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УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА
Извештајна јединица попуњава један образац УГ-11П за све своје угоститељске пословне јединице на територији
Републике Србије. Сви вредносни подаци се дају у хиљадама РСД, без децимала. Вредност промета укључује
вредност пореза на додату вредност (ПДВ) који је обрачунат корисницима услуга. Предузетници који нису обвезници
ПДВ-а уписују само податке о оствареном промету.
Идентификациони подаци
Матични број. Уписује се осмоцифрени матични број из Решења о регистрацији.
Делатност. Уписује се назив и шифра делатности регистроване као претежнa.
Табела 1.
Промет. Уписује се књиговодствено обрачуната вредност укупног промета у тромесечју по основу извршених
угоститељских услуга (смештај, исхрана, точење пића) и других услуга које се уобичајено обављају у угоститељству
(превоз путника и пртљага, туристичке услуге, продаја дувана, предмета за успомену, новина и др). У вредност
извршених услуга укључује се порез на додату вредност (ПДВ), обрачунат корисницима услуга. Као извор података за
остварени промет користи се књиговодствена евиденција о порезу на додату вредност прописана Законом о порезу на
додату вредност.
Под напицима се подразумевају: чај, црна кафа, бела кафа, какао, млеко.
У групу пића спадају алкохолна и безалкохолна пића: пиво, вино, ракија, жестока пића и ликери, природни воћни
сокови, сода вода и минерална вода, кока кола, пепси кола, швепс и сл.
У групи "Остало" исказује се вредност пружених робних и неробних услуга као што су: продаја дувана, шибица,
новина, сувенира, часописа, коришћење гаража, изнајмљивање дворана, прање и пеглање рубља, превоз гостију и
пртљага и сл.
Табела 2.
Промет по месецима. Уписује се вредност укупног промета, укључујући обрачунати порез на додату вредност
(ПДВ) за извештајно тромесечје и по месецима. Вредност промета, укључујући обрачунати ПДВ у овој табели (кол. 3)
мора бити идентичан вредности промета у табели 1 (кол. 3).
Табела 3.
Угоститељска пословна јединица је угоститељски објекат који у пословном, грађевинском и функционалном
погледу чини заокружену целину или у оквиру шире грађевинске целине има издвојен простор и пословну
функционалност за обављање угоститељске делатности.
Запослени. Број запослених представља број особа које раде код предузетника и које имају уговор о запошљавању
и плаћене су за свој рад. Број запослених обухвата све особе које се налазе на платном списку, укључујући и оне које
раде код куће, приправнике, плаћене власнике и плаћене чланове породице, лица која су привремено одсутна, она која
не раде пуно радно време, као и привремене и сезонске раднике. Не обухватају се неплаћени власници и неплаћени
чланови породице, лица одсутна на неодређено време (дуготрајна боловања, војна служба и сл.) као и лица која раде
посредством омладинских и студентских задруга.
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