
 

www.poslodavci.rs info@poslodavci.rs 

УНИЈА ПОСЛОДАВАЦА СРБИЈЕ 

Стевана Марковића 8, 11080 Београд, Земун 

Телефон 011/ 3160 248, факс 011/2610 988 

Рачун: 160-927703-91 

Матични број: 17055666, ПИБ: 100059711 

 
 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

- н/р господина Синише Малог, министра - 

 

Датум: 7. мај  2020. године 

 

ПРЕДМЕТ: Иницијатива за  продужење рока за доставу Обрасца РЕФ 4  

 

Поштовани господине Мали, 

  

Унија послодаваца Србије, у циљу да да допринос одржавању економске активности привредних 

субјеката у овим отежаним условима, подноси и иницијативу за продужење рока за доставу 

Обрасца РЕФ 4 којим се подносе захтеви за рефакцију (поврат) пореза на додату вредност 

страним правним лицима, предвиђеног чланом 4. став 3. Правилника о поступку остваривања 

права на повраћај ПДВ и о начину и поступку рефакције и рефундације ПДВ, a у вези са чланом 

53. Закона о порезу на додату вредност. 

 

Наиме, из разлога епидемије COVID19 у Региону, као и у државама Европске уније, знатан број 

компанија је прекинуо производне и пословне активности, а оне које нису прекидале пословне 

активности раде у отежаним условима (од куће, са повременим дежурствима итд.). Осим 

привредних субјеката, отежано, скраћено или само повремено, раде и институције (пореске 

управе, привредни регистри и др.), којe издају одговарајућа документа као обавезан и саставни 

део Обрасца РЕФ 4 (потврде пореских управа да су привредни субјекти у систему ПДВ-а у 

држави регистрације, уверења о регистрацији привредних субјеката и др). 

  

Пореске управе земаља ЕУ, као што су Немачка и Француска, већ су продужиле рокове и уместо 

30. јуна, рок је померен на 30. септембар 2020. годне. Очекује се да ће на предлог IVA - 

Међународне агенције за ПДВ, Европска комисија  наложити свим  пореским управама ЕУ 

пролонгирање рока за доставу докумената за поврат ПДВ-а страним правним лицима. Имамо 

незваничне информације да су сличне иницијативе покренуте и у Републици Северној 

Македонији и  Републици Црној Гори. 

  

Надамо се да ће и Министарство финансија Републике Србије, односно Пореска управа у саставу 

истог, изменити горе наведени правилник и пролонгирати постојећи рок и да ће уместо 30. јуна 

2020. године, омогућити пријем захтева до 30. септембра 2020. године, на који начин ће заштити 

интересе страних обвезника ПДВ-а - инвеститора, односно иностраних компанија које обављају 

пословне активности у Србији. 

 

Истичемо такође, да је пролонгирање овог рока јако важно и за домаће ревизорске и друге 

компаније које заступају страна правна лица код Пореске управе Министарства финансија 

Републике Србије у поступку рефакције ПДВ-а. 

 

Колико год је важно пролонгирање рока, такође је важно да та одлука буде објављена што пре, 

из којих разлога Вам  предлажемо да измените члан 4. став 3. Правилника о поступку 

остваривања права на повраћај ПДВ и о начину и поступку рефакције и рефундације ПДВ. 

   

Са поштовањем, 

 

УНИЈА ПОСЛОДАВАЦА СРБИЈЕ 

 

 

Милош Ненезић, председник  


