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Дописом 0201 бр. 319/1-2017 од 7. августа 2017. године обратили сте се Министарству финансија
ради давања мишљења по питању могућности пружања cash-back услуге у Републици Србији, која
подразумева исплату готовог новца физичком лицу – потрошачу од стране продавца у трговинском
објекту, истовремено са плаћањем робе и/или услуге, а коришћењем платне картице на POS терминалу
инсталираном на продајном месту тог трговинског објекта.
С тим у вези обавештавамо вас о следећем:
Чланом 3. Закона о обављању плаћања правних лица, предузетника и физичких лица која не
обављају делатност („Службени гласник РС”, број 68/15) прописано је да су правна лица и предузетници
дужни да динаре примљене у готовом по било ком основу уплате на свој текући рачун у року од седам
радних дана. Прописивање такве обавезе правних лица и предузетника, уз обавезу да новчана средства
воде на текућем рачуну преко ког обављају трансакције, може се образложити разлозима остварења
циљева фискалне политике, јачања пореске дисциплине и ефикасне борбе против сиве економије.
Полазећи од детаљно образложеног начина пружања cash-back услуге, Министарство финансија
је сагласно да би пружањем cash-back (финансијске) услуге дошло само до измене структуре готовинског
пазара трговинског објекта, који би се трансформисао у депозитни новац и, у сваком случају, био
евидентиран на текућем рачуну трговца, што је у складу са чланом 3. наведеног закона.
С тим у вези, сматрамо да је битно да се истакне да се ради о изузетку од досадашње праксе
уплате готовинског пазара од стране трговца који је тај пазар и остварио, те да би се исти могао
применити само у случају пружања cash-back услуге уз стриктно испуњење свих услова наведених у
допису Удружења банака Србије.
Поред наведеног, са аспекта контроле законитости и правилности испуњавања пореских обавеза
од стране пореских обвезника, а имајући у виду да се увођењем cash-back услуге мења структура
„пазара”, напомињемо да је потребно да се увођењем нових евиденција омогући и такав облик
евидентирања промета кроз фискалну касу, како у моменту пореске контроле порески обвезник у
фискалној каси не би имао мањак готовог новца.
Што се тиче пореског третмана cash-back услуге са аспекта примене Закона о порезу на додату
вредност истичемо следеће:
Одредбама члана 3. Закона о порезу на додату вредност (,,Службени гласник РС”, бр.
84/04…108/16 - у даљем тексту: Закон) прописано је да су предмет опорезивања ПДВ испорука добара и
пружање услуга (у даљем тексту: промет добара и услуга) које порески обвезник изврши у Републици уз
накнаду, у оквиру обављања делатности, као и увоз добара у Републику.

Промет услуга, у смислу тог закона, су сви послови и радње у оквиру обављања делатности који
нису промет добара из члана 4. тог закона (члан 5. став 1. Закона).
Према одредби члана 25. став 1. тачка 1) Закона, ПДВ се не плаћа у промету новца и капитала, и
то код пословања и посредовања у пословању законским средствима плаћања, осим папирног и кованог
новца који се не користи као законско средство плаћања или има нумизматичку вредност.
У складу са наведеним, ПДВ се не плаћа у промету новца и капитала, и то код пословања и
посредовања у пословању законским средствима плаћања, осим папирног и кованог новца који се не
користи као законско средство плаћања или има нумизматичку вредност.
Када обвезник ПДВ - испоручилац добара, односно пружалац услуга (у даљем тексту: обвезник
ПДВ - продавац), на захтев физичког лица - потрошача, изврши исплату готовог новца из своје благајне
том физичком лицу, по основу коришћења платне картице физичког лица - потрошача на ПОС
терминалу инсталираном у објекту обвезника ПДВ - продавца, при чему је коришћењем те платне
картице физичко лице - потрошач извршило и плаћање накнаде за промет добара, односно услуга који му
је извршио обвезник ПДВ - продавац пре исплате готовог новца, мишљења смо да се исплата готовог
новца у том случају (тзв. „cash-back” услуга) сматра прометом услуга за који је Законом прописано
пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза.
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