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3Плаћање пореза на пренос апсолутних  
права код промета половних моторних возила

Република Србија 
Mинистарство финансија 

Пореска управа

Поштовани порески обвезници,

Увођењем квалитетнијих и савременијих услуга Пореска управа 
омогућава једноставнији начин приступа информацијама и подстиче 
добровољно поштовање пореских прописа.

Кроз унапређен приступ пружања услуга Пореска управа жели да 
побољша односе са пореским обвезницима и пружи широк спектар 
услуга путем брзих и тачних информацијa. 

Осавремењавање Пореске управе унапређењем пословних процеса 
уз подстицање и едукацију, обезбедиће да порески обвезници боље 
разумеју своја права и обавезе чиме се подиже ниво добровољног 
поштовања пореских прописа.

 Директор
 Пореске управе
 

 Драгана Марковић
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5Плаћање пореза на пренос апсолутних  
права код промета половних моторних возила

Желите да продате моторно возило, али не знате које су 
ваше обавезе када је у питању пренос власништва и плаћање 
пореза?

У овом пореском информатору дате су основне информације, 
инструкције и упуства, како бисте на време и у складу са 
законом  испунили своје пореске обавезе.

Овај порески информатор намењен је физичким лицима која 
продају своје половно моторно возило, и која нису обвезници 
пореза на додату вредност.

Купопродаја моторних возила подлеже опорезивању порезом на 
пренос апсолутних права.

Такође, у случају да се уговара размена моторних возила сматра 
се да је за свако моторно возило извршен пренос права својине, 
што значи да ће се порез на пренос апсолутних права утврђивати за 
свако моторно возило посебно.

Под моторним возилом подразумева се возило на моторни 
погон које је првенствено намењено за превоз лица и ствари на 
путевима или које служи за вучу прикључних возила намењених 
за превоз лица и ствари (мотоцикл, путнички аутомобил, аутобус, 
тролејбус, теретно возило, комбиновано возило), осим  мопеда, 
мотокултиватора, трактора и радне машине, пловила, односно 
ваздухоплова са сопственим погоном.
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Ко је обвезник пореза?  
 

Продавац односно преносилац права својине уз накнаду на 
моторном возилу је обвезник пореза на пренос апсолутних права.

Измирење пореске обавезе по основу пореза на пренос апсолутних 
права може преузети и купац, уколико је уговором о купопродаји 
дефинисано да он солидарно јемчи за измирење пореске обавезе. 
На тај начин он не постаје порески обвезник, већ је порески обвезник 
и даље продавац, односно решење о утврђивању пореске обавезе 
доноси се на продавца, а купац плаћа утврђену обавезу.
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30 дана

Како се утврђује и плаћа  
порез на пренос апсолутних права?

Продавац је у обавези да Пореској управи поднесе образац ППИ-
4 – пореска пријава за утврђивање пореза на пренос апсолутних 
права, у року од 30 дана од дана закључења купопродајног уговора.

Дан закључења уговора је дан овере уговора код јавног бележника.

У наведеној пореској пријави продавац попуњава део 1.- подаци 
о обвезнику пореза, део 2.- подаци о рачуну пореског обвезника, 
део 3.- подаци о апсолутним правима која су предмет преноса 
(тачка 3.2.3- право својине на моторном возилу, где попуњава врсту 
моторног возила и годину производње), део 4.- подаци од значаја за 
утврђивање пореза, где уписује уговорену накнаду.

Уз пореску пријаву продавац је у обавези да достави купопродајни 
уговор оверен од стране јавног бележника и саобраћајну дозволу 
за моторно возило које је предмет купопродаје.

Уколико је предмет купопродаје моторно возило које је раније било 
предмет промета, а није извршен пренос права својине, односно у 
саобраћајној дозволи је наведено лице које није уговорна страна у 
уговору о купопродаји, потребно је доставити и потврду о плаћеном 
порезу на пренос апсолутних права за претходни промет.

Надлежна филијала на основу пореске пријаве и достављене 
документације утврђује решењем пореску обавезу пореза на пренос 
апсолутних права.
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Пореску основицу код пореза на пренос апсолутних права 
представља уговорена цена у тренутку настанка пореске обавезе, 
уколико иста није нижа од тржишне вредности.

Уколико је уговорена цена нижа од тржишне, порески орган утврђује 
пореску основицу у висини тржишне вредности. 

Стопа пореза на пренос апсолутних права је 2,5%.

2,5%
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Рок за плаћање пореза  
 

Обавеза пореза на пренос апсолутних права плаћа се у року од 15 
дана од дана достављања решења продавцу. 

Уколико је уговором о купопродаји купац преузео обавезу плаћања 
пореза као солидарни јемац, решење о утврђивању се доставља и 
купцу, с тим што рок за плаћање пореза почиње да тече од дана 
достављања решења продавцу.

Из тог разлога, препоручује се да приликом закључења уговора о 
купопродаји моторног возила  уколико уговарате солидарно јемство, 
посебно уговорите да је купац овлашћен да у име продавца поднесе 
пореску пријаву, преузме решење о утврђеној обавези и учествује 
у поступку. На тај начин ће се убрзати поступак за добијање потврде 
о плаћеном порезу.

15 дана
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Пример попуњеног налога 
за плаћање пореза

“ООО” - назив филијале где обвезник има пребивалиште

КК - контролни број 

ООО - ознака општине продавца на којој има пребивалиште 

ИД ОБВЕЗНИКА - ЈМБГ продавца

Контролни број, тј. модел и позив на број, рачун за уплату и износ 
за уплату, чине саставни део решења којим се утврђује порез на 
пренос апсолутних права код промета половних моторних возила.
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Услови за добијање потврде  
о плаћеном порезу

Да би могли да извршите регистрацију моторног возила потребно 
је да поседујете потврду о плаћеном порезу. Ову потврду на ваш 
захтев издаје надлежна филијала Пореске управе која је донела и 
решење о утврђивању обавезе. Услов за издавање потврде је да је 
утврђени порез плаћен.

Уколико сте на основу уговора овлашћени да у име продавца 
поднесете пореску пријаву, преузмете решење о утврђеној обавези 
и учествујете у поступку и будете солидарни јемац, рок за плаћање 
пореза почиње да тече од дана када сте у име продавца преузели 
решење о утврђеној обавези. 

Уколико је порез плаћен после рока, утврђена обавеза се увећава 
за камату обрачунату за период доцње, те ће се потврда о плаћеном 
порезу издати након уплате утврђеног пореза и обрачунате камате.
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ППИ-4

Начин подношења пореске пријаве

Физичка лица пореску пријаву ППИ-4 могу да поднесу у електронском 
облику или у папирном облику. 

Пореска пријава ППИ-4 у електронском облику подноси се преко 
портала Пореске управе еПорези, у ком случају је неопходно да 
подносилац поседује квалификовани електронски сертификат 
са чипом издатим од стране једног од сертификационог тела у 
Републици Србији. У исту сврху се могу користити и интернет киосци 
који постоје у свим филијалама Пореске управе.

Приликом подношења пријаве у електронском облику пратећа 
документација се у pdf, јpg. или png. формату доставља  у прилогу 
пријаве.

Пореску пријаву ППИ-4 у папирном облику физичка лицам могу да 
поднесу непосредно или путем поште надлежној филијали Пореске 
управе према месту пребивалишта, односно боравишта продавца. 
Уз пријаву се доставља и пратећа документација.  

Поступак и начин утврђивања пореза на пренос апсолутних права је 
исти и када је предмет купопродаје пловило, односно ваздухоплов 
са сопственим погоном.
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Правни оквир
Сва документа можете пронаћи на интернет страници 

Пореске управе—www.purs.gov.rs 

⇒	 Закон о порезима на имовину (“Сл.гласник РС”, бр.  26/01, 45/02– УС, Сл. лист 
СРЈ бр. 42/02, Сл.гласник РС бр. 80/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 
24/11, 78/11, 57/12– УС, 47/13, 68/14– др закон) 

⇒	 Закон о пореском поступку и пореској админстрацији (“Сл. гласник РС” бр. 
80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. 
закон, 62/06 - др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 - 
исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18) 

⇒	 Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину 
(“Сл. гласник РС“, бр. 108/13, 118/13, 101/17, 48/18)

⇒	 Корисничко упуство за електронско подношење електронске пријаве за 
утврђивање пореза на пренос апсоултних права на обрасцу ППИ-4
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%
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За све информације у надлежности Пореске 
управе можете се обратити  Контакт центру 

на бројеве телефона 

0700-700-007
и 

011-33-10-111 
или путем електронске поште попуњавањем 

обрасца на сајту Пореске управе у делу 
Контакт центар/Поставите питање.

Уколико желите да се консултујете у вези 
са вашим пореским правима и обавезама, 

посетите један од шалтера „ВАШ ПОРЕЗНИК“ 
у филијалама Пореске управе.

Све обрасце пореских пријава, све пореске 
прописе и документа, можете пронаћи на 

интернет адреси Пореске управе


