
 
               ПРАВИЛНИК  

   О САДРЖАЈУ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ЗА ОБРАЧУН ПОРЕЗА НА ДОБИТ   
                                                 ПРАВНИХ ЛИЦА  

                               («Службени гласник РС» бр. 99/10)  
 

Члан 1.  
Овим правилником прописује се садржај пореске пријаве за обрачун 

пореза на добит правних лица, укључујући и садржај пореске пријаве коју 
подноси стална пословна јединица нерезидентног обвезника која обавља 
делатност на територији Републике Србије и пословне књиге води у складу са 
прописима којима се уређује рачуноводство и ревизија (огранак и други 
организациони делови нерезидентног обвезника). 

 
Члан 2.  

Пореска пријава за обрачун пореза на добит правних лица подноси се на 
Обрасцу ПДП - Пореска пријава за аконтационо - коначно утврђивање пореза на 
добит правних лица за период од ___ до ___ 201__. године, на Обрасцу ПДН - 
Пореска пријава за аконтационо - коначно утврђивање пореза на добит правних 
лица за недобитне организације за период од ___ до ___ 201__. године или на 
Обрасцу ПДО - Пореска пријава за аконтационо - коначно утврђивање пореза на 
добит правних лица за огранке и друге организационе делове нерезидентних 
обвезника за период од ___ до ___ 201__. године, који су одштампани уз овај 
правилник и чине његов саставни део.  

 
Члан 3.  

Пореску пријаву на Обрасцу ПДП подноси обвезник пореза на добит 
правних лица, и то:  

1) привредно друштво, односно предузеће организовано у једном од 
следећих облика: 

(1) акционарско друштво; 
(2) друштво са ограниченом одговорношћу; 
(3) ортачко друштво; 
(4) командитно друштво; 
(5) друштвено предузеће; 
(6) јавно предузеће; 
(7) друга правна форма друштва, односно предузећа у складу са 

посебним прописима; 
2) задруга. 
 

Члан 4.  
Пореску пријаву на Обрасцу ПДН подноси обвезник пореза на добит 

правних лица - друго правно лице које примењује контни план за буџетски 
систем и друго правно лице које примењује контни оквир за привредна 
друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике (недобитна организација).  

 
Члан 5.  

Пореску пријаву на Обрасцу ПДО подноси стална пословна јединица 
нерезидентног обвезника која обавља делатност на територији Републике 
Србије и пословне књиге води у складу са прописима којима се уређује 
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рачуноводство и ревизија (огранак и други организациони делови 
нерезидентног обвезника - у даљем тексту: огранак).  

 
Члан 6.  

У Образац ПДП подаци се уносе на следећи начин:  
Део 1. - Подаци о пореском обвезнику - уносе се основни подаци о 

пореском обвезнику (ПИБ, матични број, фирма, односно пословно име и 
подаци о седишту пореског обвезника). 

Део 2. - Подаци о делатности - уносе се основни подаци о делатности 
(шифра и назив претежне делатности) и датум уписа у регистар надлежног 
органа. 

Део 3. - Подаци о рачуну у банци - уносе се подаци о месту пословања 
банке, називу банке и броју рачуна у банци. 

Део 4. - Подаци о издвојеним пословним јединицама ван територије 
Републике Србије - уносе се подаци о држави, месту, адреси и датуму уписа у 
регистар надлежног органа издвојених пословних јединица обвезника ван 
територије Републике Србије. 

Део 5. - Подаци о процени пословног резултата и подаци за утврђивање 
висине аконтације - уноси се: 

1) под ред. бр. 5.1. - 5.3. - процена прихода, расхода и добити 
новооснованих правних лица од дана уписа у регистар надлежног органа до 
краја прве пословне године; 

2) под редним бројем 5.4. - стопа пореза на добит; 
3) под редним бројем 5.5. - обрачуната аконтација пореза (износ са 

редног броја 5.3. помножен пореском стопом са редног броја 5.4.); 
4) под редним бројем 5.6. - месечни износ аконтација (укупан износ 

аконтација са редног броја 5.5. подељен бројем месеци до краја прве пословне 
године). 

У број месеци до краја прве пословне године за обвезника који је 
регистрован до 15. у месецу урачунава се и месец у коме је регистрован, а за 
обвезника који је регистрован од 16. до краја месеца урачунавање броја месеци 
се врши од првог наредног месеца у односу на месец у коме је регистрован. 

Део 6. - Подаци о пословном резултату - уносе се подаци из Биланса 
успеха о оствареној добити, односно губитку пословне године. 

Део 7. - Подаци од значаја за остваривање пореских подстицаја - уносе се 
подаци значајни за остваривање пореских подстицаја утврђени Законом о 
порезу на добит правних лица («Службени гласник РС», бр. 25/01, 80/02, 80/02, 
43/03, 84/04 и 18/10 - у даљем тексту: Закон).  

Део 8. - Подаци о пореском ослобођењу, односно умањењу обрачунатог 
пореза - уноси се: 

1) под редним бројем 8.1. - износ пореског ослобођења (100%) у складу 
са чланом 45. ст. 1. и 2. Закона;  

2) под редним бројем 8.2. - износ пореског ослобођења у складу са 
чланом 46. Закона;  

3) под редним бројем 8.3. - износ умањења обрачунатог пореза у складу 
са чланом 47. Закона;  

4) под редним бројем 8.4. - износ умањења обрачунатог пореза у складу 
са чланом 48. Закона (редни број 12. Обрасца ПК који је прописан Правилником 
о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин 
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утврђивања пореза на добит правних лица («Службени гласник РС», број 99/10 - 
у даљем тексту: Правилник);  

5) под редним бројем 8.5. - износ умањења обрачунатог пореза у складу 
са чланом 48а Закона (редни број 12. Обрасца ПК 1 прописаног Правилником);  

6) под редним бројем 8.6. - износ умањења обрачунатог пореза по основу 
пореза који је плаћен на добит остварену пословањем у другој држави, а 
највише до износа утврђеног у складу са чланом 51. став 2. Закона;  

7) под редним бројем 8.7. - износ умањења обрачунатог пореза по основу 
пореског кредита у складу са чланом 52. Закона (редни број 6. Анекса Обрасца 
ПБ 1 прописаног Правилником);  

8) под редним бројем 8.8. - износ умањења обрачунатог пореза по основу 
пореског кредита у складу са чланом 53а Закона (редни број 3. Анекса 1 
Обрасца ПБ 1 прописаног Правилником);  

9) под редним бројем 8.9. - износ пореског ослобођења у складу са 
чланом 50а (редни број 6. Обрасца СУ прописаног Правилником);  

10) под редним бројем 8.10. - износ пореског ослобођења у складу са 
чланом 50б (редни број 6. Обрасца СУ 2 прописаног Правилником).  

Део 9. - Подаци о пореској основици и обрачунатом порезу - уноси се: 
1) под редним бројем 9.1. - податак са редног броја 64. Обрасца ПБ 1 

прописаног Правилником;  
2) под редним бројем 9.2. - стопа пореза на добит; 
3) под редним бројем 9.3. - обрачунати порез (износ са редног броја 9.1. 

помножен пореском стопом са редног броја 9.2.); 
4) под редним бројем 9.4. - податак са редног броја 8; 
5) под редним бројем 9.5. - обрачунати порез по умањењу; 
6) под редним бројем 9.6. - износ обрачунатог пореза сразмерно имовини 

стеченој статусном променом (редни број 4. Обрасца СИ прописаног 
Правилником);  

7) под редним бројем 9.7. - обрачунати порез као збир обрачунатог 
пореза по умањењу и обрачунатог пореза сразмерно имовини стеченој 
статусном променом; 

8) под редним бројем 9.8. - обрачунати порез по основу губитка права на 
порески подстицај; 

9) под редним бројем 9.9. - обрачунати порез као збир износа са ред. бр. 
9.7. и 9.8; 

10) под редним бројем 9.10. - износ уплаћених аконтација; 
11) под редним бројем 9.11. - износ пореза за уплату - ако је износ 

обрачунатог пореза већи од износа уплаћених аконтација; 
12) под редним бројем 9.12. - износ пореза за повраћај - ако је износ 

уплаћених аконтација већи од обрачунатог пореза. 
Део 10. - Подаци од значаја за утврђивање висине аконтације - уносе се: 
1) под редним бројем 10.1. - обрачунати порез са редног броја 9.3; 
2) под редним бројем 10.2. - укупан износ неискоришћеног дела пореског 

кредита исказан као збир износа са ред. бр. 10.2.1. до 10.2.3; 
3) под ред. бр. 10.2.1. до 10.2.3. - појединачни износи неискоришћеног 

дела пореског кредита исказаног на редном броју 13. Обрасца ПК (највише до 
висине од 50%, односно 70% обрачунатог пореза у складу са чланом 48. ст. 1. и 
2. Закона), редном броју 13. Обрасца ПК 1 и редном броју 7. Анекса Обрасца ПБ 
1 прописаних Правилником;  
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4) под редним бројем 10.3. - умањење обрачунатог пореза из члана 50а 
Закона, исказаног на редном броју 6. Обрасца СУ прописаног Правилником;  

5) под редним бројем 10.4. - умањење обрачунатог пореза из члана 50б 
Закона, исказаног на редном броју 6. Обрасца СУ 2 прописаног Правилником;  

6) под редним бројем 10.5. - укупан износ аконтација (износ са редног 
броја 10.1. умањен за износе са ред. бр. 10.2, 10.3. и 10.4.); 

7) под редним бројем 10.6. - месечни износ аконтација (укупан износ 
аконтација са редног броја 10.5. подељен са 12 месеци односно бројем месеци 
пореског периода). 

Део 11. - Подаци од значаја за измену месечне аконтације - уносе се: 
1) под редним бројем 11.1. - порески период за који се подносе подаци; 
2) под редним бројем 11.2. - податак о пореској основици са редног броја 

64. Обрасца ПБ 1 прописаног Правилником;  
3) под редним бројем 11.3. - стопа пореза на добит; 
4) под редним бројем 11.4. - обрачунати порез (износ са редног броја 

11.2. помножен пореском стопом са редног броја 11.3.); 
5) под редним бројем 11.5. - податак о умањењу обрачунатог пореза као 

збир износа са ред. бр. 11.5.1. и 11.5.2; 
6) под редним бројем 11.5.1. - износ са редног броја 13. Обрасца ПК 

прописаног Правилником поднетог уз последњи порески биланс, а највише до 
висине од 50%, односно 70% обрачунатог пореза у складу са чланом 48. ст. 1. и 
2. Закона;  

7) под редним бројем 11.5.2. - износ са редног броја 13. Обрасца ПК 1 
прописаног Правилником поднетог уз последњи порески биланс;  

8) под редним бројем 11.6. - умањење обрачунатог пореза, које се 
обрачунава тако што се признато умањење обрачунатог пореза сразмерно 
улагању из чл. 50а и 50б Закона (збир износа са редног броја 6. Обрасца СУ и 
редног броја 6. Обрасца СУ 2 прописаних Правилником поднетих уз последњи 
порески биланс) подели са 12 и помножи бројем месеци периода за који се 
подноси пореска пријава за измену месечне аконтације;  

9) под редним бројем 11.7. - обрачунати порез по умањењу (износ са 
редног броја 11.4. умањен за износе са ред. бр. 11.5. и 11.6.); 

10) под редним бројем 11.8. - месечни износ аконтација добијен дељењем 
износа са редног броја 11.7. бројем месеци пореског периода за који се подноси 
пореска пријава. 

Део 12. - Подаци о пореском консолидовању - уносе се: 
1) под редним бројем 12.1. и 12.2. - назив и ПИБ матичног правног лица 

које врши пореско консолидовање; 
2) под редним бројем 12.3. - износ обрачунатог пореза за уплату из 

колоне 11 Обрасца КПБ прописаног Правилником;  
3) под редним бројем 12.4. - износ месечне аконтације из колоне 12 

Обрасца КПБ прописаног Правилником.  
Део 13. - Остали подаци - уносе се подаци везани за поступак стечаја, 

односно ликвидације, као и подаци везани за извршену статусну промену 
(датум отварања стечајног, односно ликвидационог поступка, број решења, име 
и презиме стечајног управника и ознака стечајног, односно ликвидационог већа, 
датум одлуке о статусној промени). 

Део 14. - Попис приложених доказа - уноси се списак приложених 
докумената које је обвезник поднео, а који су од значаја за обрачун пореза на 
добит правног лица. 
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Део 15. - Напомена пореског обвезника/пуномоћника/заступника - уноси 
се (уколико је потребна) напомена пореског обвезника везана за подношење 
пореске пријаве. 

 
Члан 7.  

У Образац ПДН подаци се уносе на следећи начин:  
Део 1. - Подаци о пореском обвезнику - уносе се основни подаци о 

пореском обвезнику (ПИБ, матични број, фирма, односно пословно име и 
подаци о седишту пореског обвезника). 

Део 2. - Подаци о делатности - уносе се основни подаци о делатности 
(шифра и назив претежне делатности) и датум уписа у регистар надлежног 
органа. 

Део 3. - Подаци о рачуну - уноси се број отвореног подрачуна у оквиру 
консолидованог рачуна трезора, односно број рачуна у банци. 

Део 4. - Подаци о пореској основици и обрачунатом порезу - уносе се 
подаци из Обрасца ПБН (у даљем тексту: Образац ПБН), односно Обрасца ПБН 
1, који су прописани Правилником о садржају пореског биланса за друга правна 
лица (недобитне организације) - обвезнике пореза на добит правних лица 
(«Службени гласник РС», бр. 19/05, 15/06, 20/08 и 99/10), и то:  

1) под редним бројем 4.1. - податак о укупним приходима оствареним на 
тржишту, при чему обвезник који примењује контни план за буџетски систем 
уноси укупне приходе увећане за износ примања од продаје нефинансијске 
имовине у залихама - редни број 19. Обрасца ПБН; 

2) под редним бројем 4.2. - податак о укупним расходима везаним за 
приходе остварене на тржишту, при чему обвезник који примењује контни план 
за буџетски систем уноси укупне расходе увећане за покриће утрошених 
средстава за набавку нефинансијске имовине - редни број 20. Обрасца ПБН; 

3) под редним бројем 4.3. - податак о вишку прихода над расходима 
(пореска основица); 

4) под редним бројем 4.4. - стопа пореза на добит; 
5) под редним бројем 4.5. - обрачунати порез (износ са редног броја 4.3. 

помножен стопом са редног броја 4.4.). 
Део 5. - Подаци од значаја за остваривање пореског ослобођења - уносе 

се подаци о условима за ослобођење из члана 44. Закона.  
Део 6. - Подаци за утврђивање висине аконтација - уносе се: 
1) под редним бројем 6.1. - обрачунати порез на добит, односно укупан 

износ аконтација (износ са редног броја 4.5.); 
2) под редним бројем 6.2. - месечни износ аконтација (укупан износ 

аконтација подељен са 12 односно бројем месеци пореског периода). 
Део 7. - Попис приложених доказа - уноси се списак приложених 

докумената које је обвезник поднео, а који су од значаја за обрачун пореза на 
добит правних лица. 

Део 8. - Напомена пореског обвезника/пуномоћника/заступника - уноси 
се (уколико је потребна) напомена пореског обвезника везана за подношење 
пореске пријаве. 

 
Члан 8.  

У Образац ПДО подаци се уносе на следећи начин:  
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Део 1. - Подаци о огранку пореског обвезника - уносе се основни подаци 
о огранку (ПИБ, матични број, фирма односно пословно име, подаци о месту 
пословања, оснивачу и заступнику огранка). 

Део 2. - Подаци о делатности - уносе се основни подаци о делатности 
(шифра и назив претежне делатности) и датум уписа у регистар надлежног 
органа. 

Део 3. - Подаци о рачуну у банци - уносе се подаци о месту пословања 
банке, називу банке и броју рачуна у банци. 

Део 4. - Подаци о процени пословног резултата и подаци за утврђивање 
висине аконтације - уноси се: 

1) под ред. бр. 4.1 - 4.3. - процена прихода, расхода и добити 
новооснованих огранака од дана уписа у регистар надлежног органа до краја 
прве пословне године; 

2) под редним бројем 4.4. - стопа пореза на добит; 
3) под редним бројем 4.5. - обрачуната аконтација пореза (износ са 

редног броја 4.3. помножен пореском стопом са редног броја 4.4.); 
4) под редним бројем 4.6. - месечни износ аконтација (укупан износ 

аконтација са редног броја 4.5. подељен бројем месеци до краја прве пословне 
године). 

У број месеци до краја прве пословне године за огранак који је 
регистрован до 15. у месецу урачунава се и месец у коме је регистрован, а за 
огранак који је регистрован од 16. до краја месеца урачунавање броја месеци се 
врши од првог наредног месеца у односу на месец у коме је регистрован. 

Део 5. - Подаци о пословном резултату - уносе се подаци из Биланса 
успеха о оствареној добити, односно губитку пословне године. 

Део 6. - Подаци о пореској основици и обрачунатом порезу - уноси се: 
1) под редним бројем 6.1. - податак са редног броја 64. Обрасца ПБ 1 

прописаног Правилником;  
2) под редним бројем 6.2. - стопа пореза на добит; 
3) под редним бројем 6.3. - обрачунати порез (износ са редног броја 6.1. 

помножен пореском стопом са редног броја 6.2.); 
4) под редним бројем 6.4. - износ уплаћених аконтација; 
5) под редним бројем 6.5. - износ пореза за уплату - ако је износ 

обрачунатог пореза већи од износа уплаћених аконтација; 
6) под редним бројем 6.6. - износ пореза за повраћај - ако је износ 

уплаћених аконтација већи од обрачунатог пореза. 
Део 7. - Подаци од значаја за утврђивање висине аконтације - уносе се: 
1) под редним бројем 7.1. - обрачунати порез на добит (износ са редног 

броја 6.3.); 
2) под редним бројем 7.2. - месечни износ аконтација (добијен дељењем 

обрачунатог пореза са 12 односно бројем месеци пореског периода). 
Део 8. - Подаци од значаја за измену месечне аконтације - уносе се: 
1) под редним бројем 8.1. - порески период за који се подносе подаци; 
2) под редним бројем 8.2. - податак о пореској основици са редног броја 

64. Обрасца ПБ 1 прописаног Правилником;  
3) под редним бројем 8.3. - стопа пореза на добит; 
4) под редним бројем 8.4. - обрачунати порез (износ са редног броја 8.2. 

помножен пореском стопом са редног броја 8.3.); 
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5) под редним бројем 8.5. - месечни износ аконтација добијен дељењем 
износа са редног броја 8.4. бројем месеци пореског периода за који се подноси 
пореска пријава. 

Део 9. - Попис приложених доказа - уноси се списак приложених 
докумената које је огранак поднео, а који су од значаја за обрачун пореза на 
добит правних лица. 

Део 10. - Напомена заступника - уноси се (уколико је потребна) напомена 
заступника огранка везана за подношење пореске пријаве. 

 
Члан 9.  

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о 
садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит предузећа («Службени 
гласник РС», бр. 139/04, 19/05, 15/06 и 59/06).  

 
Члан 10.  

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
«Службеном гласнику Републике Србије». 

 
 

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df31382%26action%3Dpropis%26path%3D03138204.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+porezu+na+dobit+pravnih+lica%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%2
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df31382%26action%3Dpropis%26path%3D03138204.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+porezu+na+dobit+pravnih+lica%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%2

