- Sa_pravom_odbitka_prethodnog_PDV, Avans-Ne,Vrsta promene:Ostalo
1.5 Укупан промет (1.1+1.2+1.3+1.4)
Промет добара и услуга без накнаде
1.6 Model POPDV:16. Unosi se u KIR u polje Promet oslobodjen PDV sa pravom odbitka prethodnog
poreza ili u ino promet sa pravom odbitka prethodnog poreza
Накнада или део накнаде наплаћен пре извршеног промета (аванс)
KIR:
1.7
Promet_u_inostranstvu- Sa_pravom_odbitka_prethodnog_PDV, Promet_oslobodjen_PDVSa_pravom_odbitka_prethodnog_PDV,Avans-Da

Накнада/вредност

2. ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА ЗА КОЈИ ЈЕ ПРОПИСАНО ПОРЕСКО ОСЛОБОЂЕЊЕ
БЕЗ ПРАВА НА ОДБИТАК ПРЕТХОДНОГ ПОРЕЗА
Промет новца и капитала, укључујући и повећање, односно смањење накнаде за тај промет
2.1 Model POPDV:21
Unosi se u KIR u polje: Promet oslobodjen PDV bez prava odbitka prethodnog poreza
Промет земљишта и давање у закуп земљишта, укључујући и повећање, односно смањење
накнаде за тај промет
2.2
Model POPDV:22
Unosi se u KIR u polje: Promet oslobodjen PDV bez prava odbitka prethodnog poreza
Промет објеката, укључујући и повећање, односно смањење накнаде за тај промет
2.3 Model POPDV:23
Unosi se u KIR u polje: Promet oslobodjen PDV bez prava odbitka prethodnog poreza

Накнада/вредност

2.4
2.5
2.6

2.7

Промет добара и услуга, осим из тач. 2.1 до 2.3, укључујући и повећање, односно смањење
накнаде за тај промет
KIR:
Promet_u_inostranstvu- Bez_prava_odbitka_prethodnog_PDV, Promet_oslobodjen_PDVBez_prava_odbitka_prethodnog_PDV,Avans-Ne
Укупан промет (2.1+2.2+2.3+2.4)
Промет добара и услуга без накнаде
Model POPDV:26
Unsi se u KIR u polje: Promet oslobodjen PDV bez prava odbitka prethodnog poreza
Накнада или део накнаде наплаћен пре извршеног промета (аванс)
KIR:
Promet_u_inostranstvu- Bez_prava_odbitka_prethodnog_PDV, Promet_oslobodjen_PDVBez_prava_odbitka_prethodnog_PDV,Avans-Da
3. ОПОРЕЗИВИ ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА
КОЈИ ВРШИ ОБВЕЗНИК ПДВ И ОБРАЧУНАТИ ПДВ

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

Први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима за
који је порески дужник обвезник ПДВ који врши тај промет
MODEL POPDV:31
Podaci se unose u KIR : Promet_visa,PDV_visa,Promet_niza,PDV_niza
Промет за који је порески дужник обвезник ПДВ који врши тај промет, осим из
тачке 3.1
KIR: Vrsta promene:Ostalo
Podaci se unose u KIR : Promet_visa,PDV_visa,Promet_niza,PDV_niza, Avans-Ne
Ako je konacni racun u pitanju unosi se ukupna osnovica(visa i niza) a PDV(visa i
niza) umanjen za PDV obracunat kod avansnog racuna
Пренос права располагања на грађевинским објектима за који обвезник ПДВ
који врши тај промет није порески дужник
Model POPDV:33
Podaci se unose u KIR : Promet_visa,Promet_niza
Промет за који обвезник ПДВ који врши тај промет није порески дужник, осим
из тачке3.3
Model POPDV:34
Podaci se unose u KIR : Promet_visa,Promet_niza(Clan 10 izlaz)
Повећање основице, односно ПДВ
Model POPDV:35
Podaci se unose u KIR : Promet_visa,PDV_visa,Promet_niza,PDV_niza
Смањење основице, односно ПДВ
KIR:vrednost<0,Vrsta promene:Ostalo
Podaci se unose u KIR : Promet_visa,PDV_visa,Promet_niza,PDV_niza, Avans-Ne
Промет добара и услуга без накнаде
MODEL POPDV:37
Podaci se unose u KIR : Promet_visa,PDV_visa,Promet_niza,PDV_niza
Укупна основица и обрачунати ПДВза промет добара и услуга
(3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)
Накнада или део накнаде који је наплаћен пре извршеног промета и ПДВ
обрачунат по том основу (аванс)
KIR: Vrsta promene:Ostalo
Podaci se unose u KIR : Promet_visa,PDV_visa,Promet_niza,PDV_niza, Avans-Da
Укупно обрачунати ПДВ (3.8+3.9)

Oпшта стопа
Основица

ПДВ

Посебна стопа
Основица

ПДВ

3a ОБРАЧУНАТИ ПДВ ЗА ПРОМЕТ ДРУГОГ ЛИЦА

3а.1

3а.2

3а.3

3а.4

3а.5

3а.6

3а.7

3а.8

3а.9

Oпшта стопа

Посебна стопа

ПДВ

ПДВ

ПДВ за пренос права располагања на грађевинским објектима за који је
порески дужник обвезник ПДВ -прималац добара
Model POPDV:3a1
3.a.1 - 8.b.1 - 8.e.2
Unosi se u KPR: nabavna vrednost,pdv visa i niza i pdv bez odbitka visa i niza
ПДВ за промет добара и услуга који у Републици врши страно лице које није
обвезник ПДВ, за који је порески дужник обвезник ПДВ -прималац добара и
услуга
KPR: 3.a.2-8.g.1-8.e.2, Vrsta promene clan12(ino),Avans:Ne
Unosi se: Nabavka_od_obveznika_PDV: Nabavna vrednost,PDV visa i niza i PDV
bez odbitka visa i niza >0
Model POPDV:3a2
Ako je konacni racun po clanu 10 - ne racuna nabavnu preracunatom stopom jer se
PDV unosi umanjen za ranije placeni PDV a osnovica je ukupna. Ako racun ima i
visu i nizu stopu unose se dve stavke u KPR po stopama odvojeno
ПДВ за промет добара и услуга за који је порески дужник обвезник ПДВ –
прималац добара и услуга, осим из тач. 3а.1 и 3а.2, укључујући и ПДВ
обрачунат у складу са чланом 10. став 3. Закона
KPR:3.a.3-8.b.2-8.e.2, Vrsta promene clan10,Avans:Ne
Unosi se: Nabavka_od_obveznika_PDV: Nabavna vrednost,PDV visa i niza i PDV
bez odbitka visa i niza >0
Model POPDV:3a3
Ako je konacni racun po clanu 10 - ne racuna nabavnu preracunatom stopom jer se
PDV unosi umanjen za ranije placeni PDV a osnovica je ukupna. Ako racun ima i
visu i nizu stopu unose se dve stavke u KPR po stopama odvojeno
Повећање обрачунатог ПДВ
Model POPDV: 3a41 i 3a42
3.a.4 - 8.g.3 - 8.e.2 - Uvecanje osnovice i PDV.Clan 12 - strano lice
3.a.4 - 8.b.4 - 8.e.2 - Uvecanje osnovice i PDV.Clan 10 - promet u Republici
Unosi se u KPR: nabavna vrednost,pdv visa i niza i pdv bez odbitka visa i niza
Смањење обрачунатог ПДВ
KPR:3.a.5-8.g.4-8.e.2, Vrsta promene clan 12,Avans:Ne
3.a.5-8.b.5-8.e.2, Vrsta promene clan 10 ,Avans:Ne
Unosi se: Nabavka_od_obveznika_PDV: Nabavna vrednost,PDV visa i niza i PDV
bez odbitka visa i niza <0
ПДВ за промет добара и услуга без накнаде
Model POPDV:3a61 i 3a62
3.a.6 - 8.b.3 - 8.e.2 -Clan 10 - promet u Republici
3.a.6 - 8.g.2 - 8.e.2 -Clan 12 - strano lice
PDV za promet dobara i usluga bez naknade
Unosi se u KPR: pdv visa i niza i pdv bez odbitka visa i niza. Nabavna vrednost se
racuna preracunatom stopom programski
Укупно обрачунати ПДВ за прометдобара и услуга(3а.1+3а.2+3а.3+3а.4+3а.5+3а.6)

ПДВ по основу накнаде или дела накнаде који је плаћен пре извршеног
промета (аванс)
KPR:3.a.8-8.b.7-8.e.2, Vrsta promene clan10 ili
3.a.8-8.g.6-8.e.2 ako je cl.12, Avans:Da
Unosi se: Nabavka_od_obveznika_PDV: Nabavna vrednost,PDV visa i niza i PDV
bez odbitka visa i niza >0
Укупно обрачунати ПДВ (3а.7+3а.8)

4. ПОСЕБНИ ПОСТУПЦИ ОПОРЕЗИВАЊА

4.1.1

4.1 Туристичке агенције
Накнада коју плаћају путници, укључујући и повећање, односно
смањење те накнаде

Утврђивање основице

ПДВ

KIR: Vrsta promene:Turizam
Unosi se: Promet visa i niza bez PDV

4.1.2

4.1.3
4.1.4

Стварни трошкови за претходне туристичке услуге, укључујући и
повећање, односно смањење тих трошкова
KPR:Vrsta promene: Turizam
Unosi se: Nabavka_od_obveznika_PDV: Nabavna vrednost,PDV visa i
niza
Разлика (4.1.1–4.1.2)
Обрачунати ПДВ
KIR: Vrsta promene:Turizam
Unosi se: PDV visa i niza

4.2.1

4.2.2
4.2.3
4.2.4

Општа
стопа

5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Посебна
стопа

Општа
стопа

Посебна
стопа

Продајна цена добара, укључујући и повећање, односно смањење
те цене
KIR: Vrsta promene:Polovno/Antikviteti
Unosi se: Promet visa i niza bez PDV
Набавна цена добара, укључујући и повећање, односно смањење
те цене
KPR:Vrsta promene: Polovno/Antikviteti
Unosi se: Nabavka_od_obveznika_PDV: Nabavna vrednost,PDV visa i
niza
Разлика (4.2.1–4.2.2)
Обрачунати ПДВ
Racuna se preracunatom stopom na razliku 4.2.1 i 4.2.2
5. УКУПАН ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА
И УКУПНО ОБРАЧУНАТИ ПДВ

5.1
5.2

ПДВ

Утврђивање основице

4.2 Половна добра, уметничка дела,
колекционарска добра и антиквитети

Износ

Укупан опорезиви промет добара и услуга по општој стопи ПДВ (3.8+4.1.1+4.2.1)
Укупно обрачунати ПДВ по општој стопи ПДВ (3.10+3а.9+4.1.4+4.2.4)
Укупно обрачунати ПДВ по општој стопи ПДВ увећан за износ за који се не може
умањити претходни порез из тачке 8е.6(5.2+(8е.6 у апсолутном износу))
Укупан опорезиви промет добара и услуга по посебној стопи ПДВ (3.8+4.2.1)
Укупно обрачунати ПДВ по посебној стопи ПДВ (3.10+3а.9+4.2.4)
Укупан промет добара и услуга (1.5+2.5+5.1+5.4)
Укупно обрачунати ПДВ (5.3+5.5)

6. УВОЗ ДОБАРА СТАВЉЕНИХ У СЛОБОДАН ПРОМЕТ У СКЛАДУ СА ЦАРИНСКИМ ПРОПИСИМА
6.1Вредност добара за чији је увоз
прописано пореско ослобођење,укључујући и повећање,
односно смањење вредности тих добара
KPR:
Unosi se u polje uvoza oslobodjeno PDV > 0 ili < 0(smanjenje)
6.2 Увоз добара на који се плаћа ПДВ
6.2.1

6.2.2
6.2.3

Основица за увоздобара
KPR:
Unosi se u polje uvoza osnovica visa i niza > 0
Повећање основице за увоз добара
Model POPDV:622
Unosi se u polje uvoza osnovica visa i niza > 0 kao i PDV
visa i niza>0
Смањење основице за увоз добара
KPR:

Општа стопа

Посебна стопа

6.3

6.4

Unosi se u polje uvoza osnovica visa i niza < 0 kao i PDV
visa i niza<0
Укупна вредност, односно основица за увоз добара
(6.1+6.2.1+6.2.2+6.2.3)
Укупан ПДВ плаћен при увозу добара, а који се
може одбити као претходни порез
KPR: 6.4-9.a.1
Unosi se u polje uvoza PDV visa i niza
Вредност добара
и услуга

7. НАБАВКА ДОБАРА И УСЛУГА ОД ПОЉОПРИВРЕДНИКА

7.1

7.2
7.3

7.4

ПДВ
надокнада

Вредност примљених добара и услуга, укључујући и повећање, односно
смањење те вредности
KPR:
Unosi se u polje Naknada_Poljoprivredniku:Osnovica
Вредност плаћених добара и услуга
KPR:
Unosi se u polje Naknada_Poljoprivredniku:Osnovica
Плаћена ПДВ надокнада
KPR: 7.3-9.a.2
Unosi se u polje Naknada_Poljoprivredniku:PDV
Плаћена ПДВ надокнада која се може одбити као претходни порез
KPR:
Unosi se u polje Naknada_Poljoprivredniku:PDV

8. НАБАВКА ДОБАРА И УСЛУГА, ОСИМ НАБАВКЕ ДОБАРА И УСЛУГА ОД ПОЉОПРИВРЕДНИКА
8а Набавка добара и услуга у Републици
од обвезника ПДВ -промет за који је порески дужник
испоручилац добара, односно пружалац услуга

8а.1

8а.2

8а.3

8а.4

Први пренос права располагања на новоизграђеним
грађевинским објектима
Model POPDV:8a1
8.a.1 - 8.e.1
Unosi se u KPR: nabavna vrednost,pdv visa i niza i pdv
bez odbitka visa i niza
Добра и услуге, осим добара из тачке 8а.1
KPR: 8.a.2.-8.e.1.
dobavljac obveznikPDV=Da, Avans=Ne
Unosi se u polje: Nabavna_vrednost,PDV visa i niza>0
Ako je PDV visa,niza=0 ili PDV bez odbitka>0 ide samo
na 8.a.2 (Nabavna vrednost po stopama se racuna
preracunatom stopom). Ako je konacni racun bez PDV
unosi se samo nabavna vrednost.
Model POPDV:8a2
Ako je konacni racun - ne racuna nabavnu preracunatom
stopom jer se PDV unosi umanjen za ranije placeni PDV a
osnovica je ukupna. Ako racun ima i visu i nizu stopu
unose se dve stavke u KPR po stopama odvojeno
Добра и услуге без накнаде
Model POPDV:8a3
8.a.3 - 8.e.1
Unosi se u KPR: pdv visa,niza ako ima pravo odbitka ili
pdv_bez_odbitka visa i niza ako nema pravo odbitka,
nabavna vrednost se racuna preracunatom stopom
Измена основице за набављена добра и услуге и
исправка одбитка претходног пореза по основу измене
основице – повећање
Model POPDV:8a4

Општа стопа
Основица

ПДВ

Посебна стопа
Основица

ПДВ

8а.5

8а.6

8а.7

8а.8

8.a.4 - 8.e.1
Unosi se u KPR: nabavna vrednost, pdv visa,niza ako ima
pravo odbitka ili pdv_bez_odbitka visa i niza ako nema
pravo odbitka
Измена основице за набављена добра и услуге и
исправка одбитка претходног пореза по основу измене
основице – смањење
KPR: 8.a.5.-8.e.1.-umanjenje
dobavljac obveznikPDV=Da, Avans=Ne
Unosi se u polje: Nabavna_vrednost,PDV visa i niza<0
(Nabavna vrednost po stopama se racuna preracunatom
stopom)
Укупна основица за набављена добра и
услуге(8а.1+8а.2+8а.3+8а.4+8а.5)
Накнада или део накнаде који је плаћен пре извршеног
промета и ПДВ по том основу (аванс)
KPR: 8.a.7.-8.e.1.
dobavljac obveznikPDV=Da, Avans=Da
Unosi se u polje: Nabavna_vrednost,PDV visa i niza>0
(Nabavna vrednost po stopama se racuna preracunatom
stopom)
Укупно обрачунати ПДВ од стране обвезника ПДВ –
претходног
учесника
у
промету
(8а.1+8а.2+8а.3+8а.4+8а.5+8а.7)

8б Набавка добара и услуга у Републици
од обвезника ПДВ - промет за који је порески дужник
прималац добара, односно услуга
Пренос права располагања на грађевинским објектима
8б.1
Vezano za kolonu 3.a.1 i Model 3a1
Добра и услуге, осим добара из тачке8б.1
8б.2
Vezano za kolonu 3.a.3 i Model 3a3
Добра и услуге без накнаде
8б.3
Vezano za kolonu 3.a.6 i Model 3a6
Измена основице за набављена добра и услуге –
8б.4 повећање
Vezano za kolonu 3.a.4 i Model 3a4
Измена основице за набављена добра и услуге –
8б.5 смањење
Vezano za kolonu 3.a.5
8б.6

Укупна основица за набављена
(8б.1+8б.2+8б.3+8б.4+8б.5)

добра

и

8б.7

Накнада или део накнаде који је плаћен пре извршеног
промета (аванс)
Vezano za kolonu 3.a.7

8в.2

Општа стопа

Посебна стопа

услуге

8вНабавка добара и услуга у Републициод обвезника ПДВ,
осим по основу промета за који постоји обавеза
обрачунавања ПДВ из тач. 8а и 8б

8в.1

Основица

Пренос целокупне, односно дела имовине у складу са
чланом 6. став 1. тачка 1) Закона, са или без накнаде
или као улог, укључујући и повећање, односно
смањење накнаде за тај пренос
Model 8v1: 8.v.1.
Unosi se u polje: Nabavna_vrednost_oslobodjena PDV
Добра и услуге уз накнаду, осим из тачке 8в.1,
укључујући и повећање, односно смањење те накнаде

Накнада/вредност

8в.3
8в.4

KPR: 8.v.2.,Vrsta promene nije:clan10,turizam,polovno
dobavljac obveznikPDV=Da, Avans=Ne
Unosi se u polje: Nabavna_vrednost_oslobodjena PDV
Добра и услуге без накнаде, осим из тачке 8в.1
Model 8v3: 8.v.3.
Unosi se u polje: Nabavna_vrednost_oslobodjena PDV
Укупна накнада, односно вредност набављених добара и
услуга (8в.1+8в.2+8в.3)

8г Набавка добара и услуга у Републици од страних лица
која нису обвезници ПДВ – промет за који постоји обавеза
обрачунавања ПДВ
8г.1
8г.2
8г.3
8г.4
8г.5
8г.6

Основица
Општа стопа

Посебна стопа

Добра и услуге
Vezano za kolonu 3.a.2
Добра и услуге без накнаде
Vezano za kolonu 3.a.6 i Model 3a62
Измена основице – повећање
Vezano za kolonu 3.a.4 i Model 3a42
Измена основице – смањење
Vezano za kolonu 3.a.5
Укупна основица за набављена добра и услуге
(8г.1+8г.2+8г.3+8г.4)
Накнада или део накнаде плаћен пре извршеног
промета (аванс)
Vezano za kolonu 3.a.8
8дНабавка добара и услуга, осим из тач. 8адо8г

8д.1

8д.2

8д.3

Накнада/вредност

Добра и услуге набављени у Републици од страних лица која нису обвезници ПДВ промет за који не постоји обавеза обрачунавања ПДВ, као и повећање, односно
смањење накнаде за та добра и услуге, укључујући и набавку без накнаде
Model 8d1: 8.d.1.
Unosi se u polje: Nabavna_vrednost_oslobodjena PDV
Добра и услуге набављени у Републици од лица са територије Републике која нису
обвезници ПДВ, као и повећање, односно смањење накнаде за та добра и услуге,
укључујући и набавку без накнаде
KPR: 8.d.2.
dobavljac obveznikPDV=Ne, Avans=Ne
Unosi se u polje: Nabavna_vrednost,Nabavna vrednost oslobodjena pdv
Ako je PDV visa,niza!=0 i PDV bez odbitka!=0 ide zbir
Добра и услуге набављени ван Републике, као и повећање, односно смањење накнаде
за та добра и услуге, укључујући и набавку без накнаде
Model 8d3: 8.d.3.
Unosi se u polje: Nabavna_vrednost_oslobodjena PDV

8ђУкупна
основица,
накнада,
(8а.6+8б.6+8в.4+8г.5+8д.1+8д.2+8д.3)

односно

вредност

набављених

добара

и

услуга

8е ПДВ ЗА ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА КОЈИ СЕ МОЖЕ ОДБИТИ КАО ПРЕТХОДНИ ПОРЕЗ
И ИСПРАВКЕ ОДБИТКА ПРЕТХОДНОГ ПОРЕЗА

8е.1

8е.2

8е.3
8е.4

Укупно обрачунати ПДВ за промет набављених добара и услуга за који је порески
дужник обвезник ПДВ - испоручилац добара, односно пружалац услуга, а који се
може одбити као претходни порез (8а.8умањен за износ ПДВ који се не може одбити
као претходни порез)
Vezano za kolone 8.a.2, 8.a.5, 8.a.7 i modele: 3a2,8a1, 8a2, 8a3, 8a4
Укупно обрачунати ПДВ за промет набављених добара и услуга за који је порески
дужник обвезник ПДВ - прималац добара, односно услуга, а који се може одбити као
претходни порез (3а.9 умањен за износ ПДВ који се не може одбити као претходни
порез)
Vezano za kolone 3.a.2, 3.a.3, 3.a.5, 3.a.8 i modele: 3a1,3a3, 3a4, 3a6
Исправка одбитка - повећање претходног пореза, осим по основу измене основице за
промет добара и услуга и по основу увоза добара
Исправка одбитка - смањење претходног пореза, осим по основу измене основице за

Износ

8е.5
8е.6

промет добара и услуга
Укупно обрачунати ПДВ за промет добара и услуга који се може одбити као
претходни порез (8е.1+8е.2+8е.3+8е.4)
Укупно обрачунати ПДВ за промет добара и услуга који се може одбити као
претходни порез увећан за износ за који се не може умањити обрачунати ПДВ
(8е.5+(5.2+5.5 у апсолутном износу))

9. УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВЉЕНИХ ДОБАРА И УСЛУГА, УКЉУЧУЈУЋИ И УВОЗ
ДОБАРА СТАВЉЕНИХ У СЛОБОДАН ПРОМЕТ (6.3+7.1+8ђ)
9аПДВ КОЈИ СЕ У ПОРЕСКОЈ ПРИЈАВИ ИСКАЗУЈЕ
КАО ПРЕТХОДНИ ПОРЕЗ
9а.1
9а.2
9а.3
9а.4

Износ

ПДВ плаћен при увозу добара
ПДВ надокнада плаћена пољопривреднику
ПДВ по основу набавки добара и услуга, осим из тач. 9а.1 и 9а.2
Укупан ПДВ који се у пореској пријави исказује као претходни порез
(9а.1+9а.2+9а.3)
10. ПОРЕСКА ОБАВЕЗА (5.7-9а.4)
11. ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА ИЗВРШЕН ВАН РЕПУБЛИКЕ
И ДРУГИ ПРОМЕТ КОЈИ НЕ ПОДЛЕЖЕ ПДВ

Износ

11.1 Промет добара и услуга извршен ван Републике
11.2 Пренос целокупне, односно дела имовинеу складу са чланом 6. став 1. тачка 1) Закона
11.3 Промет добара и услуга из члана 6. Закона, осим из тачке 11.2
Напомена: У поља 11.1 до 11.3 уносе се и износи по основу наплаћене накнаде, односно дела накнаде пре извршеног промета,
односно преноса (аванс).

