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СВИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА

Предмет: Упутство о начину уплате поврата ПДВ-а на Јединствени рачун трезора
БиХ и начину евидентирањa поврата ПДВ-а преко ИСФУ-а

Овим упутством прописује се начин поврата ПДВ-а по основу захтјева за поврат
буџетских корисника буџета институција БиХ и евидентирање поврата ПДВ-а у ИСФУ
систем уколико је право на поврат ПДВ-а регулисано уговором о донацији или неким
другим важећим актом.
Процес уплате поврата ПДВ-а на Јединствени рачун трезора и евидентирање поврата
ПДВ-а кроз Информациони систем финансијског управљања (ИСФУ) реализираће се на
сљедећи начин:
1. Буџетски корисници на одговарајућем обрасцу Управе за индиректно
опорезивање подносе захтјеве за поврат ПДВ-а, уз прилагање прописане
финансијске документације. Приликом подношења захтјева за поврат ПДВ-а, да
би Министарство финансија и трезора препознало на кога се односи извршени
поврат ПДВ-а, буџетски корисници-институције БиХ требају навести слиједеће
податке:
Прималац:Министарство финанција и трезора БиХ
Трансакцијски рачун број: 0000030000000145
Позив на број: 37111619
Сврха уплате: Поврат ПДВ-а за: (назив институције БиХ)
2. На основу рјешења о поврату ПДВ-а од стране Управе за индиректно
опорезивање, буџетски корисници ће у модулу ГЛ-Главна књига трезора
направити дневник, којим ће извршити сторнирање одговарајућих расхода (у
зависности од тога на шта се односи ПДВ) а задужити конто 131392-прелазни
рачун потраживања.
3. Након извршеног поврата ПДВ-а на наведени рачун и обавјештења од стране
Министарства финансија и трезора БиХ (уколико се препозна на кога се уплата
односи) буџетски корисник дужан је доставити писани захтјев за пренос
средстава са подрачуна број: 37111619-Средства од поврата ПДВ-а на главни
буџетски рачун Министарства финансија и трезора БиХ у КМ са позивом на број
37111 уколико је плаћање ПДВ-а извршено из редовних буџетских средстава

или средстава донације у КМ а за која није отворен посебан рачун у оквиру
Јединственог рачуна трезора БиХ.
Уколико је извршени поврат ПДВ-а претходно плаћен из средстава донације у
девизама онда је потребно дати упутство да се са рачуна број: 37111619 износ
средстава у КМ конвертује у девизна средства и пренесе на број девизног рачуна
са којег је плаћен ПДВ.
4. Након извршеног преноса средстава са подрачуна број 37111619-Средства од
поврата ПДВ-а, на главни буџерски рачун или други намјенски рачун,
Министарство финансија и трезора извршиће затварање конта 131392-Прелазни
рачун потраживања на оном организацијском коду на који се односи уплаћени
износ ПДВ-а.
5. Уколико буџетски корисници рјешење о поврату ПДВ-а од стране Управе за
индиректно опорезивање не добију до предвиђеног рока за затварање Главне
књиге, неће бити у могућности извршити евидентирање из става 2, односно неће
моћи сторнирати расходе године у којој је плаћен ПДВ. У том случају, уплаћени
поврат ПДВ-а ће се оприходовати.
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