
                                                                                           

Образац ПК 2 

                                                                                           

_______________________________ 

                       (ПИБ)  

_______________________________ 

(име и презиме пореског обвезника) 

_______________________________ 

                     (адреса) 

_______________________________ 

      (шифра пореског обвезника)  

_______________________________ 

                  (назив радње)  

_______________________________ 

                     (седиште) 

 

 

ПОРЕСКИ КРЕДИТ ЗА ОБВЕЗНИКЕ ЗА УЛАГАЊА У ОСНОВНА СРЕДСТВА 

ЗА ПЕРИОД ОД ________ ДО ________ 20___. ГОДИНЕ 

 
 

Ред. 

бр. 
О П И С 

Износ у динарима  

без децимала 

1 2 3 

1. 
Укупан износ улагања у основна средства која су  плаћена  у 
текућем пореском периоду 

 

2. 
Износ улагања у опрему, плаћену у текућем пореском периоду, а 
која је била у употреби на територији Републике 

 

3. 
Износ улагања у основна средства за која се признаје право на 
порески кредит  (1-2) 

 

4. 

Улагања извршена у развој која се у пореском периоду у којем су 
испуњени услови за признавање таквих улагања као нематеријалних 
улагања у складу са прописима о рачуноводству и МРС, односно 
МСФИ, и то у износу који је у пословним књигама обвезника исказан 
на одговарајућем рачуну групе 01 - Нематеријална улагања 

 

5. 
Укупан износ улагања по основу кога обвезник остварује право на 
порески кредит, исказан као збир износа са ред. бр. 3. и 4 

 

6. 
Износ обрачунатог пореског кредита за текући порески период 
(ред. бр. 3 x 40%) 

 

7. 
Износ обрачунатог пореског кредита који се користи у текућем 
пореском периоду, а највише до  70% обрачунатог пореза 

 

8. 
Неискоришћени део пореског кредита из текућег пореског периода 
који се преноси на рачун припадајућег пореза из будућих 
обрачунских периода (6-7) 

 

9. 

Неискоришћени део пореског кредита из ранијих пореских периода 
који се преноси на рачун припадајућег пореза из будућих 
обрачунских периода 
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Ред. 

бр. 
О П И С 

Износ у динарима  

без децимала 

1 2 3 

10. 

Износ корекције неискоришћеног дела пореског кредита из ранијих 
пореских периода услед отуђења основних средстава, односно 
губитка права на порески кредит 

 

11. 

Неискоришћени део пореског кредита из ранијих пореских периода 
који, после корекције, може да се користи у текућем пореском 
периоду по редоследу улагања (9-10) 

 

12. 
Неискоришћени део пореског кредита из ранијих пореских 
периода, који се користи у текућем пореском периоду  

 

13. 
Неискоришћени део пореског кредита из ранијих пореских 
периода, који се преноси на рачун припадајућег пореза из будућих 
обрачунских периода (11-12) 

 

14. 

Укупни порески кредит који се користи у текућем пореском 
периоду - збир пореског кредита текућег пореског периода и 
пренетих пореских кредита из ранијих пореских периода по 
редоследу улагања, а највише до 70% обрачунатог пореза (7+12) 

 

15. 

Неискоришћени део пореског кредита који се преноси на рачун 
припадајућег пореза из будућих обрачунских периода - збир 
неискоришћеног пореског кредита текућег пореског периода и 
пренетог пореског кредита из ранијих пореских периода (8+13) 

 

 

 

У _____________________                                                                                               Одговорно лице     

 

дана ____________ године                                                                                     ________________________                                                                                                              
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