Обзиром да у пракси има случајева да порески
обвезник учини прекршај по Закону о ПДВ-у а да често
за то ни сам није свеснтан наш циљ је да укажемо на
казнене одредбe Закона.
Уз прописану казнену одредбу навели смо садржај
члана, става или тачке Закона на коју се прекршај
односи у намери да сваком пореском обвезнику буде
јасно на шта да обрати пажњу.

ПДВ - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Прекршаји обвезника по члану 60 Закона ако:
1) не испуни овим законом прописане обавезе (члан 10.
став 2)
Порески дужник је:
1) прималац добара или услуга, обвезник ПДВ, за промет секундарних
сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, извршен од
стране другог обвезника ПДВ;
2) прималац добара, обвезник ПДВ, за промет грађевинских објеката и
економски дељивих целина у оквиру тих објеката, укључујући и власничке
уделе на тим добрима, извршен од стране другог обвезника ПДВ, у случају
када је уговором на основу којег се врши промет тих добара предвиђено да
ће се на тај промет обрачунати ПДВ у складу са овим законом;
3) прималац добара или услуга из области грађевинарства, обвезник ПДВ,
односно лице из члана 9. став 1. овог закона, за промет извршен од стране
обвезника ПДВ, ако је прималац добара или услуга инвеститор и ако је
испоручилац добара или услуга извођач радова, у складу са законом којим се
уређује планирање и изградња.

2) не исправи износ ПДВ који дугује или не обрачуна
ПДВ у случају измене пореске основице (члан 21);
Ако се измени основица за промет добара и услуга који је опорезив ПДВ,
обвезник који је испоручио добра или услуге дужан је да износ ПДВ, који
дугује по том основу, исправи у складу са изменом.
Обавеза из става 1. овог члана односи се и на лица из члана 10. став 1. тач.
2) и 3) и став 2. овог закона.
Ако се основица накнадно измени - смањи, обвезник који је извршио промет
добара и услуга може да измени износ ПДВ само ако обвезник коме је

извршен промет добара и услуга исправи одбитак претходног ПДВ и ако о
томе писмено обавести испоручиоца добара и услуга.
Ако је испорука добара и услуга извршена обвезнику који нема право на
одбитак претходног ПДВ, односно лицу које није обвезник ПДВ, измену из
става 3. овог члана обвезник може да изврши ако поседује документ о
смањењу накнаде за извршени промет добара и услуга тим лицима.
Обвезник може да измени основицу за износ накнаде који није наплаћен само
на основу правноснажне одлуке суда о закљученом стечајном поступку,
односно на основу овереног преписа записника о судском поравнању.
Ако обвезник који је изменио основицу у складу са ставом 5. овог члана
прими накнаду или део накнаде за испоручена добра и услуге у вези са
којима је дозвољена измена основице, дужан је да на примљени износ
накнаде обрачуна ПДВ.
Измена основице из ст. 1 - 5. овог члана врши се у пореском периоду у којем
је наступила измена.
Ако је накнада за промет добара и услуга изражена у страној валути,
повећање, односно смањење вредности динара у односу на страну валуту,
не доводи до измене пореске основице, под условом да је при утврђивању
основице и обрачунатог ПДВ и наплати накнаде примењена иста врста
курса динара исте банке.
Ако се у складу са царинским прописима измени основица за увоз добара
која подлежу ПДВ, примењују се одредбе овог закона.

3) одбије ПДВ као претходни порез, а за то не испуњава
услове (члан 28, члан 32б и члан 36а став 4. тачка 3);
Члан 28.
Право на одбитак претходног пореза обвезник може да оствари ако добра
набављена у Републици или из увоза, укључујући и набавку опреме, као и
објеката за вршење делатности и економски дељивих целина у оквиру тих
објеката (у даљем тексту: објекти за вршење делатности), односно
примљене услуге, користи или ће их користити за промет добара и услуга:
1) који је опорезив ПДВ;
2) за који у складу са чланом 24. овог закона постоји ослобођење од
плаћања ПДВ;
3) који је извршен у иностранству, ако би за тај промет постојало право на
одбитак претходног пореза да је извршен у Републици.
Право на одбитак претходног пореза обвезник може да оствари ако
поседује:
1) рачун издат од стране другог обвезника у промету о износу претходног
пореза, у складу са овим законом;
2) документ о извршеном увозу добара у којем је исказан претходни порез и
документ којим се потврђује да је исказани ПДВ плаћен приликом увоза.

У пореском периоду у којем су испуњени услови из ст. 1. и 2. овог члана
обвезник може да одбије претходни порез од дугованог ПДВ, и то:
1) обрачунати и исказани ПДВ за промет добара и услуга, који је или ће му
бити извршен од стране другог обвезника у промету;
2) ПДВ који је плаћен приликом увоза добара.
Право на одбитак претходног пореза настаје даном испуњења услова из
ст. 1 - 3. овог члана.
Право на одбитак претходног пореза може да оствари и порески дужник из
члана 10. став 1. тач. 2) и 3) овог закона, под условом да је на накнаду за
примљена добра и услуге обрачунао ПДВ у складу са овим законом и да
примљена добра и услуге користи за промет добара и услуга из става 1.
овог члана, као и порески дужник из члана 10. став 2. овог закона, под
условом да поседује рачун претходног учесника у промету у складу са овим
законом, да је по основу авансног плаћања, односно на накнаду за добра и
услуге обрачунао ПДВ у складу са овим законом и да ће та добра и услуге
користити за промет добара и услуга из става 1. овог члана.
Обвезник може да оствари право на одбитак претходног пореза у року од
пет година од истека године у којој је стекао ово право.
Члан 32б.
Обвезник који је остварио право на одбитак претходног пореза по основу
набавке опреме и објеката за вршење делатности, као и улагања у
сопствене или туђе објекте, осим улагања која се односе на редовно
одржавање објеката (у даљем тексту: улагања у објекте), дужан је да
изврши исправку одбитка претходног пореза ако престане да испуњава
услове за остваривање овог права, и то у року краћем од пет година од
момента прве употребе за опрему, десет година од момента прве
употребе за објекте, односно десет година од момента завршетка
улагања у објекте.
Исправка одбитка претходног пореза врши се за период који је једнак
разлици између рокова из става 1. овог члана и периода у којем је обвезник
испуњавао услове за остваривање права на одбитак претходног пореза.
Изузетно од става 1. овог члана, обвезник не врши исправку одбитка
претходног пореза у случају промета опреме за вршење делатности,
односно објеката за вршење делатности на који се обрачунава ПДВ,
улагања у објекте за која наплаћује накнаду, као и у случају преноса имовине
или дела имовине из члана 6. став 1. тачка 1) овог закона.
У случају преноса из члана 6. став 1. тачка 1) овог закона не прекидају се
рокови из става 1. овог члана.
Преносилац имовине из става 4. овог члана дужан је да достави стицаоцу
неопходне податке за спровођење исправке из става 1. овог члана.
Стицалац имовине из става 4. овог члана врши исправку одбитка
претходног пореза који је за објекте и опрему за вршење делатности
остварио преносилац имовине ако престане да испуњава услове за
остваривање права на одбитак претходног пореза.

Министар ближе уређује шта се сматра опремом и објектима за вршење
делатности и улагањима у објекте у смислу овог закона, као и начин
спровођења исправке одбитка претходног пореза.
Члан 36а став 4 тачка 3.
Обвезник ПДВ коме је надлежни порески орган одобрио примену система
наплате:
3) има право на одбитак претходног пореза у складу са чланом 28. ст. 1, 2. и
4. овог закона, а под условом да је претходном учеснику у промету платио
обавезу за промет добара и услуга, у делу плаћене обавезе, односно да је
плаћен ПДВ при увозу добара.

4) одбије ПДВ као претходни порез, а на то нема право
(члан 29. став 1);
Обвезник нема право на одбитак претходног пореза по основу:
1) набавке, производње и увоза путничких аутомобила, мотоцикала, јахти,
чамаца и ваздухоплова, објеката за смештај тих добара, резервних делова,
горива и потрошног материјала за њихове потребе, као и изнајмљивања,
одржавања, поправки и других услуга, које су повезане са коришћењем ових
превозних средстава;
2) издатака за репрезентацију обвезника;
3) набавке или увоза тепиха, електричних апарата за домаћинство,
телевизијских и радио пријемника, уметничких дела ликовне и примењене
уметности и других украсних предмета, који се користе за опремање
административних просторија.

5) не исправи одбитак претходног пореза (чл.31.ичлан 31а);
Члан 31.
Ако дође до измене основице опорезивог промета добара и услуга,
обвезник коме је извршен промет добара и услуга дужан је да, у складу са
том изменом, исправи одбитак претходног пореза који је по том основу
остварио.
Исправка одбитка претходног пореза из става 1. овог члана односи се и на
примаоца добара или услуга из члана 10. став 1. тач. 2) и 3) и став 2. овог
закона.
Исправка одбитка претходног пореза из става 1. овог члана врши се и на
основу овереног преписа записника о судском поравнању, у складу са
чланом 21. ст. 3. и 5. овог закона.
Исправка одбитка претходног пореза врши се у пореском периоду у којем је
измењена основица.
Члан 31а.

Ако је порески орган у поступку контроле решењем утврдио пореску
обавезу по основу ПДВ за извршени промет добара и услуга, обвезник ПДВ
који је примио добра и услуге може да исправи одбитак претходног пореза
ако је износ ПДВ обрачунат од стране пореског органа платио обвезнику
ПДВ који му је извршио промет добара и услуга.
Ако се решење из става 1. овог члана поништи, измени или укине у делу
којим је утврђена обавеза по основу ПДВ, обвезник ПДВ који је извршио
промет добара и услуга дужан је да о томе писмено обавести примаоца
добара и услуга.
На основу писменог обавештења из става 2. овог члана прималац добара и
услуга дужан је да изврши исправку одбитка претходног пореза.
Ако је ПДВ за увоз добара, који је одбијен као претходни порез, повећан,
смањен, рефундиран или обвезник ослобођен обавезе плаћања, обвезник је
дужан да, на основу царинског документа или одлуке царинског органа,
исправи одбитак претходног пореза у складу са том изменом.
Исправка одбитка претходног пореза врши се у пореском периоду у којем је
наступила измена.

6) не обавести писмено примаоца добара и услуга о
поништају, измени или укидању решења (члан 31а став 2);
Ако се решење из става 1. овог члана поништи, измени или укине у делу
којим је утврђена обавеза по основу ПДВ, обвезник ПДВ који је извршио
промет добара и услуга дужан је да о томе писмено обавести примаоца
добара и услуга.

7) не изврши исправку одбитка претходног пореза за
опрему и објекте за вршење делатности и улагања у
објекте (чл. 32. и 32а);
Члан 32
Обвезник који је остварио право на одбитак претходног пореза по основу
набавке опреме и објеката за вршење делатности, као и улагања у
сопствене или туђе објекте, осим улагања која се односе на редовно
одржавање објеката (у даљем тексту: улагања у објекте), дужан је да
изврши исправку одбитка претходног пореза ако престане да испуњава
услове за остваривање овог права, и то у року краћем од пет година од
момента прве употребе за опрему, десет година од момента прве
употребе за објекте, односно десет година од момента завршетка
улагања у објекте.
Исправка одбитка претходног пореза врши се за период који је једнак
разлици између рокова из става 1. овог члана и периода у којем је обвезник
испуњавао услове за остваривање права на одбитак претходног пореза.
Изузетно од става 1. овог члана, обвезник не врши исправку одбитка
претходног пореза у случају промета опреме за вршење делатности,
односно објеката за вршење делатности на који се обрачунава ПДВ,

улагања у објекте за која наплаћује накнаду, као и у случају преноса имовине
или дела имовине из члана 6. став 1. тачка 1) овог закона.
У случају преноса из члана 6. став 1. тачка 1) овог закона не прекидају се
рокови из става 1. овог члана.
Преносилац имовине из става 4. овог члана дужан је да достави стицаоцу
неопходне податке за спровођење исправке из става 1. овог члана.
Стицалац имовине из става 4. овог члана врши исправку одбитка
претходног пореза који је за објекте и опрему за вршење делатности
остварио преносилац имовине ако престане да испуњава услове за
остваривање права на одбитак претходног пореза.
Министар ближе уређује шта се сматра опремом и објектима за вршење
делатности и улагањима у објекте у смислу овог закона, као и начин
спровођења исправке одбитка претходног пореза.
Члан 32а
Обвезник ПДВ који није имао право на одбитак претходног пореза по
основу набавке опреме и објеката за вршење делатности и улагања у
објекте може да оствари право на одбитак дела претходног пореза ако у
роковима из члана 32. став 1. овог закона испуни услове за остваривање
права на одбитак претходног пореза.
Обвезник из става 1. овог члана може да оствари право на одбитак дела
претходног пореза сразмерно периоду који је једнак разлици између рокова
из става 1. овог члана и периода у којем обвезник није испуњавао услове за
остваривање права на одбитак претходног пореза.
Стицалац имовине из члана 6. став 1. тачка 1) овог закона може да
оствари право на одбитак дела претходног пореза за опрему и објекте за
вршење делатности, односно за улагања у објекте, по основу којих
преносилац имовине није имао право на одбитак претходног пореза, ако
стекне услове за остваривање овог права у роковима из става 1. овог
члана и ако му преносилац имовине достави неопходне податке за
остваривање права на одбитак претходног пореза.
У случају преноса из члана 6. став 1. тачка 1) овог закона не прекидају се
рокови из става 1. овог члана.
Ако обвезник ПДВ који је остварио право на одбитак дела претходног
пореза у складу са ставом 1. овог члана престане да испуњава услове за
остваривање права на одбитак претходног пореза пре истека прописаних
рокова, дужан је да исправи одбитак претходног пореза у складу са чланом
32. овог закона сразмерно периоду у којем не испуњава услове за одбитак
претходног пореза.

8) не достави стицаоцу неопходне податке за спровођење
исправке одбитка претходног пореза (члан 32. став 5);
Преносилац имовине из става 4. овог члана дужан је да достави стицаоцу
неопходне податке за спровођење исправке из става 1. овог члана.

9) искаже ПДВ на рачуну или другом документу или одбије
ПДВ као претходни порез, а није имао на то право (члан 33.
став 2, члан 35. став 7. и члан 36. ст. 4. и 5);
Члан 33. став 2
Мали обвезник не обрачунава ПДВ за извршен промет добара и услуга, нема
право исказивања ПДВ у рачунима, нема право на одбитак претходног
пореза и није дужан да води евиденцију прописану овим законом.
Члан 35. став 7
Туристичка агенција за туристичке услуге из става 1. овог члана не може
да исказује ПДВ у рачунима или другим документима и нема право на
одбитак претходног пореза на основу претходних туристичких услуга
које су јој исказане у рачуну.
Члан 36.став 4 и 5
став 4
Код промета добара из става 1. овог члана(Обвезници који се баве прометом
половних добара, укључујући половна моторна возила, уметничких дела, колекционарских
добара и антиквитета, утврђују основицу као разлику између продајне и набавне цене добра, уз
одбитак ПДВ који је садржан у тој разлици) обвезник не може исказивати ПДВ у

рачунима или другим документима.
став 5
Обвезник нема право на одбитак претходног пореза за добра и услуге који
су у непосредној вези са добрима из става 1. овог члана.

10) одбије износ ПДВ надокнаде као претходни порез, а
ПДВ надокнаду и вредност примљених добара и услуга није
платио (члан 34. став 4);
Обвезници из става 3. овог члана имају право да одбију износ ПДВ
надокнаде као претходни порез, под условом да су ПДВ надокнаду и
вредност примљених добара и услуга платили пољопривреднику.

11) не плати ПДВ у прописаном року (члан 36а, члан 37.
тачка 4) и члан 51);
Члан 36а
Обвезник ПДВ чији укупан промет добара и услуга у претходних 12 месеци
није већи од 50.000.000 динара и који је у том периоду непрекидно био
евидентиран за обавезу плаћања ПДВ може да поднесе захтев надлежном
пореском органу за одобравање плаћања пореске обавезе по наплаћеном
потраживању за извршени промет добара и услуга (у даљем тексту:
систем наплате), под условима да:
1) је у претходних 12 месеци подносио пореске пријаве за ПДВ у прописаном
року;

2) у претходних 12 месеци нису престали услови за обрачунавање ПДВ по
систему наплате, односно да обвезник ПДВ није престао да користи
систем наплате на сопствени захтев.
Захтев из става 1. овог члана подноси се надлежном пореском органу који
проверава испуњеност услова за систем наплате и издаје потврду о
одобравању система наплате.
Обвезник ПДВ примењује систем наплате од првог дана пореског периода
који следи пореском периоду у којем је примио потврду из става 2. овог
члана.
Обвезник ПДВ коме је надлежни порески орган одобрио примену система
наплате:
1) обрачунава ПДВ за извршени промет добара и услуга, издаје рачун у
складу са овим законом у којем исказује обрачунати ПДВ и наводи да за тај
промет добара и услуга примењује систем наплате;
2) пореску обавезу из тачке 1) овог става плаћа за порески период у којем је
наплатио потраживање, односно део потраживања за извршени промет
добара и услуга, у делу наплаћеног потраживања;
3) има право на одбитак претходног пореза у складу са чланом 28. ст. 1, 2. и
4. овог закона, а под условом да је претходном учеснику у промету платио
обавезу за промет добара и услуга, у делу плаћене обавезе, односно да је
плаћен ПДВ при увозу добара.
Изузетно од става 4. овог члана, систем наплате не примењује се код:
1) промета добара из члана 4. став 3. тач. 7) и 7а) овог закона;
2) преноса целокупне или дела имовине, осим преноса из члана 6. став 1.
тачка 1) овог закона;
3) промета добара и услуга за који је обвезник ПДВ порески дужник из члана
10. став 1. тач. 2) и 3) и став 2. овог закона;
4) промета добара и услуга у складу са чл. 35. и 36. овог закона;
5) промета добара и услуга који се врши повезаним лицима у складу са
законом којим се уређује порез на добит правних лица.
Ако обвезник ПДВ не наплати потраживање за промет добара и услуга у
року од шест месеци од дана када је извршио промет, дужан је да пореску
обавезу по основу тог промета плати за порески период у којем је истекао
рок од шест месеци.
Систем наплате престаје првог дана пореског периода који следи пореском
периоду у којем:
1) је обвезник ПДВ доставио изјаву надлежном пореском органу о престанку
система наплате;
2) су настале околности због којих се обвезнику ПДВ не би одобрио систем
наплате од стране надлежног пореског органа при подношењу захтева за
одобравање овог система.

Надлежни порески орган издаје потврду о престанку система наплате из
става 7. овог члана.
Изузетно од става 7. овог члана, систем наплате престаје и у случају
подношења захтева за брисање из евиденције за ПДВ даном престанка ПДВ
активности.
Код престанка система наплате, обвезник ПДВ је дужан да за последњи
порески период, односно период у којем је престао са ПДВ активношћу, а у
којем је примењивао систем наплате, плати и пореску обавезу за промет
добара и услуга за који није наплатио потраживање и има право да ПДВ
обрачунат од стране претходног учесника у промету којем није платио
обавезу за промет добара и услуга одбије као претходни порез у складу са
овим законом.
Члан 37. тачка 4
Обвезник је дужан да:
4) обрачунава и плаћа ПДВ и подноси пореске пријаве;
Члан 51.
Обвезник је дужан да за сваки порески период плати ПДВ који је једнак
позитивној разлици између укупног износа пореске обавезе и износа
претходног пореза, у року за подношење пореске пријаве.
Изузетно од става 1. овог члана, ПДВ се плаћа:
1) у року од 15 дана од дана подношења пореске пријаве за обвезника ПДВ из
члана 38а став 1. овог закона;
2) до дана подношења захтева за брисање из регистра за обвезника из
члана 38а став 2. овог закона.
Порески дужници који нису обвезници ПДВ дужни су да плате ПДВ у року за
подношење пореске пријаве.

12) не престане да користи систем наплате, а да је на то
обавезан (члан 36а став 7);
Систем наплате престаје првог дана пореског периода који следи пореском
периоду у којем:
1) је обвезник ПДВ доставио изјаву надлежном пореском органу о престанку
система наплате;
2) су настале околности због којих се обвезнику ПДВ не би одобрио систем
наплате од стране надлежног пореског органа при подношењу захтева за
одобравање овог система.

13) не изда рачун (члан 37. тачка 2) и члан 42);
Члан 37. тачка 2
Обвезник је дужан да:
2) издаје рачуне о извршеном промету добара и услуга;

Члан 42
Обвезник је дужан да изда рачун за сваки промет добара и услуга.
У случају пружања временски ограничених или неограничених услуга чије је
трајање дуже од годину дана, обавезно се издаје периодични рачун, с тим
што период за који се издаје тај рачун не може бити дужи од годину дана.
Обавеза издавања рачуна из ст. 1. и 2. овог члана постоји и ако обвезник
наплати накнаду или део накнаде пре него што је извршен промет добара и
услуга (авансно плаћање), с тим што се у коначном рачуну одбијају авансна
плаћања у којима је садржан ПДВ.
Рачун нарочито садржи следеће податке:
1) назив, адресу и ПИБ обвезника - издаваоца рачуна;
2) место и датум издавања и редни број рачуна;
3) назив, адресу и ПИБ обвезника - примаоца рачуна;
4) врсту и количину испоручених добара или врсту и обим услуга;
5) датум промета добара и услуга и висину авансних плаћања;
6) износ основице;
7) пореску стопу која се примењује;
8) износ ПДВ који је обрачунат на основицу;
9) напомену о одредби овог закона на основу које није обрачунат ПДВ;
10) напомену да се за промет добара и услуга примењује систем наплате.
Рачун се издаје у најмање два примерка, од којих један задржава издавалац
рачуна, а остали се дају примаоцу добара и услуга.
Обвезник ПДВ не издаје рачун за промет добара и услуга за који је решењем
утврђена обавеза плаћања ПДВ од стране пореског органа.

14) не води прописану евиденцију (чл. 37. тачка 3) и
члан 46);
Члан 37. тачка 3
Обвезник је дужан да:
3) води евиденцију у складу са овим законом;
Члан 46.
Обвезник је дужан да, ради правилног обрачунавања и плаћања ПДВ, води
евиденцију која обезбеђује вршење контроле.

15) не обрачуна ПДВ (члан 37. тачка 4), и члан 49);
Члан 37. тачка 4
Обвезник је дужан да:
4) обрачунава и плаћа ПДВ и подноси пореске пријаве;
Члан 49
Обвезник је дужан да обрачунава ПДВ за одговарајући порески период на
основу промета добара и услуга у том периоду, ако је за њих, у складу са
овим законом настала пореска обавеза, а обвезник је истовремено и
порески дужник.
При обрачуну ПДВ узимају се у обзир и исправке из члана 21. и члана 44.
став 1. овог закона.
ПДВ обрачунат у складу са ст. 1. и 2. овог члана умањује се за износ
претходног пореза у складу са чл. 28, 30, 34. и 36а овог закона.
Код обрачуна износа претходног пореза из става 3. овог члана узимају се у
обзир и исправке из чл. 31, 31а, 32, 32а, 32б и 40. овог закона.
ПДВ код увоза одбија се од ПДВ у пореском периоду у којем је плаћен.
Порески дужник који није обвезник ПДВ дужан је да за промет добара и
услуга обрачуна ПДВ за порески период у којем је настала пореска обавеза у
складу са овим законом.
Изузетно од одредбе става 1. овог члана, у случају превоза путника
аутобусима, који врше страни обвезници ако се прелази државна граница,
надлежни царински орган обрачунава ПДВ за сваки превоз (у даљем тексту:
појединачно опорезивање превоза), под условом узајамности.

16) не достави обавештење пореском органу (члан 37.
тачка 5) и члан 51а);
Обвезник је дужан да:
Члан 37 тачка 5
5) доставља обавештења пореском органу у складу са овим законом.
Члан 51а
Обвезник је дужан да писмено обавести надлежни порески орган о изменама
података из евиденционе пријаве који су од значаја за обрачунавање и
плаћање ПДВ, најкасније у року од пет дана од дана настанка измене.
Обвезник је дужан да уз пореску пријаву достави надлежном пореском
органу обавештење о:
1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са овим
законом, а које му је у претходних 12 месеци у Републици извршило промет
секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима
у износу већем од 1.000.000 динара;

2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у
складу са овим законом, а који му је у претходних 12 месеци извршио
промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга у
износу већем од 1.000.000 динара.
Обавештење из става 2. овог члана садржи најмање податке о називу,
односно имену и презимену, као и адреси и ПИБ-у лица из става 2. тачка 1),
односно пољопривредника из става 2. тачка 2) овог члана.
Обавештење из става 2. овог члана обвезник доставља уз пореску пријаву
за порески период у којем му је лице из става 2. тачка 1), односно
пољопривредник из става 2. тачка 2) овог члана извршио промет у износу
већем од 1.000.000 динара.

17) не преда евиденциону пријаву у прописаном року
(члан 38. став 1);
Обвезник који је у претходних 12 месеци остварио укупан промет већи
од 8.000.000 динара дужан је да, најкасније до истека првог рока за
предају периодичне пореске пријаве, поднесе евиденциону пријаву
надлежном пореском органу.

18) не наведе ПИБ у свим документима које прописује овај
закон (члан 38. став 4);
Обвезник је дужан да наведе порески идентификациони број (у даљем
тексту: ПИБ) у свим документима у складу са овим законом.

19) не поднесе захтев за брисање из евиденције за ПДВ
због престанка обављања делатности, у прописаном
року (члан 38а став 2);
Пре брисања из регистра привредних субјеката, односно другог
регистра у складу са законом (у даљем тексту: регистар) код органа
надлежног за вођење регистра, обвезник ПДВ који престаје да обавља
делатност дужан је да, најкасније у року од 15 дана пре подношења
захтева за брисање из регистра, надлежном пореском органу поднесе
захтев за брисање из евиденције обвезника за ПДВ.

20) не испуни обавезе на дан престанка ПДВ активности
(члан 40);
Обвезник који је поднео захтев за брисање из евиденције за ПДВ дужан је да на
дан престанка ПДВ активности:

1) изврши попис добара, укључујући опрему, објекте за вршење
делатности и улагања у објекте, као и датих аванса, по основу којих је
имао право на одбитак претходног пореза у складу са овим законом и да
о томе сачини пописну листу;
2) изврши исправку одбитка претходног пореза за опрему, објекте и
улагања у објекте у складу са овим законом;

3) утврди износ претходног пореза за добра, осим добара из тачке 2)
овог става, и дате авансе.
Износ исправљеног одбитка претходног пореза и износ претходног
пореза из става 1. тач. 2) и 3) овог члана обвезник исказује као дуговани
у пореској пријави у складу са овим законом.
Пописну листу из става 1. тачка 1) овог члана обвезник подноси уз
пореску пријаву из става 2. овог члана.

21) не чува евиденцију и документацију у прописаном
року (члан 47).
Обвезник је дужан да чува евиденцију из члана 46. овог закона и
документацију на основу које води ову евиденцију до истека рока
застарелости за утврђивање и наплату ПДВ, односно најмање десет
година по истеку календарске године од момента прве употребе
објеката и завршетка улагања у објекте из члана 32. овог закона.

Прекршај по члану 60а Закона за
Пореског дужника - правно лице које није обвезник, ако не
плати ПДВ у прописаном року (члан 51. став 3).
Порески дужници који нису обвезници ПДВ дужни су да плате ПДВ у року за
подношење пореске пријаве.

