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• Транскације између централе и огранка су у
основи неопорезиве.

• Главни разлог за изнети став јесте да се ради о
ентитетима у оквиру јединственог пореског
обвезника.

• Иако територијална распрострањеност обвезника
не би требало да утиче на порески третман, он
варира управо у зависности од тога да ли је реч о
унутрашњем или прекограничном промету.



• ЗПДВ садржи неколико одредаба из којих
произлази да трансакције између централе и
огранка не подлежу опорезивању у унутрашњем
промету. Није битно:

• да ли се ради о испоруци добара или пружању
услуга;

• ко се појављује у улози испоручиоца;

• да ли је испорука узроковала интерну
алокацију трошкова унутар јединственог
обвезника.



Одсуство опорезивања с позивом на 
чл. 3, ст. 1, тач. 1) ЗПДВ

• Чл. 3, ст. 1, тач. 1), ЗПДВ прописује кумулативне услове за
постојање опорезивог промета. У одсуству неког од услова рече
је о неопорезивном промету који изузетно подлеже
опорезивању уколико је то експлицитно предвиђено Законом.

• Један од њих је да се ради о промету промету добара и услуга,
односно испоруци добара или пружању услуга уз накнаду.

• Наведени критеријум није испуњен у случају:

• Унутрашњег промета у оквиру истог обвезника;

• Ипоруке добара или пружања услуга без накнаде;

• Плаћања које није праћено испоруком добара, односно
пружањем услуга.



Унутрашњи промет

• Огранак није самосталан у односу на привредно друштво. У складу са
чл. 567 и 572 Закона о привредним друштвима:

• Огранак је издвојен организациони део привредног друштва
преко кога друштво обавља своју делатност;

• Који нема својство правног лица, а у правном промету иступа у
име и за рачун привредног друштва;

• За чије обавезе према трећим лицима привредно друштво
неограничено одговара;

• О чијем престанку привредно друштво једнострано одлучује,
односно који се аутоматски гаси престанком постојања
привредног друштва.

• Трансакције између централе и огранка, очигледно, одвијају се у
оквиру истог субјекта и представљају “унутрашњи”, а уједно и
неопорезиви промет.



Испоруке у одсуству накнаде и 
уплате у одсуству испоруке

• Када централа задужи огранак за трошак пружене
услуге реч је о простој алокацији трошкова у оквиру
истог обвезника, а не о накнади у слислу чл. 3, ст. 1,
тач. 1) ЗПДВ.

• Потврду изнетог става налазимо у јуриспруденцији
ЕСП, случај C-210/04 (FCE Bank plc).

• Када централа изврши набавке у корист огранка па
интерно задужи огранак у износу насталог трошка
рече је о неопорезивој рефундацији, а уједно и
алокацији трошкова у оквиру истог обвезника.



Одсуство опорезивања с 
позивом на чл. 8, ст. 3 ЗПДВ

• Принцип јединства код обављања делатности – сматра се
да обвезник делатност врши и када је обавља у оквиру
сталне пословне јединице.

• Стална пословна јединица је организациони део правног
лица који у складу са законом може да обавља делатност,
чл. 8, ст. 5 ЗПДВ.

• Дефиниција огранка из ЗПД недвосмислено се уклапа у
институт сталне пословне јединице из чл. 8, ст. 5 ЗПДВ.

• Принцип јединства код обављања делатности управо
налаже да се обвезник са више сталних пословних
јединица (огранака) третира као јединствени обвезник па
per definitionem онемогућује опорезивање трансакција
између централе и огранка.



Чл. 8, ст. 4 ЗПДВ – одступање од принципа 
јединства код обављања делатности

• Ако страно лице у Републици има сталну пословну јединицу, то страно лице 
обвезник је за промет који не врши његова стална пословна јединица.

• Одредба чл. 8, ст. 4 ЗПДВ implicite указује на подвојен порески третман 
страног обвезника и његове сталне пословне јединице у Србији из чега 
произлази правна фикција да је реч о два независна субјекта чије су 
трансакције подложне опорезивању.

• Овакав приступ, иако законски утемељен, потенцијално колидира са 
резоновањем ЕСП у случају FCE Bank plc који и када су у питању централа и 
огранак из различитих држава чланица види јединственог обвезника у 
одсуству самосталности огранка у односу на централу, те услуге које централа 
пружа огранку третира као неопорезиве.

• Међутим, нема законског основа, да услуге које пружа домаћа централа 
иностраном огранку буду третиране као опорезиве мимо основне логике да 
је реч о унутрашњем промету у оквиру јединственог обвезника. 



Одсуство опорезивања с 
позивом на чл 8, ст. 1 ЗПДВ

• Сходно чл. 8, ст. 1 ЗПДВ порески обвезник је лице (укључујући и
страно лице) које самостално врши промет добара и услуга у оквиру
обављања делатности.

• Општи правобранилац G. Tesauro поводом случаја C-202/90
самосталност одређује као вршење активности од стране лица које
није органски интегрисано у неко предузеће или неку
администрацију, које има одговарајућу слободу у погледу људских и
материјалних ресурса употребљених у вршењу те активности и које
сноси економски ризик инхерентан тој активности.

• Огранак у контексту наведеног чини несамостални део привредног
друштва који не може вршити опорезиве испоруке централи.

• Међутим, несамосталност огранка у односу на централу предстваља
сметњу и за опорезивање услуга које централа пружа огранку по
виђењу ЕСП у случају FCE Bank plc.


