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Проф. др Х а с и б а  Х р у с т и ћ, 
Центар за правна и финансијска истраживања, Београд

РЕФУНДАЦИЈА ПОРЕЗА КУПЦУ ПРВОГ СТАНА6

САЖЕТАК: Рефундација ПДВ купцу првог стана важно је 
социјално питање које у суштини представља пореску олакши-
цу у решавању стамбеног проблема, како младих, тако и ста-
ријих грађана који из одређених друштвено-економских разло-
га нису били у могућности да реше овај проблем. Рефундација 
ПДВ купцу првог стана прописана је одредбом чл. 56а у оквиру 
главе 10 Повраћај, рефакција и рефундација пореза на додату 
вредност Закона о порезу на додату вредност, када се ради о 
куповини новог стана (први пренос својине). Када је у питању 
куповина већ коришћеног стана, купац првог стана, под про-
писаним условима из Закона о порезима на имовину остварује 
ослобођење од плаћања пореза на пренос апсолутних права. 

Кључне речи: рефундација, порез на додату вредност, први 
стан за становање 

УВОД

Потписивањем Споразума о стабилизацији и придруживању са 
Европском унијом (у даљем тексту: ЕУ), Република Србија се обавеза-
ла да ће успоставити сарадњу у области опорезивања, укључујући мере 
усмерене ка даљој реформи фискалног система и реструктурирању поре-
ске управе ради ефективније наплате јавних прихода, борбе против поре-
ске утаје и штетне пореске конкуренције. 

* Рад примљен 3. 4. 2016. године. 

*

UDC 336.226.322
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Усвојеним директивама о хармонизацији пореза на додату вредност 
(ПДВ) у ЕУ дефинисани су заједнички ставови у погледу територије при-
мене, предмета опорезивања, пореских обвезника, основице, броја и ми-
нималне висине стопа, врста ослобађања, одбитка, посебних поступака 
опорезивања, обавеза обвезника. Директива 2006/112/ЕЗ сматра се базич-
ном директивом за хармонизацију ПДВ.

Закон о порезу на додату вредност Србије углавном је базиран на 
принципима ЕУ директива о ПДВ, са извесним одступањима. Наиме, из-
менама и допунама Закона о ПДВ последњих година уведени су додатни 
посебни поступци опорезивања који усложњавају и компликују примену 
ПДВ и контролу овог пореза и уједно отварају простор за разна тумачења 
и корупцију. 

Затим, уведен је још један посебан поступак  који се односи на рефу-
надацију ПДВ купцима првог стана. Овде нарочито треба истаћи да ПДВ 
као облик индиректног пореза не би требало да има социјалну, односно 
редистрибутивну улогу за разлику од директних пореза. Увођењем тог по-
себног поступка за рефундацију усложњава се функционисање механизма 
ПДВ, компликује контрола и отвара могућност за разне злоупотребе. 

ПРАВО НА РЕФУНДАЦИЈУ ПДВ  
ЗА КУПОВИНУ ПРВОГ СТАНА

Право на рефундацију ПДВ за куповину првог стана има физичко 
лице – пунолетни држављанин Републике Србије, са пребивалиштем на 
територији Републике Србије, који купује први стан (у даљем тексту: ку-
пац првог стана). То право купац првог стана остварује на основу писме-
ног захтева, који подноси надлежном пореском органу. Надлежни порески 
орган је организациона јединица Пореске управе, која након спроведеног 
поступка контроле испуњености услова за остваривање права на рефунда-
цију ПДВ, решењем одлучује о захтеву у року од 30 дана од дана подно-
шења захтева, а у року од 15 дана од дана достављања решења врши се 
рефундација ПДВ. Услови за остваривање права на рефундацију ПДВ мо-
рају бити испуњени на дан овере уговора о купопродаји стана. Надлежни 
порески орган води евиденцију о купцима првог стана и члановима по-
родичних домаћинстава купаца првог стана за које су купци првог стана 
остварили рефундацију ПДВ, као и о износу остварене рефундације ПДВ.



46

Према одредби чл. 56а ст. 2. купац првог стана може да оствари ре-
фундацију ПДВ под следећим условима:

1) да од 1. јула 2006. године до дана овере уговора о купопродаји на 
основу којег стиче први стан није имао у својини или сусвојини 
стан на територији Републике;

2) да је уговорена цена стана са ПДВ у потпуности исплаћена про-
давцу уплатом на текући рачун продавца;

3) да је површина стана до 40 m2, а за чланове његовог породичног 
домаћинства до 15 m2 по сваком члану који није имао у својини 
или сусвојини стан на територији Републике у периоду од 1. јула 
2006. године до дана овере уговора о купопродаји на основу којег 
стиче први стан, а за власнички удео на стану до површине сра-
змерне власничком уделу у односу на површину до 40 m2, односно 
до 15 m2.

У случају куповине стана под непрофитним условима од јединице 
локалне самоуправе или непрофитне стамбене организације основане од 
стране јединице локалне самоуправе за реализацију активности уређених 
прописима из области социјалног становања, рефундација ПДВ може да 
се оствари под условом да је на име уговорене цене стана са ПДВ, на те-
кући рачун продавца исплаћен износ који није мањи од износа ПДВ обра-
чунатог за пренос права располагања на стану.

Ако купац првог стана купује стан површине која је већа од 40 m2, 
право на рефундацију ПДВ може да оствари до износа који одговара по-
вршини стана до 40 m2. 

Породичним домаћинством купца првог стана сматра се заједница 
живота, привређивања и трошења прихода купца првог стана, његовог 
супружника, деце, усвојеника, деце његовог супружника, усвојеника ње-
говог супружника, родитеља, његових усвојитеља, родитеља његовог су-
пружника, усвојитеља супружника, са истим пребивалиштем које има и 
купац првог стана. 

Право на рефундацију ПДВ нема:
1. купац стана који је већ остварио рефундацију ПДВ по основу ку-

повине првог стана;
2. члан породичног домаћинства који купује стан а за којег је купац 

првог стана као члана породичног домаћинства већ остварио ре-
фундацију ПДВ;

3. купац стана који је стекао први стан без обавезе продавца да за 
промет тог стана плати порез на пренос апсолутних права у скла-
ду са Законом о порезима на имовину, а за који је остварено то 
пореско ослобођење; 
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4. члан породичног домаћинства купца стана који је стекао први стан 
без обавезе продавца да за промет тог стана плати порез на пренос 
апсолутних права у складу са Законом о порезима на имовину, а за 
који је остварено то пореско ослобођење.

Сагласно одредби чл. 29. Закона о изменама и допунама Закона о по-
резу на додату вредност (Службени гласник РС, бр. 61/07), право на ре-
фундацију ПДВ може се остварити само на основу уговора о купопродаји 
стана овереног после ступања на снагу овог закона, тј. од 8. јула 2007. 
године (Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-458/2014-04 од 
14. 4. 2015. године).

РЕФУНДАЦИЈА ПДВ КУПЦУ ПРВОГ СТАНА

Поступак остваривања права на рефундацију ПДВ ближе је уређен 
Правилником о поступку остваривања права на повраћај ПДВ и о начину 
и поступку рефакције и рефундације ПДВ. У складу са одредбом чл. 10а 
Правилника о поступку остваривања права на повраћај ПДВ и о начину 
и поступку рефакције и рефундације ПДВ (у даљем тексту: Правилника 
о поступку рефундације ПДВ), становима се сматрају стамбени објекти, 
економски дељиве целине у оквиру тих објеката, као и власнички удели 
на тим добрима (у даљем тексту: стан).

Купац првог стана писмени захтев за остварење права на рефунда-
цију ПДВ за куповину првог стана подноси се на Обрасцу РФН – Захтев 
купца првог стана за рефундацију ПДВ, који је одштампан уз Правилник 
о поступку рефундације ПДВ и чини његов саставни део.

Уз захтев се доставља:
1. извод из матичне књиге рођених;
2. уверење о држављанству;
3. доказ о пребивалишту (оверена фотокопија личне карте или потвр-

да о пребивалишту);
4. оверена копија уговора о купопродаји стана;
5. рачун или други документ о купопродаји стана у којем је исказан 

ПДВ;
6. доказ да је уговорена цена стана са ПДВ у потпуности исплаћена 

уплатом на текући рачун продавца, односно доказ да је на име уго-
ворене цене стана са ПДВ исплаћен износ који није мањи од изно-
са ПДВ обрачунатог за први пренос права располагања на стану 
уплатом на текући рачун продавца у случају куповине стана под 
непрофитним условима;

7. оверена изјава купца стана да купује први стан.
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Ако купац првог стана захтева рефундацију ПДВ и по основу члана 
или чланова његовог породичног домаћинства, поред напред наведених 
докумената доставља и:

1. документ којим се потврђује да је физичко лице по основу кога 
купац првог стана захтева рефундацију ПДВ члан породичног до-
маћинства купца првог стана;

2. доказ о пребивалишту члана породичног домаћинства (оверена 
фотокопија личне карте или потврда о пребивалишту).

Изјава купца стана да купује први стан даје се на Обрасцу ИКПС 
ПДВ – Изјава купца стана да купује први стан, који је одштампан уз Пра-
вилник о поступку рефундације ПДВ и чини његов саставни део.

У складу с одредбом чл. 42. Закона о ПДВ, обвезник ПДВ је дужан 
да купцу првог стана изда рачун. Рачун садржи следеће податке: 

1) назив, адресу и ПИБ обвезника – издаваоца рачуна; 
2) место и датум издавања и редни број рачуна; 
3) назив, адресу и ПИБ обвезника – примаоца рачуна; 
4) врсту и количину испоручених добара или врсту и обим услуга; 
5) датум промета добара и услуга и висину авансних плаћања; 
6) износ основице; 
7) пореску стопу која се примењује; 
8) износ ПДВ који је обрачунат на основицу; 
9) напомену о одредби овог закона на основу које није обрачунат 

ПДВ;
10) напомену да се за промет добара и услуга примењује систем 

наплате.
Рачун се издаје у најмање два примерка, од којих један задржава из-

давалац рачуна, а остали се дају купцу првог стана. 
У случају када је уговорена цена стана у потпуности исплаћена про-

давцу од стране трећег лица, а на основу уговора које то лице има са 
купцем првог стана (на пример, на основу уговора о преузимању дуга, 
асигнације или уговора о јемству), купац првог стана има право на рефун-
дацију ПДВ, уз испуњење осталих услова, прописаних законом и правил-
ником, за остваривање овог права. Тада као докази да је уговорена цена 
стана у потпуности исплаћена продавцу служе извод са пословног рачуна 
продавца (ако је цена исплаћена у новцу) и уговор између купца првог 
стана и трећег лица које је исплатило уговорену цену стана (Мишљење 
Министарства финансија РС, бр. 413-00-748/2010-04 од 06. 07. 2010. 
године). 

Купац првог стана нема право на рефундацију ПДВ по основу ку-
повине првог стана када је пренос права располагања на стану извршило 
лице које није обвезник ПДВ, а за тај промет је обрачунало и исказало 
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ПДВ у рачуну или другом документу који служи као рачун, имајући у 
виду да је ПДВ обрачунат од стране лица које није имало право искази-
вања ПДВ у рачуну и није евидентиран у систем ПДВ. Одредбом чл. 10. 
ст. 1. т. 4. Закона о ПДВ, прописано је, да је порески дужник, у смислу 
овог закона, лице које у рачуну или другом документу који служи као ра-
чун искаже ПДВ, а није обвезник ПДВ или није извршило промет добара 
и услуга. Према одредби чл. 44. ст. 3. Закона о ПДВ, лице које искаже 
ПДВ у рачуну, а није обвезник ПДВ или није извршило промет добара и 
услуга, дугује исказани ПДВ. Чланом 51. ст. 3. Закона прописано је да се 
обавеза плаћања ПДВ односи и на пореске дужнике који нису обвезници 
ПДВ. На промет права својине на стану који врши лице које није обвезник 
ПДВ, плаћа се порез на пренос апсолутних права у складу са Законом о 
порезима на имовину. Међутим ако се у конкретном случају ради о купо-
вини првог стана, ослобођење од обавезе плаћања пореза на пренос апсо-
лутних права може се остварити у складу са одредбама Закона о порезима 
на имовину (Мишљење од стране Министарства финансија РС, бр. 413-
00-01209/2009-04 од 20. 05. 2009. године).

Када стан купују два купца, односно физичка лица која, а у моменту 
овере уговора о купопродаји на основу којег стичу предметни стан, нису 
чинила породично домаћинство, при чему је сваки од њих куповином сте-
као својину на идеалном делу стана, право на рефундацију ПДВ може да 
оствари сваки од купаца првог стана ако су испуњени прописани услови, 
у сразмери у односу на сусвојински део који сваки од купаца купује. Пра-
во на рефундацију ПДВ може се остварити за стан чија површина за куп-
ца првог стана износи до 40 m², а за власнички удео на стану до површине 
сразмерне власничком уделу у односу на површину до 40 m² (Мишљење 
Министарства финансија РС, бр. 413-00-1307/2010-04 од 26. 04. 2010. 
године).

Уговорена цена стана са ПДВ у потпуности мора бити исплаћена 
продавцу стана уплатом на текући рачун продавца. На пример, ако купац 
првог стана од обвезника ПДВ – Грађевинске дирекције Србије купује 
стан, а што значи да није реч о куповини стана под непрофитним услови-
ма од јединице локалне самоуправе или непрофитне стамбене организа-
ције основане од стране јединице локалне самоуправе за реализацију ак-
тивности уређених прописима из области социјалног становања, при чему 
купац првог стана исплати продавцу – Грађевинској дирекцији Србије део 
уговорене цене на текући рачун (уговорену цену стана умањену за из-
нос позајмице коју му је одобрила Грађевинска дирекција Србије), купац 
првог стана нема право на рефундацију ПДВ по основу куповине првог 
стана, с обзиром да у овом случају није испуњен услов за остваривање 
овог права, тј. уговорена цена стана са ПДВ није у потпуности исплаћена 
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продавцу уплатом на текући рачун продавца. Један од услова за оствари-
вање права на рефундацију ПДВ купца првог стана је да је уговорена цена 
стана са ПДВ у потпуности исплаћена продавцу уплатом на текући рачун 
продавца, односно да је на име уговорене цене стана са ПДВ исплаћен 
износ који није мањи од износа ПДВ обрачунатог за први пренос права 
располагања на стану, на текући рачун продавца, када се ради о куповини 
стана под непрофитним условима од јединице локалне самоуправе или 
непрофитне стамбене организације основане од стране јединице локалне 
самоуправе за реализацију активности уређених прописима из области со-
цијалног становања (Мишљење Министарства финансија и привреде, бр. 
413-00-270/2013-04 од 6. 6. 2013. године).

ПОРЕСКО ОСЛОБОЂЕЊЕ НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА  
ЗА КУПЦА ПРВОГ СТАНА 

Порезима на имовину, у смислу Закона о порезима на имовину сма-
трају се:

1) порез на имовину;
2) порез на наслеђе и поклон;
3) порез на пренос апсолутних права.
У складу с одредбом чл. 23. Закона о порезима на имовину порез на 

пренос апсолутних права плаћа се код преноса уз накнаду:
– права својине на непокретности;
– права интелектуалне својине;
– права својине на моторном возилу – осим на мопеду, мотокултива-

тору, трактору и радној машини, права својине на пловилу, односно права 
својине на ваздухоплову са сопственим погоном – осим државног;

– права коришћења грађевинског земљишта.
Од опорезивања порезом на пренос апсолутних права изузима се и 

пренос, односно стицање апсолутног права својине на непокретности на 
који се плаћа порез на додату вредност, у складу са законом којим се уре-
ђује порез на додату вредност (чл. 24а Закона о порезима на имовину). 

Дакле, када се ради о преносу права својине на непокретности који 
се не преноси први пут, односно о преносу права својине већ коришћене 
непокретности, онда се примењује Закон о порезима на имовину. Стопа 
пореза на пренос апсолутних права износи 2,5 %.

Порез на пренос апсолутних права не плаћа се на пренос права сво-
јине на стану или породичној стамбеној згради (у даљем тексту: стан), 
односно својинском уделу на стану или породичној стамбеној згради  
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физичком лицу које купује први стан, за површину која за купца првог 
стана износи до 40 m2 и за чланове његовог породичног домаћинства који 
од 1. јула 2006. године нису имали у својини, односно сусвојини стан на 
територији Републике Србије до 15 m2 по сваком члану (у даљем тексту: 
одговарајући стан), под условом да:

1) је купац првог стана пунолетни држављанин Републике Србије, са 
пребивалиштем на територији Републике Србије;

2) купац првог стана од 1. јула 2006. године до дана овере уговора о 
купопродаји на основу кога купац стиче први стан, није имао у својини, 
односно сусвојини стан на територији Републике Србије. 

Ако купац првог стана купује својински удео на стану, право на по-
реско ослобођење остварује се у сразмери са својинским уделом у односу 
на површину до 40 m2, односно до 15 m2 (чл. 31а Закона о порезима на 
имовину).

Породичним домаћинством купца првог стана, у смислу ст. 1. овог 
члана, сматра се заједница живота, привређивања и трошења прихода 
купца првог стана, његовог супружника, купчеве деце, купчевих усвојени-
ка, деце његовог супружника, усвојеника његовог супружника, купчевих 
родитеља, његових усвојитеља, родитеља његовог супружника, усвојите-
ља купчевог супружника, са истим пребивалиштем као купац првог стана. 
Ако је површина стана који купац првог стана купује већа од површине 
одговарајућег стана, порез се плаћа на пренос права својине на разлику 
површине купљеног и површине одговарајућег стана. 

Право на пореско ослобођење нема обвезник који право својине на 
стану преноси:

1) лицу на основу чије прве куповине стана је једном остварено пра-
во на рефундацију пореза на додату вредност, у складу са законом којим 
се уређује порез на додату вредност, или на пореско ослобођење од пла-
ћања пореза на пренос апсолутних права у складу са одредбом чл. 31а 
Закона о порезима на имовину; 

2) члану породичног домаћинства купца првог стана за кога је једном 
остварено право на рефундацију пореза на додату вредност, у складу са 
законом којим се уређује порез на додату вредност, или на пореско осло-
бођење од плаћања пореза на пренос апсолутних права у складу с одред-
бом чл. 31а Закона о порезима на имовину.

Надлежни порески орган:
– води евиденцију о уговорима о купопродаји станова за које је тај 

орган утврдио право на пореско ослобођење, о износима пореза на пренос 
апсолутних права који због тога нису наплаћени на територији јединице 
локалне самоуправе, о купцима првог стана и о члановима њиховог поро-
дичног домаћинства за које је то право искоришћено;
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– дужан је да тромесечно, у року од двадесет дана по истеку троме-
сечја, Министарству финансија – организационој јединици надлежној за 
послове буџета, доставља извештај о износима пореза на пренос апсолут-
них права који због тога нису наплаћени на територији јединице локалне 
самоуправе, о купцима првог стана и о члановима њиховог породичног 
домаћинства, у претходном тромесечју (чл. 31б Закона о порезима на 
имовину);

– утврђује право на пореско ослобођење на основу података из по-
реске пријаве и других података којима орган надлежан за утврђивање, 
наплату и контролу пореза располаже, а од значаја су за утврђивање по-
реске обавезе, изјаве купца да купује први стан за себе, односно за себе 
и чланове његовог породичног домаћинства, као и друге доказе из којих 
произлази да су испуњени услови за ослобођење по том основу које му је 
пружио купац првог стана, као и других доказа да су испуњени услови за 
пореско ослобођење (чл. 39б Закона о порезима на имовину).

Обвезник пореза на пренос апсолутних (продавац), у року од 30 дана 
од дана настанка пореске обавезе, уз пореску пријаву, за сврху оствари-
вања права на пореско ослобођење, подноси и оверену изјаву купца да 
купује први стан, као и друге доказе из којих произлази да су испуњени 
услови за ослобођење по том основу које му је пружио купац првог ста-
на (чл. 36. Закона о порезима на имовину). Пријава се подноси пореском 
органу у општини на чијој територији се налази непокретност – у случају 
преноса апсолутних права на непокретности. 

Орган надлежан за оверу потписа уговарача на уговору којим се 
врши пренос права својине на непокретности дужан је да надлежном ор-
гану јединице локалне самоуправе на чијој територији се налази та непо-
кретност достави примерак уговора најкасније у року од десет дана од 
дана овере потписа уговарача. Јавни бележник дужан је да, у року од де-
сет дана након овере потписа уговарача на уговору, односно сачињавања 
јавнобележничког записа, којим се врши пренос права на непокретности, 
надлежном органу јединице локалне самоуправе на чијој територији се 
налази та непокретност достави примерак тог уговора, односно јавнобе-
лежничког записа. 

Документи се достављају у електронском облику. Јединици локалне 
самоуправе која нема техничких могућности да документе прима у елек-
тронском облику, о чему обавештава лица дужна да изврше достављање, 
документи се достављају у писаној форми поштом (чл. 36а и 37. Закона о 
порезима на имовину)

Орган надлежан за оверу потписа уговарача на уговору је дужан да 
надлежном пореском органу након овере потписа уговарача на уговору 
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којим се врши пренос права својине, достави примерак уговора најкасније 
у року од 10 дана од дана овере потписа уговарача.

Јавни бележник дужан је да, након овере потписа уговарача на уго-
вору, односно након сачињавања јавнобележничког записа, којим се врши 
пренос права својине на непокретности на територији Републике Србије, 
надлежном пореском органу достави примерак тог уговора, односно јав-
нобележничког записа, у року од десет дана од дана овере потписа угова-
рача, односно сачињавања јавнобележничког записа.

ЗАКљУЧАК

Мада је у области пореза de facto Србија била на добром путу да 
испуни ЕУ стандарде, последњим изменама неколико важних пореских 
закона у 2012. и у 2013. години нарушено је усклађивање у области опо-
резивања, а пореско законодавство још увек није усаглашено са ЕУ поре-
ским директивама.

Овде нарочито треба истаћи да ПДВ, као облик индиректног опоре-
зивања, не би требало да има социјалну, односно редистрибутивну улогу 
за разлику од директних пореза. Увођењем посебног поступка за рефун-
дацију ПДВ за куповину првог стана, не само да је извршено усложња-
вање функционисања механизма ПДВ, већ и одступање од ЕУ директиве 
о ПДВ. Контрола је компликованија и отворена је додатна могућност за 
разне злоупотребе. Сада, Пореска управа, која је иначе и пре те измене 
Закона о ПДВ била и остала неефикасна, мора да води евиденцију и по-
себну контролу о рефундацији ПДВ за куповину првог стана. 

Grosso modo, недовољна пажња посвећена је правичности опорезива-
ња, тако да је in corpore досадашња пореска реформа спора. У недостатку 
прогресивног опорезивања дохотка грађана увођењем посебног поступка 
за рефундацију ПДВ за куповину првог стана покушава се ублажити овај 
социјални проблем, чије је место решавања, што се пореза тиче, управо у 
систему прогресивног опорезивања дохотка грађана.
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THE TAX REFUND TO THE FIRST RESIDENTIAL FLAT BUYER

S u m m a r y
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The value added tax refund to the first residential flat buyer is an important issue that 
constitutes tax advantage in solving the issue of housing of both young citizens and elders 
who were not able to solve this problem due to certain social and economic reasons. The 
value added tax refund to the first residential flat buyer is regulated in Article 56a within 
chapter 10 Return and refund of the value added tax in the Law on Value Added Tax, which 
relates to the purchase of a brand new apartment (first transfer of title). When the purchase 
relates to the already used apartment, the buyer of the first apartment is entitled to be ex-
empt from tax on transfer of title under the terms set in the Law on Property Taxes.
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