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Како се остварује

ПРАВО НА 
ПРЕКЊИЖАВАЊЕ

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 

www.purs.gov.rs ЈУН 2018.



Захтев за прекњижавање

У складу са чланом 10. став 2. тачка 4) Закона о пореском 

поступку и пореској администрацији („Службени гласник 

РС“ бр. 80/02....30/18) у порескоправном односу физичко, 

односно правно лице има право да користи више или по-

грешно плаћени порез односно споредна пореска давања 

за намирење доспелих обавеза по другом основу, путем 

прекњижавања.

Захтев за прекњижавање порески обвезници подносе на-

длежној филијали према свом седишту, односно пребива-

лишту физичког лица.

У захтеву се обавезно наводи: назив/име обвезника, ПИБ/

ЈМБГ, седиште/адреса, рачун на терет ког се врши прекњи-

жавање и рачун у корист ког се врши пренос средстава, од-

носно БОП уколико је исти додељен пореској пријави.

Захтев мора да буде потписан од стране: пореског обвез-

ника лично, законског заступника, лица које је овлашћени 

представник по општем акту правног лица и пуномоћника.

Уколико захтев подноси овлашћени представник правног 

лица, који је одређен општим актом правног лица, пред-

ставник о томе мора приложити доказ.

У ситуацији када странка има пуномоћника пуномоћје се 

даје у писаном облику, или усмено на записник. Ако се по-

сумња у истинитост пуномоћја, налаже се странци да под-

несе оверено пуномоћје.

У складу са Законом о републичким административним 

таксама („Службени гласник РС“ бр.43/03....113/17, 3/18-ис-

правка) такса се не плаћа на захтев за прекњижавање.

По пријему захтева за прекњижавање цени се основаност 

поднетог захтева, односно проверава у пореском рачуно-

водству да ли преплата јавног прихода постоји, да ли су из-

вршена сва потребна књижења у пореском рачуноводству 

и да ли постоји потреба за додатним проверама у поступку 

канцеларијске или теренске контроле. Уколико се утврди на 

основу чињеничног стања да постоји дуг који се намирује 

из основане преплате и да је захтев за прекњижавање осно-

ван, доноси се решење којим се прекњижавање одобрава и 

исто се доставља пореском обвезнику и Управи за трезор.

Када се порез плаћа путем прекњижавања, даном плаћања 

пореза сматра се дан на који је доспео порез који се плаћа 

путем прекњижавања, ако на тај дан постоји више плаћен 

порез по другом основу, или дан на који је порез по дру-

гом основу плаћен у износу већем од дугованог, ако је по-

рез који се плаћа путем прекњижавања раније доспео. Дан 

плаћања пореза одређује се на основу чињеничног стања 

на дан одлучивања по захтеву.

Дан на који је порез на додату вредност плаћен у већем из-

носу од дугованог је дан на који порески обвезник има пра-

во да поднесе захтев за повраћај неискоришћеног износа 

пореског кредита у складу са чланом 52. Закона о порезу 

на додату вредност којим је прописано да тај захтев, ПДВ 

порески обвезник може да поднесе најраније истеком рока 

за подношење пореске пријаве за текући порески период.

Захтев за отпис неосновано обрачунате камате којом је 

обвезник задужен на рачуну у корист кога је извршено 

прекњижавање, порески обвезник може истаћи у оквиру 

захтева за прекњижавање или га поднети по извршењу 

решења о прекњижавању.

Застарелост права

Код поступања по захтеву за прекњижавање води се рачу-

на о року застарелости. 

Сходно члану 114а ЗПППА, намирење доспелих обавеза 

по другом основу путем прекњижавања пореза застаре-

ва за пет година од дана када је застарелост почела да 

тече. Застарелост права на намирење доспелих обавеза 

по другом основу путем прекњижавања пореза почиње 

да тече од првог дана наредне године од године у којој 

је порески обвезник стекао право на намирење доспелих 

обавеза по другом основу путем прекњижавања пореза.

Одредбе о застарелости права на прекњижавање не при-

мењују се на доприносе за обавезно социјално осигу-

рање.

Уколико се у поступку по захтеву утврди да је захтев за 

прекњижавање неоснован, или је наступила застарелост, 

тада се доноси решење којим се захтев за прекњижавање 

одбија.
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