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Отворено писмо Министарству спољне и унутрашње трговине и телекомуникација,
Министарству енергетике и заштиту животне средине и Министарству финансија
ЕПС НЕЗАКОНИТО ЗАРАЧУНАО ПДВ У СЕПТЕМБАРСКИМ РАЧУНИМА
Захтев за исправку рачуна
за електричну енергију
у месецу септембру 2012. год.
Велики број потрошача се обратио Центру за заштиту потрошача ФОРУМ
са приговором да је на рачунима за извршену услугу снабдевања електричном
енергијом у месецу септембру зарачунат ПДВ од 20% иако је примена увећаног
ПДВ-а наступила дана 01.10.2012. године.
У разговору са представницима Електродистрибуције сазнали смо да се они
позивају на члан 14. Закона о порезу на додатну вредност, који у тачки 4. регулише
да је промет робе настао даном очитавања примљене електричне енергије.
Пошто се очитавање врши у периоду од првог до петог у месецу, сматрају да
су имали право да зарачунају ПДВ у износу од 20 %.
Сматрамо да је наведеним чланом испорука електричне енергије погрешно
третирана као роба, јер је у тачки 28. члана 5. Закона о заштити потрошача
снабдевање електричном енергијом јасно дефинисано као Услуга од општег
економског интереса, а члан 15. Закона о порезу на додатну вредност у тачки 1.
регулише да је промет услуга завршен даном када је завршено појединачно
пружање услуге.
Примењено на рачун за снабдевање електричном енергијом у месецу
септембру, услуга је завршена дана 30. септембра и у овом случају се мора
применити обрачун ПДВ-а у износу од 18 %.
Сматрамо да је оваквим обрачуном ПДВ-а нанета штета потрошачима, због
чега тражимо да се изврши исправка септембарских рачуна за електричну енергију
и да се примени обрачун ПДВ-а у износу од 18%.
Ниш, 09.10.2012. год.
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