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ИЗМЕНЕ У МПП2 ЗБОГ ПРИМЕНЕ ПРАВИЛНИКА О ПДВ
ЕВИДЕНЦИЈАМА ОД 1.7.2018.
1. УВОД
Најновији Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и
садржини прегледа обрачуна ПДВ (у даљем тексту: Правилник о ПДВ евиденцијама, или још
краће, Нови Правилник) је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 90 6.10.2017. године.
Предвиђено је да почне да се примењује од 1. јула 2018. године.
Најважнија измена коју доноси Правилник је обавеза да ПДВ обвезници уз ПДВ пријаву
електронски достављају и Преглед обрачуна ПДВ (у даљем тексту ПОПДВ образац, или још краће
Образац ). Такође, правилник прописује и да су ПДВ обвезници дужни да воде опште евиденције
и додатне евиденције.

1.1. Шта примена новог Правилника значи за ПДВ обвезнике и књиговође
као кориснике МПП2?
Преглед обрачуна ПДВ је образац који обухвата 11 табела са укупно преко 100 позиција. Иако су
нека поља предвиђена за сумарне податке или су повезана са веома специфичним пословима,
попуњавање обрасца и у најповољнијем случају постаје додатни посао за ПДВ обвезнике и
књиговође који је скоро немогуће обављати без софтверске подршке. Обим додатног посла не
зависи толико од обима пословања предузећа, већ више од разноврсности пословања. У случају
предузећа која се баве специфичним и различитим пословима, као и за књиговође и
рачуноводствене агенције које воде евиденције за разноврсне клијенте, овај посао постаје веома
сложен и обиман.
Евидентно је да ће сви који морају да примењују нови Правилник још више ослањати на пословни
софтвер. Измењено МПП2 софтверско решење обезбеђује велику аутоматизацију, тј. конципирано
је тако да буде што „паметније“ да би корисницима олакшало преобиман посао. При томе треба
водити рачуна да ниједно софтверско решење не може да обезбеди потпуну аутоматизацију
нити да замени стручно лице. У најбољем случају све програмски генерисане податке морају
бар да контролишу, а некад и да допуне или измене, лица која се баве пријављивањем ПДВ-а.
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2. ШТА ЈЕ НОВО У МПП2
Да би нови Правилник могао у потпуности да се примењује у програму Аванс је реализован нови
принцип рада са финансијским документима, ПДВ евиденцијама и обрачунавањем ПДВ-а.

Поред тога, реализоване су дораде програма Аванс, као што су:
•

Додата су нове опције за подешавање финансијских докумената;

•

Додати су нови документи и извештаји за ПДВ евиденције и ПОПДВ образац;

•

Додате су нове књиге примљених и издатих рачуна.

Наведене новине у програму треба користити при раду са финансијским документима који ће
улазити у евиденције по новом Правилнику од 1.7.2018. Овај начин рада ћемо у даљем тексту
краће звати - По новом. Досадашњи начин рада у програму (који важи до 30.6.2018.) ћемо у
даљем тексту скраћено звати – По старом.
Важна напомена:
Програм Вам омогућава да радите и на стари и на нови начин. Ово је посебно битно за
прелазни период јун/јул 2018. године. ПДВ пријава за јун или други квартал ће се достављати
до 15. јула и уз њу ће важити стари Правилник о ПДВ евиденцијама. За рачуне који су издати
или примљени од 1.7.2018. и надаље важиће нови Правилник о ПДВ евиденцијама.

2.1. Нови принцип рада у програму Аванс
Као и до сада, извор свих неопходних података су финансијски документи, сврстани у књиге
примљених и издатих рачуна (у даљем тексту КПР и КИР). То значи да су ове књиге по новом
основ и за ПОПДВ образац, ПППДВ пријаву и додатне ПДВ евиденције.
На сликама су шематски приказани стари и нови принцип рада у програму Аванс.
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Слика 1. „Стари“ принцип рада у програму Аванс за примену Правилника о ПДВ евиденцијама који
престаје да важи 1.7.2018.

Слика 2. Принцип рада у програму Аванс за примену новог Правилника који се примењује од
1.7.2018.
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По старом, као што је познато, важе следећа правила:
•

Примљени и издати финансијски документи се уносе и евидентирају кроз КИР и КПР.

•

По потреби, на захтев корисника помоћу менија Евиденције ПДВ, програм аутоматски
генерише захтеване извештаје (укупно 15) који представљају ПДВ евиденције прописане
старим Правилником који важи до 30.6.2018.

•

На захтев корисника програм аутоматски генерише документ Обрачун ПДВ. Овај
документ има структуру ПППДВ пријаве и детаљно приказује који су финансијски
документи ушли у њене поједине тачке. Корисник може да мења овај документ, а затим
да захтева програмско генерисање извештаја ПППДВ пријава. Такође, овај документ је
могуће извести у фајл за електронску пријаву ПДВ-а преко портала Пореске управе.

По новом, за примену новог Правилника важе следећа правила:
•

Примљени и издати финансијски документи се евидентирају кроз КИР и КПР као и до сада.
Међутим, више није довољно да се рачун само унесе у одговарајућу књигу на досадашњи
начин, већ је неопходно додатно Означавање финансијских докумената.

•

На захтев корисника програм из КИР и КПР генерише документ Евиденција ПДВ. Овај
документ обухвата све евиденције ПДВ: ПОПДВ образац и евентуалне додатне ПДВ
евиденције. Део за ПОПДВ образац има структуру ПОПДВ обрасца и детаљно приказује
који финансијски документи улазе у поједина поља Обрасца. Корисник може штампати и
кориговати овај документ, а затим га извести у фајлове за електронско подношење ПОПДВ
обрасца и ПППДВ пријаве преко портала Пореске управе.

•

Из форме за преглед документа Евиденција ПДВ корисник може да захтева и генерисање
и штампање извештаја за Додатне евиденције које су прописане новим Правилником. Ове
извештаје генерише програм на основу података из КПР и КИР.

По новом начину рада документ Евиденција ПДВ преузима корективну и контролну улогу коју је
до сада имао Обрачун ПДВ. Он представља основ за ПОПДВ образац и ПППДВ пријаву.

2.2. Означавање финансијских докумената и нове опције подешавања
Да би финансијски документ могао да аутоматски уђе у ПОПДВ образац неопходно је да буде
означен у програму. Сваком новом финансијском документу програм аутоматски додељује
подразумевану ознаку ако је дефинисана у новој опцији подешавања.
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Означавање финансијских докумената је процедура у којој се финансијском документу, односно
његовим ставкама, додељује одговарајућа ознака позиције у ПОПДВ обрасцу, и то за сваки начин
опорезивања. Програм Вам у овој процедури помаже на 2 начина:
•
•

Највећем броју нових докумената програм додељује предефинисане ознаке, а на основу
табеле подешавања.
Уколико сами уносите ознаке, или мењате предефинисане, програм врши контролу и
упозорава Вас ако постоје неслагања.

Слика 3. Пример уноса у КИР са новим колонама за ознаке

Када у програму додајете нови финансијски документ, он ће на почетку имати подразумеване
ознаке за све начине опорезивања. Ове подразумеване ознаке за све типове књига (КПР и КИР) ,
као и за начине опорезивања у оквиру њих, се унапред дефинишу у оквиру нових опција за
подешавање за свако предузеће.
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Слика 4. Подешавање означавања за типове КИР и изабрано предузеће
Додатно, за КПР може се дефинисати подразумевана ознака за интерни обрачун. Уколико
формирате интерни обрачун из неког примљеног рачуна, он ће аутоматски добити ознаку која је
предефинисана за тај тип КПР.

Слика 5. Подешавање означавања за типове КПР и изабрано предузеће

Страна 6

Ruzveltova 55, 11000 Beograd, tel:(+381 011) 78 50 361, mail:prodaja@psit.rs, www.psit.rs

Важна напомена:
У најкомплекснијим случајевима, могуће је да различите ставке једног истог рачуна треба да се
евидентирају у различитим позицијама Обрасца.
Уколико је потребно можете означити сваку од ставки финансијског документа посебно.
Подразумева се да је за сваку нову ставку изабрано "као у заглављу" и тада важи ознака из
заглавља документа. Ове ознаке можете променити.
Код уноса ознаке програм врши контролу да ли она одговара осталим подацима (ПДВ стопа,
пословни партнер итд.) и ако не одговара добија се одговарајуће упозорење (жути ред у
табели).

2.3. Нове књиге примљених и издатих рачуна
Нови Правилник прописује много обимније евиденције него што су се водиле до сада. На пример,
по старом Правилнику није било потребно да се у ПДВ евиденцијама воде неке од специфичних
трансакција које ни на који начин не утичу на ПДВ обавезе или потраживања. Новим Правилником
је прописано вођење и таквих трансакција у оквиру ПОПДВ Обрасца или додатних ПДВ
евиденција.
Због свега наведеног у програм су додати нови типови књига финансијских докумената, и то:
•
•

За КПР типови од броја 14;
За КИР од броја 17.

ПРИМЕРИ:
Издати рачуни из КИР 19 се односе на промет добара и услуга ван Републике који не подлеже
ПДВ-у. У ову књигу треба унети све трансакције које по новом треба да се евидентирају у табели
11 ПОПДВ обрасца.
Примљени рачуни у КПР 14 се односе на Исправке права на одбитак претходног пореза и подаци
из ове књиге се уписују у поља 8.е3. или 8.е4. ПОПДВ обрасца.

2.4. Нови документ „Евиденција ПДВ“ и додатне ПДВ евиденције
Као што је већ речено, документ Евиденција ПДВ аутоматски обрачунава и креира програм на
захтев корисника, за задати период и на основу финансијских документа у КПР и КИР. Сам
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документ је обиман и има више картица. Прва картица представља ПОПДВ Образац, а следеће су
намењене додатним ПДВ евиденцијама.
Део за ПОПДВ образац има веома сложену хијерархијску структуру, јер представља слику
прописаног Обрасца. За сваку позицију Обрасца излистава све документе или ставке који су у њу
уписани.
Документ Евиденција ПДВ можете брисати, чувати и поново отварати. Можете га закључати тако
да мењање и брисање више није дозвољено. У форми за дефинисање Документа су на
располагању и друге операције, као што су:
•
•
•
•

Штампање Обрасца и ПППДВ пријаве;
Преглед и штампање додатних ПДВ евиденција (разврстане су по члановима Правилника);
Извоз за електронско подношење преко портала Пореске управе;
Разни контролни прегледи финансијских докумената (Све ставке које нису означене, Све
ставке које су означене, Ставке које не улазе у евиденцију...).

Слика 6. Форма за рад са документом Евиденција ПДВ
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Слика 7. Форма за рад са документом Евиденција ПДВ - Преглед свих ставки које су означене
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3. ПРЕПОРУЧЕНИ ПОСТУПАК ЗА ПРИМЕНУ НОВОГ ПРАВИЛНИКА
Цео поступак примене новог Правилника обухвата следеће процедуре:

3.1. Провера подешавања за аутоматско означавање финансијских докумената
На самом почетку примене новог Правилника треба проверити подешавање за означавање за
свако предузеће. Ако је потребно, можете да промените унапред дефинисане подразумеване
ознаке за поједине књиге финансијских докумената, или да их сами унесете ако нису програмом
дефинисане. Измене подразумеваних ознака су омогућене у било ком тренутку. Такође је
омогућено враћање на почетно подешавање пре свих измена.

3.2. Означавање финансијских докумената
У даљем раду у току пореског периода, за сваки нови финансијски документ треба да обратите
пажњу и на ознаке које су му програмски додељене за све врсте опорезивања. По потреби ове
ознаке можете да измените или унесете ако су остале празне. У комплексним случајевима треба
да посебно дефинишете и ознаке за поједине ставке финансијског документа ако се разликују од
ознаке у заглављу.

3.3. Припрема и подношење Пореској управи
На крају сваког пореског периода, пре предаје ПДВ пријаве по новом Правилнику (први пут ће
то бити на крају јула 2018. за месечне ПДВ обвезнике) потребно је обавити следеће операције:

3.3.1. Формирање документа ПДВ Евиденција
Ова операција је веома значајна и сложена јер представља потпуну припрему ПОПДВ обрасца и
ПППДВ пријаве који се подносе пореској управи. Документ генерише програм на Ваш захтев и за
задати период. У даљем раду треба да проверите све делове аутоматски генерисаног документа и
да по потреби унесете неопходне измене. Уколико у документ нису ушле све неопходне
евиденције (на пример, безготовинске трансакције) треба да их унесете сами. За контролу је
препоручљиво штампање документа чиме се добија изглед целог попуњеног ПОПДВ обрасца.

3.3.2. Електронско подношење преко портала Пореске управе
Програм омогућава да се документ ПДВ евиденција „извезе“ у датотеке за ПОПДВ образац и
ПППДВ пријаву. Ове датотеке се користе за електронско подношење преко портала Пореске
управе и треба да садрже проверене и тачне податке.

3.4. По потреби генерисање извештаја за додатне ПДВ евиденције
Извештаје за додатне ПДВ евиденције генерише програм на основу података из КПР и КИР. Свака
додатна евиденција има посебну картицу у форми за рад са документом Евиденција ПДВ.
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