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ПОЉОПРИВРЕДНИ
ПРОИЗВОЂАЧИ КОЈИ ИМАЈУ
ПРАВО НА ПДВ НАДОКНАДУ

Обвезник

ПДВ-а

(откупљивач)

коме

пољопривредник испоручи свој производ дужан је
да пољ. произвођачу обрачуна и исплати ПДВ
надокнаду

од

производа

и

5%

на

при

вредност
томе

откупљених

изда

документ

ПРИЗНАНИЦУ.
Значајно је навести да свако физичко лице
односно пољопривредник који је обвезник пореза
на

доходак

грађана

по

основу

катастарског

прихода има право на ПДВ надокнаду.
Доказ да је пољопривредни произвођач
обвезник

пореза

катастарском

на

приходу

доходак
од

грађана

по

пољопривредне

делатности је решење Управе прихода. Препорука
је да се уз признаницу о откупљеним производима
и исплати ПДВ-а приложи и копија решења управе
прихода о висини пореза на катастарски приход.
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ШТА СЕ СМАТРА
ПОЉОПРИВРЕДНИМ
ПРОИЗВОДИМА
Пољопривредним производима сматрају се
они производи који се непосредно добијају од
гајења усева, засада,узгоја животиња и сл. Поред
тога и шумске печурке и разне бобице се сматрају
се пољ. производима. Од узгоја животиња под
пољопривредним производима сматрају се сирово
млеко, сирова вуна, јаја, мед, и др.Нису пољ.
производи сир, предиво, маст, сланина, и др.
Пољопривредни производи су још и споредни
производи трава, слама, саса, стајско ђубриво,
рогови, и др. У пољопривредне производе спадају
још

лозне

и

воћне

саднице,

инкубаторски

произведени пилићи и на ове производе при откупу
се плаћа ПДВ надокнада.
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ПДВ НАДОКНАДА
Пољопривредни
обвезници

ПДВ-а

произвођачи
а

који

изврше

нису

промет

пољопривредних и шумских производа имају
право на ПДВ надокнаду под условом и на начин
како је дато у закону о ПДВ-у. Надокнада износи
5%од вредности примљених добара о чему се издаје
признаница.
Обвезници који откупљују пољопривредне
производе од пољопривредника имају право да
одбију износ ПДВ-а као предходни порез. Услов је
да су ПДВ надокнаду и вредност пољопривредних
производа исплатили произвођачу и за то издали
одговарајући

документ.Обрачуната

ПДВ

надокнада која није исплаћена пољопривредном
произвођачу не признаје се као предходни порез.
Када предузеће уплаћује аванс пољопривредном произвођачу за будући откуп не треба да
обрачунава и плаћа ПДВ надокнаду, самим тим не
може ни да одбије неки износ ПДВ-а као предходни
порез. Значи ПДВ надокнада се не признаје пољопривредном произвођачу ако не изврши промет.
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На авансну уплату се не обрачунава нити се зато
издаје документ (признаница ).

ПРИЗНАНИЦА
Као докуменат о плаћеној ПДВ надокнади (
прописаној законом о ПДВ-у ) и промету добара
између обвезника ПДВ –а и пољопривредника
користи се признаница. Признаница се користи као
документ о обрачунатој надокнади независно од
откупног блока.

o
o
o
o
o
o
o

Признаница треба да садржи.
назив, адресу и ПИБ обвезника – издаваоца
признанице,
место, датум и редни број признанице,
име, презиме и адресу пољопривредника,
врсту и количину испоручених производа,
датум промета добара,
вредност добара,
ПДВ надокнада обрачуната пољопривреднику.
Обвезник ПДВ-а односно предузеће које

врши

откуп

пољопривредних

производа

ове

признанице води и чува у посебној евиденцији на
основу које има право на одбитак предходног
5

пореза. Требало би да поред ове признанице
произвођач добије и откупни блок. Међутим
уколико се у признаници додају још и елементи из
откупног блока нема потребе за дуплирањем.
Поред тога у признаницу треба унети и
регистарски број пољопривредног газдинства ако
производе

продаје

носиоц

пољопривредног

газдинства. Као пратећу документацију треба
прибавити копију решења пореског органа да се
физичко лице задужује порезом на катастарски
приход.

Куповина пољопривредних производа
који врше правна лица и предузетници који
нису обвезници ПДВ-а.
Предузетници или правна лица која нису
обавезна да приликом продаје обрачунају ПДВ,
нису обавезна ни да приликом откупа обрачунају и
исплаћују ПДВ надокнаду.Приликом откупа они
издају откупни лист који садржи исте елементе као
и признаница осим података о ПДВ надокнади.

Откуп пољопривредних производа од
физичких лица која нису пољопривредници
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Када
производа

се

врши

откуп

од

физичких

пољопривредних

лица

који

нису

пољопривредници не обрачунава се и не плаћа се
ПДВ надокнада. У овом случају обрачунава се и
плаћа порез на доходак грађана 20% на основицу
коју

чини

бруто

приход

умањен

за

20%

нормираних трошкова. На ове приходе плаћа се
ПИО од 22% на исту основицу као и порез на
доходак

грађана.Уколико

физичко

лице

није

здраствено осигурано плаћа се и 12,3% допринос за
здраствено осигурање.
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Д.О.О. ,,Воћар”
Улица:Александровачка бб
Мерошина
ПИБ 106254722
Текући рачун 205-13456-22

Пољопривредни произвођач
Име и презиме: Бараћ Мишо
Улица и број: В.Плана бб
Место: Велика Плана
ЈМБГ: 2303958733245
БПГ: 10025453218
Текући рачун: 205-328456-72

ПРИЗНАНИЦА бр: 28
За откупљене пољопривредне производе
Ред
Бр.

Назив
Робе

Јед.
мере

количина

квалитет

цена

Вред.
без
ПДВа

Стопа
ПДВ

Износ
ПДВа

Вредност
са ПДВом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Св.
Вишња

кг

100

1

20

2 000

5%

100

2 100

Словима: две хиљаде сто динара
В.Плана: 13.07.2006.
Услови плаћања: готовински
Датум исплате: 25.07.2006.

Бр. решења пореске управе
којим се пољопривредник
задужује са катастарским
приходом
_______________

Овлашћени откупљивач
Филип Савић
Пољопривредник
_______________
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ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ У СИСТЕМУ ПДВ-а

УЛАЗАК У СИСТЕМ ПДВ-а
Имајући у виду да је предходни порез код
пољопривредне делатности релативно мали, а да је
веома велико учешће живог рада пољопривредни
произвођачи немају интерес да уђу у систем ПДВ-а.
Поред тога ПДВ надокнада на коју пољопривредни
произвођачи

имају

право

при

испоруци

пољопривредних производа компезује ПДВ који су
пољопривредни произвођачи платили приликом
набавке репро материјала за пољопривреду.Значи
да

добровољни

улазак

пољопривредних

произвођача у систем ПДВ-а може се препоручити
само оним пољ. произвођачима који у неко време
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планирају велике инвестиције,( изградња стаја,
хангара, набавка опреме и сл.)
Пољопривредни произвођач може да се
одлучи за обавезу плаћања ПДВ-а ако се зато
пријави надлежном пореском органу од 1-15 јанура
текуће године. Такође пољопривредни произвођач
који је у предходној години направио промет
пољопривредним производима преко 4 000 000
динара аутоматски улази у систем ПДВ-а.
По истеку две ( 2 ) календарске године
пољопривредник

може

да

поднесе

захтев

за

престанак обавезе плаћања ПДВ-а надлежном
пореском органу најкасније до 15 јануара текуће
године.
Статус пољопривредних произвођача који се
определио за обавезу плаћања ПДВ-а
Ако

се

пољопривредник

определи

за

плаћање ПДВ-а подношењем евиденционе пријаве
његов

статус

се

мења.

Физичко

лице

пољопривредни произвођач који остварује приходе
од од пољопривреде, ако је по том основу обвезник
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ПДВ-а постаје обвезник пореза на приходе од
самосталне делатности

Пољопривредни

произвођач

који

се

определи за статус обвезника ПДВ – а дужан је да
обрачунава и плаћа ПДВ, да исказује ПДВ у
рачунима и има право да обрачунати ПДВ умањи
за предходни порез који су обрачунали добављачи ,
попуњава пореске пријаве и подноси их надлежном
пореском органу у потпуности на исти начин као и
правна лица и предузетници који су обвезници
ПДВ-а.Он је дужан да води пореску евиденцију
прописану законом о ПДВ-у.
Плаћање ПДВ-а и друга плаћања врше се
преко текуђег рачуна код пословне банке, имајући
у виду да је пољопривредник дужан да новчана
средства држи на рачуну код банке. То значи да и
готов новац добијен за пољопривредне производе
мора да уплати на рачун.
Обвезницима

који

послују

са

пољопривредницима који су се определили за
обавезу плаћања ПДВ, пољопривредник ( порески
обвезник ) ће обрачунати ПДВ у рачуну тако да и
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он има право на одбитак предходног пореза.
Пољопривредници који се определе за обавезу
плаћања ПДВ-а немају право на ПДВ надокнаду од
5%. Ови пољопривредници су дужни да воде
пословне књиге на начин прописан за утврђивање
прихода од самосталне делатности.
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