На основу члана 41. став 12. Закона о пореском поступку и пореској
администрацији ("Службени гласник РС", бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка,
70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10,
101/11, 2/12 - исправка, 93/12 и 47/13),
Министар финансија и привреде доноси
ПРАВИЛНИК
o пореској пријави за порез по одбитку
(Сл. гласник РС бр. 74/13)
Члан 1.
Овим правилником прописују се:
1) начин и поступак подношења и евидентирања, садржина пореске пријаве за
порез и доприносе који се плаћају по одбитку за исплате прихода физичким лицима (у
даљем тексту: порез по одбитку), као и начин плаћања пореза по одбитку на јединствени
уплатни рачун, која се подноси на Обрасцу ППП-ПД - Појединачна пореска пријава о
обрачунатим порезима и доприносима, који је одштампан уз овај правилник и чини његов
саставни део;
2) начин и поступак подношења и евидентирања, садржина пореске пријаве за
порезе по одбитку који су доспели за плаћање до 31. децембра 2013. године и за које су
поднете прописане пореске пријаве Пореској управи, као и начин плаћања пореза по
одбитку на прописане уплатне рачуне јавних прихода, која се подноси на Обрасцу ПП-ПД
С - Пореска пријава о обрачунатим порезима и доприносима који су доспели за плаћање
до 31. децембра 2013. године, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни
део;
3) садржина потврде о плаћеном порезу по одбитку која се издаје на Обрасцу ППППО - Потврда о плаћеним порезима и доприносима по одбитку за 20
годину, који је
одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Члан 2.
Појединачна пореска пријава о обрачунатим порезима и доприносима као извештај
који се подноси Пореској управи (у даљем тексту: појединачна пореска пријава) садржи:
1) збирне податке о обрачунатом порезу по одбитку од стране једног пореског
плаца за све примаоце прихода;
2) појединачне податке о обрачунатом порезу по одбитку од стране једног пореског
плаца за сваког примаоца прихода.
Члан 3.
Појединачна пореска пријава подноси се пре сваке исплате прихода на који се
обрачунава и плаћа порез по одбитку, као и пре сваког плаћања доприноса за обавезно
социјално осигурање када се ти доприноси плаћају без исплате зараде у складу са законом
којим се уређују доприноси за обавезно социјално осигурање.
Појединачна пореска пријава подноси се и за порезе по одбитку који су доспели за
плаћање до 31. децембра 2013. године за које нису поднете прописане пореске пријаве.
Појединачна пореска пријава, као и измењена појединачна пореска пријава
подносе се искључиво у електронском облику:
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1) као јединствени запис исказан XМЛ језиком, електронским путем преко портала
Пореске управе;
2) попуњавањем појединачне пореске пријаве у оквиру корисничке апликације на
порталу Пореске управе;
3) употребом рачунарског сервиса - директном везом између Пореске управе и
пореског обвезника, уз помоћ апликације сертификоване (одобрене) од стране Пореске
управе.
Подношење појединачне пореске пријаве у оквиру корисничке апликације на
порталу Пореске управе ограничено је на 50 прималаца прихода у Обрасцу ППП-ПД, део
3. Подаци о примаоцима/физичким лицима и врстама прихода.
За број прималаца прихода већи од 50, подносилац пореске пријаве подноси
одговарајући број појединачних пореских пријава.
Члан 4.
Појединачну пореску пријаву може да поднесе порески обвезник, порески платац,
порески пуномоћник или друго лице које је порески обвезник, односно порески платац
овластио за подношење пореске пријаве, законски заступник и заступник по службеној
дужности (у даљем тексту: подносилац пореске пријаве).
Подносилац пореске пријаве дужан је да електронски потпише појединачну
пореску пријаву у складу за законом којим се уређује електронски потпис.
Члан 5.
Ако појединачна пореска пријава садржи недостатке у погледу формалне
исправности и математичке тачности, Пореска управа у електронском облику обавештава
подносиоца пореске пријаве о тим недостацима.
Појединачна пореска пријава из става 1. овог члана не сматра се поднетом.
Обавештење из става 1. овог члана садржи информацију о формалним
недостацима и математичким нетачностима и упутства за њихову исправку.
По добијању обавештења из става 1. овог члана, подносилац пореске пријаве је
дужан да отклони идентификоване недостатке и поднесе тако исправљену појединачну
пореску пријаву.
Исправљена појединачна пореска пријава из става 4. овог члана не сматра се
измењеном пореском пријавом.
Члан 6.
Појединачна пореска пријава сматра се поднетом када Пореска управа потврди
формалну исправност и математичку тачност исказаних података, додели број пријаве,
број одобрења за плаћање укупног износа обавезе по том основу и у електронском облику
достави те информације подносиоцу пореске пријаве.
Након добијања информације из става 1. овог члана подносилац пореске пријаве у
налог за пренос средстава уписује јединствени уплатни рачун за порезе по одбитку, број
одобрења за плаћање и укупан износ обавезе по том основу.
Обавеза се може измирити плаћањем једним налогом или плаћањем са више
налога са истим позивом на број одобрења за плаћање из става 1. овог члана.
Пореска управа на основу података из појединачне пореске пријаве и броја
одобрења за плаћање из става 1. овог члана по плаћању обавезе по свакој појединачној
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пореској пријави распоређује средства по територијама и уплатним рачунима јавних
прихода и саставља рекапитулацију, као основ за пренос средстава са јединственог
уплатног рачуна на уплатне рачуне јавних прихода.
Појединачни распоред средстава по броју одобрења за плаћање, територији,
рачуну и износу, који је саставни део рекапитулације, представља основ за књижење у
пореском рачуноводству на дан преноса средства на одговарајуће уплатне рачуне јавних
прихода.
Подаци садржани у рекапитулацији из става 4. овог члана нису од значаја за
пословне и пореске књиге подносиоца пореске пријаве.
Члан 7.
Обавештење из члана 5. овог правилника, које садржи информацију о формалним
недостацима и математичким нетачностима и упутства за њихову исправку, као и
информација из члана 6. овог правилника, која садржи потврду о формалној исправности
и математичкој тачности исказаних података, број пријаве, број одобрења за плаћање
укупног износа обавезе по том основу, доступни су на порталу Пореске управе у оквиру
корисничке апликације.
Пореска управа на адресу електронске поште, која је од стране подносиоца
пореске пријаве одређена за пријем електронске поште, обавештава подносиоца пореске
пријаве о доступности обавештења и информације из става 1. овог члана.
Члан 8.
Појединачну пореску пријаву по службеној дужности подноси Пореска управа
уместо пореског обвезника, односно пореског плаца, у случају када порески обвезник,
односно порески платац пропусти да је поднесе у року прописаном законом којим се
уређују доприноси за обавезно социјално осигурање.
На захтев Пореске управе Централни регистар обавезног социјалног осигурања у
електронском облику доставља Пореској управи податке потребне за подношење
појединачне пореске пријаве по службеној дужности, у року од три дана од дана
достављања захтева.
Износ обавезе за порезе по одбитку исказан појединачном пореском пријавом из
става 1. овог члана одређује се за најнижу месечну основицу доприноса у складу са
законом којим се уређују доприноси за обавезно социјално осигурање.
Члан 9.
Пореска управа поштом обавештава пореског обвезника, односно пореског плаца
уместо кога је поднела појединачну пореску пријаву по службеној дужности.
Обавештење из става 1. овог члана, обавезно садржи:
1) назив/име и презиме, седиште/пребивалиште, ПИБ/ЈМБГ пореског обвезника,
односно пореског плаца;
2) идентификациони број пријаве;
3) правни основ за подношење појединачне пореске пријаве по службеној
дужности;
4) да је по основу те пријаве порески обвезник, односно порески платац задужен за
износ обавезе за порезе по одбитку одређене за најнижу месечну основицу доприноса, а за
број прималаца према евиденцији Пореске управе;
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5) да камата за неплаћене пореске обавезе почиње да тече од дана настанка пореске
обавезе у складу са законом којим се уређују доприноси за обавезно социјално осигурање;
6) да је неподношењем појединачне пореске пријаве начињен прекршај по
одредбама члана 177. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији
("Службени гласник РС", бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05,
85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 исправка, 93/12 и 47/13 - у даљем тексту: ЗПППА);
7) да је појединачна пореска пријава поднета по службеној дужности доступна на
порталу Пореске управе у оквиру корисничке апликације.
Појединачна пореска пријава из члана 8. став 1. овог правилника сматра се
првобитном појединачном пореском пријавом.
Члан 10.
Образац ППП-ПД састоји се из три дела, и то:
1) 1. Подаци о пријави;
2) 2. Подаци о послодавцу/исплатиоцу прихода;
3) 3. Подаци о примаоцима/физичким лицима и врстама прихода.
Члан 11.
У Образац ППП-ПД, део 1. Подаци о пријави, уноси се:
1) Под редним бројем 1.1 Врста пријаве - ознака једне од наведених врста пријава,
и то:
- општа пријава (ознака 1);
- пријава по службеној дужности (ознака 2);
- пријава по члану 182б ЗПППА (ознака 3);
- пријава по налазу контроле (ознака 4);
- пријава по одлуци суда (ознака 5).
Општа пријава се подноси пре сваке исплате прихода за које се плаћа порез по
одбитку. Ако се зарада исплаћује у деловима, општа пријава се подноси онолико пута у
колико делова се зарада исплаћује. За сваки део зараде у општој пријави подаци се
исказују у складу са износом који се исплаћује и доприноса који се плаћају, односно
подаци се не исказују кумулативно.
Пријаву по службеној дужности подноси Пореска управа уместо пореског
обвезника, односно пореског плаца, у случају када порески обвезник, односно порески
платац пропусти да поднесе општу пријаву у року прописаном законом којим се уређују
доприноси за обавезно социјално осигурање.
Пореску пријаву у складу са чланом 182б ЗПППА подноси порески обвезник,
односно порески платац који самоиницијативно пријављује дуговани износ пореза увећан
за обрачунату камату, за који није поднео пореску пријаву. Пореска пријава у складу са
чланом 182б ЗПППА подноси се за сваки датум настанка пореске обавезе, односно за
сваки обрачунски период за који је настала обавеза за порезе по одбитку.
Пријава по налазу контроле подноси се на основу решења донетог након
спроведене пореске контроле. Ако се решењем Пореске управе након спроведене пореске
контроле наложи подношење појединачне пореске пријаве, порески обвезник подноси
појединачну пореску пријаву која у пољу под редним бројем 1.1 Врсте пријаве садржи
ознаку 4 - Пријава по налазу контроле, а у пољу под редним бројем 1.6 По налазу
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контроле/одлуци суда садржи број решења Пореске управе, док у пољу под редним бројем
1.6а Основ - уписује одговарајућу ознаку прописану овим правилником.
Пореска пријава по налазу контроле подноси се за сваки датум настанка пореске
обавезе, односно за сваки обрачунски период обухваћен контролом.
Пријава по одлуци суда подноси се на основу правноснажне судске одлуке. Ако се
одлуком суда наложи плаћање нових врста прихода, порески обвезник подноси
појединачну пореску пријаву која у пољу под редним бројем 1.1 Врсте пријаве садржи
ознаку 5 - Пријава по одлуци суда, а у поље под редним бројем 1.6 По налазу
контроле/одлуци суда уписује број судске одлуке, док поље 1.6а остаје непопуњено.
Пореска пријава по одлуци суда подноси се за сваки датум настанка пореске
обавезе, односно за сваки обрачунски период обухваћен одлуком суда.
2) Под редним бројем 1.2 Обрачунски период - месец и година за који се врши
исплата зараде, односно доприноса за обавезно социјално осигурање ако није било
исплате зарада, независно од тога да ли се пријављује исплата прихода који немају
карактер зараде.
3) Под редним бројем 1.3 Датум настанка пореске обавезе - датум настанка
опорезивог догађаја у складу са законом.
Ово поље попуњава се код пријаве по службеној дужности, код пријаве по члану
182б ЗПППА и код пријаве по налазу контроле. У осталим случајевима ово поље се не
попуњава.
4) Под редним бројем 1.4 Датум плаћања - датум када је планирана исплата
прихода у случају подношења опште пријаве, односно измирење настале обавезе у
случајевима подношења пријаве по члану 182б ЗПППА, пријаве по налазу контроле и
пријаве по одлуци суда. Код подношења пријаве по службеној дужности ово поље се не
попуњава.
5) Под редним бројем 1.5 Измена пријаве - ознака једне од наведених измена, и то:
(1) Измењена појединачна пореска пријава у складу са чланом 40. ЗПППА (ознака
1);
Измењена пореска пријава садржи промењене податке и податке који остају исти.
Приликом предаје измењене пореске пријаве порески обвезник у поље под редним
бројем 1.1 Врста пријаве уписује врсту пријаве коју овом пријавом мења, и то: општу,
пријаву у складу са чланом 182б ЗПППА и пријаву по службеној дужности.
У поље под редним бројем 1.5 Измена пријаве уписује ознаку 1, а у поље под
редним бројем 1.5а Идентификациони број пријаве уписује идентификациони број пријаве
коју мења. Поља под редним бр. 1.6 и 1.6а се не попуњавају. У пољу под редним бројем
2.2 Порески идентификациони број (ПИБ или ЈМБГ) уноси се порески идентификациони
број или јединствени матични број грађана из првобитно поднете пријаве. Сви остали
подаци које садржи првобитно поднета пријава могу бити промењени, али само тако што
се првобитни садржај поља замењује новим садржајем.
Обавезе настале по основу измењене пореске пријаве се плаћају по истом броју
одобрења за плаћање који је додељен првобитно поднетој пријави.
(2) Измена појединачне пореске пријаве по налазу контроле (ознака 2);
Измена појединачне пореске пријаве по налазу контроле подноси се на основу
решења донетог након спроведене пореске контроле и не сматра се измењеном пореском
пријавом у смислу члана 40. ЗПППА.
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У пореској пријави која се мења по налазу контроле порески обвезник у поље под
редним бројем 1.1 Врсте пријаве уписује врсту пријаве коју му је тим решењем наложено
да мења. У поље под редним бројем 1.5 Измена пријаве уписује ознаку 2, а у поље под
редним бројем 1.5а Идентификациони број пријаве уписује идентификациони број пријаве
коју мења овом пријавом, у поља под редним бр. 1.6 По налазу контроле/одлуци суда
уписује број решења Пореске управе, док у поље 1.6а Основ уписује одговарајућу ознаку
прописану овим правилником.
Подаци који се уносе у остала поља пријаве која се мења по налазу контроле, као и
начин њиховог попуњавања врши се као код измењене појединачне пореске пријаве
(ознака 1).
(3) Измена појединачне пореске пријаве по одлуци суда (ознака 3).
Измена појединачне пореске пријаве по одлуци суда подноси се на основу
правноснажне судске одлуке и не сматра се измењеном пореском пријавом у смислу члана
40. ЗПППА.
Приликом предаје пореске пријаве измењене по одлуци суда порески обвезник у
поље под редним бројем 1.1 Врсте пријаве уписује врсту пријаве коју му је том одлуком
наложено да мења.
У поље под редним бројем 1.5 Измена пријаве уписује ознаку 3, а у поље под
редним бројем 1.5а Идентификациони број пријаве уписује идентификациони број пријаве
коју мења овом пријавом, а у поље под редним бројем 1.6 По налазу контроле/одлуци суда
уписује број судске одлуке, док поље 1.6а остаје непопуњено.
Подаци који се уносе у остала поља пријаве која се мења по одлуци суда, као и
начин њиховог попуњавања врши се као код измењене појединачне пореске пријаве
(ознака 1).
6) Под редним бројем 1.5а Идентификациони број пријаве - број пријаве која се
мења.
7) Под редним бројем 1.6 По налазу контроле/одлуци суда:
- број решења пореске контроле, када је у пољу под редним бројем 1.1 Врста
пријаве наведена ознака 4 и/или у редном броју 1.5 наведена ознака 2;
- број одлуке суда, када је у пољу под редним бројем 1.1 Врста пријаве наведена
ознака 5 и/или у редном броју 1.5 наведена ознака 3.
У осталим случајевима ово поље се не попуњава.
8) Под редним бројем 1.6а Основ - ознака решења:
- у поступку по жалби у првом степену (ознака 1);
- у поступку по жалби у другом степену (ознака 2);
- на основу одлуке Управног суда (ознака 3).
Ово поље попуњава се само у случајевима када су донета решења у поступку по
жалби.
9) Под редним бројем 1.7 Најнижа основица - уноси се број прималаца зараде са
пријаве за које је послодавац обрачунао доприносе за обавезно социјално осигурање на
најнижу законом прописану основицу.
У Образац ППП-ПД, део 2. Подаци о послодавцу/исплатиоцу прихода, уноси се:
1) Под редним бројем 2.1 Тип исплатиоца - ознака једног од наведених типова, и
то:
- за правно лице које се не финансира из буџета (ознака 1);
- за правно лице које се финансира из буџета (ознака 2);
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- за представништво, односно огранак страног лица (ознака 3);
- за предузетника (ознака 4);
- за физичко лице (ознака 5);
- за Војску Републике Србије (ознака 6);
- за пољопривредно газдинство (ознака 7).
Правним лицем које се финансира из буџета сматра се лице са списка корисника
јавних средстава који се доноси у складу са законом којим се уређује буџетски систем.
2) Под редним бројем 2.2 Порески идентификациони број (ПИБ или ЈМБГ) - у
зависности од типа исплатиоца уноси се порески идентификациони број или јединствени
матични број грађана.
3) Под редним бројем 2.3 Радно време - ознака једне од наведених могућности, и
то:
- пет радних дана у недељи (од понедељка до петка) по осам сати уз нерадне дане у
суботу и недељу (ознака 1);
- пет радних дана у недељи (од понедељка до петка) по седам сати и један дан у
недељи (субота) по пет сати (ознака 2);
- шест радних дана у недељи (од понедељка до суботе) по шест сати и 40 минута
(ознака 3).
Ако исплатилац прихода има у својим организационим јединицама различит
распоред радног времена, дужан је да за исплату зарада поднесе посебну појединачну
пореску пријаву за сваки распоред радног времена према примаоцима прихода.
Ово поље је обавезно само ако појединачна пореска пријава садржи исплату зарада
или прихода који имају карактер зараде.
4) Под редним бројем 2.4 ЈМБГ подносиоца појединачне пореске пријаве јединствени матични број грађана подносиоца појединачне пореске пријаве.
5) Под редним бројем 2.5 Матични број - матични број добијен од стране Агенције
за привредне регистре.
6) Под редним бројем 2.6 Назив/Презиме и име - назив или презиме и име
исплатиоца прихода.
7) Под редним бројем 2.7 Седиште/Пребивалиште - податак о шифри општине
седишта или пребивалишта исплатиоца прихода.
Шифра се уписује из правилника којим се прописују услови и начин вођења рачуна
за уплату јавних прихода.
8) Под редним бројем 2.8 Телефон контакт особе - податак о телефону контакт
особе исплатиоца прихода.
9) Под редним бројем 2.9 Улица и број - податак о адреси исплатиоца прихода.
10) Под редним бројем 2.10 Е-маил - податак о електронској адреси подносиоца
појединачне пореске пријаве на коју се доставља обавештење из члана 7. став 2. овог
правилника.
У Образац ППП-ПД, део 3. Подаци о примаоцима/физичким лицима и врстама
прихода, уноси се:
1) Под редним бројем 3.1 Р.Б. - податак о редном броју примаоца прихода.
2) Под редним бројем 3.2 В.И. (врста идентификације примаоца прихода) - ознака
једног од идентификатора примаоца прихода, и то:
- јединствени матични број грађана (ознака 1);
- избегличка легитимација (ознака 2);
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- пасош (ознака 3);
- посебна ознака (ознака 4);
- остало (ознака 9).
3) Под редним бројем 3.3 Податак за идентификацију лица - податак у зависности
од унете ознаке у пољу под редним бројем 3.2 В.И. (врста идентификације примаоца
прихода), уноси се:
- јединствени матични број грађана;
- број избегличке легитимације;
- број пасоша;
- посебна ознака за случајеве одобрене од стране Пореске управе;
- остало.
4) Под редним бројем 3.4 Презиме - презиме примаоца прихода.
5) Под редним бројем 3.4а Име - име примаоца прихода.
6) Под редним бројем 3.5 Пребивалиште - податак о шифри општине
пребивалишта, односно боравишта примаоца прихода.
Шифра се уписује из правилника којим се прописују услови и начин вођења рачуна
за уплату јавних прихода.
Ако је у пољу 3.2 В.И. (врста идентификације примаоца прихода) уписана ознака 1
- јединствени матични број грађана, овај податак се не уписује.
7) Под редним бројем 3.6 Шифра врсте прихода - шифра која на јединствен начин
одређује врсту прихода.
Састоји се од десет цифара, и то: ВППОООообБ
Значење појединих цифара шифре:
- В - верзија каталога врсте прихода;
- ПП - врста примаоца прихода;
- ООО - ознака врсте прихода;
- оо - олакшице;
- б - додатни допринос за ПИО - увећани стаж;
- Б - број обрачуна.
Шифра врсте прихода се аутоматски формира одређивањем врсте примаоца
прихода и избором врсте прихода из Каталога врсте прихода , који је одштампан уз овај
правилник и чини његов саставни део.
Одређивање врсте примаоца прихода врши се избором једне од следећих
понуђених ознака врста примаоца:
- запослени (ознака 01);
- оснивач и чланови привредног друштва запослени у свом привредном друштву
(ознака 02);
- лице осигурано по основу самосталне делатности укључујући самосталне
уметнике (ознака 03);
- лице осигурано по основу пољопривредне делатности (ознака 04);
- лице које није осигурано по другом основу (ознака 05);
- нерезидент (ознака 06);
- инвалидно лице (ознака 07);
- војни осигураник (ознака 08);
- лице пензионер по основу запослености (ознака 09);
- лице пензионер по основу самосталне делатности (ознака 10).
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Ако подносилац попуњава појединачну пореску пријаву у оквиру корисничке
апликације на порталу Пореске управе, по избору одговарајуће врсте примаоца бира врсту
прихода за конкретног примаоца из Каталога врсте прихода. Избором врсте примаоца и
врсте прихода, подносилац појединачне пореске пријаве истовремено је изабрао и врсту
олакшица, додатни допринос за пензијско и инвалидско осигурање за стаж осигурања који
се рачуна са увећаним трајањем и број обрачуна, чиме је аутоматски формирана и
комплетна шифра врсте прихода.
8) Под редним бројем 3.7 Број дана - број календарских дана које је прималац
прихода провео на раду, односно боловању и слично. Ово поље се попуњава само за
коначан обрачун зараде, односно накнаде зараде за обрачунски период.
9) Под редним бројем 3.8 Број сати - број ефективних сати у обрачунском периоду.
Ово поље се попуњава само за коначан обрачун зараде, односно накнаде зараде за
обрачунски период.
10) Под редним бројем 3.9 Бруто приход - износ бруто прихода утврђеног у складу
са законом који уређује порез на доходак грађана и законом који уређује доприносе за
обавезно социјално осигурање.
11) Под редним бројем 3.10 Основица за порез - износ разлике између бруто
прихода из поља под редним бројем 3.9 Бруто приход и прописаног неопорезивог износа.
12) Под редним бројем 3.11 Порез - износ пореза умањен за прописане пореске
олакшице.
13) Под редним бројем 3.12 Основица за доприносе - износ прописан законом који
уређује доприносе за обавезно социјално осигурање.
14) Под редним бројем 3.13 ПИО - укупан износ доприноса за пензијско и
инвалидско осигурање (на терет запосленог/примаоца прихода и/или на терет
послодавца/исплатиоца прихода) за уплату, умањен за прописане олакшице.
15) Под редним бројем 3.14 Здравство - укупан износ доприноса за здравствено
осигурање (на терет запосленог/примаоца прихода и/или на терет послодавца/исплатиоца
прихода) за уплату, умањен за прописане олакшице.
16) Под редним бројем 3.15 Незапосленост - укупан износ доприноса за случај
незапослености (на
терет запосленог/примаоца
прихода
и/или
на
терет
послодавца/исплатиоца прихода), умањен за прописане олакшице.
17) Под редним бројем 3.16 Бенефицирани ПИО - износ додатног доприноса за
пензијско и инвалидско осигурање за стаж осигурања који се рачуна са увећаним
трајањем.
18) Под редним бројем 3.17 МФП (мултифункционално поље) за обрачун - уносе се
подаци који за одређене врсте прихода омогућавају проверу обрачуна обавезе, без којих се
због врсте прихода или врсте примаоца обрачун не може једнозначно одредити општим
правилима:
- код зараде или накнаде зараде укупан неопорезиви износ који је искоришћен
приликом ранијих исплата за исти обрачунски период;
- код зараде или накнаде зараде укупан износ основице доприноса на коју су
плаћени доприноси приликом ранијих исплата за исти обрачунски период;
- проценат радног ангажовања код исплатиоца прихода у случају када запослени
ради код више послодаваца;
- износ уплате код игара на срећу;
- износ стварних трошкови код ауторских уговора, уговора о делу и слично;
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- износ стварних трошкови код издавања у закуп непокретности или покретних
ствари;
- износ уплате премије осигурања;
- укупан износ плаћеног добровољног пензијског или здравственог осигурања, ако
се оно плаћа;
- стопа пореза која је примењена на дивиденду, ауторску накнаду или камату ако је
прималац прихода нерезидентно лице које је резидент земље са којем Република Србија
има закључен уговор о избегавању двоструког опорезивања;
- остало.
19) Поља Укупно за редне бр. 3.9-3.16 не попуњава подносилац пореске пријаве,
него их обрачунава Пореска управа.
20) Поља Камата за редне бр. 3.11, 3.13-3.16 - укупан износ камате обрачунате
сходно ЗПППА по колонама, у следећим случајевима:
- код појединачне пореске пријаве из члана 182б ЗПППА;
- код појединачне пореске пријаве по службеној дужности;
- код измењене појединачне пореске пријаве;
-код појединачне пореске пријаве која се подноси, односно мења по налазу
контроле;
- код појединачне пореске пријаве која се подноси, односно мења по одлуци суда.
У Образац ППП-ПД износи се уписују у динарима, док је праг толеранције за
заокруживање који се примењује при провери обрачуна 2 динара по износу сваке
обрачунате обавезе.
Члан 12.
Пореска пријава о обрачунатим порезима и доприносима који су доспели за
плаћање до 31. децембра 2013. године подноси се за порезе по одбитку за које је поднета
пореска пријава у складу са прописима у следећим случајевима, и то:
1) када порески обвезник најкасније до истека рока застарелости установи да
пореске пријаве које је поднео садрже грешку или пропуст, у ком случају представља
измењену пореску пријаву у складу са чланом 40. ЗПППА;
2) када Пореска управа након извршене контроле решењем наложи измену поднете
пореске пријаве, у ком случају се не сматра измењеном пореском пријавом у складу са
чланом 40. ЗПППА;
3) када се поднета пореска пријава мења на основу правноснажне судске одлуке, у
ком случају се не сматра измењеном пореском пријавом у складу са чланом 40. ЗПППА.
Члан 13.
Пореска пријава о обрачунатим порезима и доприносима који су доспели за
плаћање до 31. децембра 2013. године, садржи збирне податке за све примаоце прихода о
обрачунатом порезу по одбитку по уплатним рачунима јавних прихода и шифрама
општина на које се према прописима који су били на снази у време настанка пореске
обавезе усмеравају средства по тим основама.
Уплата пореза по одбитку исказаних у Пореској пријави о обрачунатим порезима и
доприносима који су доспели за плаћање до 31. децембра 2013. године, врши се на
одговарајуће уплатне рачуне јавних прихода, а не на јединствен уплатни рачун за порезе
по одбитку.
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Члан 14.
Образац ПП-ПД С састоји се из три дела, и то:
1) 1. Подаци о пријави;
2) 2. Подаци о послодавцу/исплатиоцу прихода;
3) 3. Подаци о УРЈП.
Члан 15.
У Образац ПП-ПД С, део 1. Подаци о пријави, уноси се:
1) Под редним бројем 1.1 Обрачунски период - месец и година за који се врши
обрачун и исплата зарада, односно исплата зарада и других врста прихода. У осталим
случајевима ово поље се не попуњава.
2) Под редним бројем 1.2 Датум настанка пореске обавезе - датум настанка
опорезивог догађаја у складу са законом.
3) Под редним бројем 1.3 Датум плаћања - датум када је планирано плаћање, ако
постоји обавеза за плаћање.
4) Под редним бројем 1.4 Образац - скраћени назив образаца пореске пријаве (нпр.
ПП ОПЈ, ПП ОПЈ-1, ПП ОД, ПП ОД-1 и др.).
5) Под редним бројем 1.5 Измена пријаве - ознака једне од наведених измена, и то:
- измена пореске пријаве у складу са чланом 40. ЗПППА (ознака 1);
- измена пореске пријаве по налазу контроле (ознака 2);
- измена пореске пријаве по одлуци суда (ознака 3).
6) Под редним бројем 1.5а Идентификациони број пријаве - број поднете пријаве
која се мења (бар код).
7) Под редним бројем 1.6 По налазу контроле/одлуци суда - број решења пореске
контроле, односно одлуке суда, у случају када је у пољу под редним бројем 1.5 Измена
пријаве наведена ознака 2, односно ознака 3.
8) Под редним бројем 1.6а Основ - уписује се:
- решење донето по жалбеном поступку у првом степену (ознака 1);
- решење донето по жалбеном поступку у другом степену (ознака 2);
- решење донето по одлуци Управног суда (ознака 3).
Ово поље попуњава се само у случајевима када су донета решења у поступку по
жалби.
У Образац ПП-ПД С, део 2. Подаци о послодавцу/исплатиоцу прихода, уноси се:
1) Под редним бројем 2.1 Тип исплатиоца - један од наведених типова, и то:
- за правно лице које се не финансира из буџета (ознака 1);
- за правно лице које се финансира из буџета (ознака 2);
- за представништво страног лица (ознака 3);
- за предузетника (ознака 4);
- за физичко лице (ознака 5);
- за Војску Републике Србије (ознака 6);
- за пољопривредно газдинство (ознака 7).
2) Под редним бројем 2.2 Порески идентификациони број (ПИБ или ЈМБГ) - у
зависности од типа исплатиоца уноси се порески идентификациони број или јединствени
матични број грађана.
3) Под редним бројем 2.3 ЈМБГ подносиоца пријаве - јединствени матични број
грађана подносиоца пореске пријаве.
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4) Под редним бројем 2.4 Матични број - матични број добијен од стране Агенције
за привредне регистре, односно другог прописаног регистра.
5) Под редним бројем 2.5 Назив/Презиме и име - назив или презиме и име
исплатиоца прихода.
6) Под редним бројем 2.6 Седиште/Пребивалиште - податак о шифри општине
седишта или пребивалишта исплатиоца прихода.
Шифра се уписује из правилника којим се прописују услови и начин вођења рачуна
за уплату јавних прихода.
7) Под редним бројем 2.7 Телефон контакт особе - податак о телефону контакт
особе исплатиоца прихода.
8) Под редним бројем 2.8 Улица и број - податак о адреси исплатиоца прихода.
9) Под редним бројем 2.9 Е-маил - податак о електронској адреси подносиоца
пореске пријаве на коју се доставља обавештење из члана 7. став 2. овог правилника.
У Образац ПП-ПД С, део 3. Подаци о УРЈП, уноси се:
1) Под редним бројем 3.1 Р.Б. - податак о редном броју уплатног рачуна.
2) Под редним бројем 3.2 Уплатни рачун јавних прихода - број уплатног рачуна
јавних прихода.
3) Под редним бројем 3.3 Општина/Филијала РЗЗО - шифра општине на којој се
налази седиште филијале Републичког завода за здравствено осигурање ако за допринос за
здравствено осигурање, односно шифра општине на којој се налази пребивалиште
примаоца прихода у свим осталим случајевима.
Шифра општине се уписује из правилника којим се прописују услови и начин
вођења рачуна за уплату јавних прихода.
4) Под редним бројем 3.4 Претходно стање - износ обавезе по једном уплатном
рачуну и територији.
5) Под редним бројем 3.5 Ново стање - нови износ обавезе.
6) Под редним бројем 3.6 Разлика - износ разлике између обавезе исказане у пољу
под редним бројем 3.5 Ново стање и пољу под редним бројем 3.4 Претходно стање.
Ако је разлика позитивна уплаћује се на одговарајући уплатни рачун јавних
прихода, а ако је негативна представља више или погрешно наплаћен порез.
7) Под редним бројем 3.7 Камата - износ припадајуће камате ако постоји.
Поља Укупно за редне бр. 3.4 - 3.7 не попуњава подносилац пореске пријаве, него их
обрачунава Пореска управа.
У Образац ПП-ПД С износи се уписују у динарима, без децимала, при чему се
примењује праг толеранције код заокруживања прописан у члану 11. овог правилника.
Члан 16.
Исплатилац прихода који Пореској управи подноси појединачну пореску пријаву у
обавези је да лицу за које је платио порез по одбитку изда Потврду о плаћеним порезима и
доприносима по одбитку за 20 годину, која садржи податке о плаћеном порезу по
одбитку најкасније до 31. јануара године која следи години у којој је плаћен порез по
одбитку.
Члан 17.
Образац ППП-ПО састоји се из три дела, и то:
1) 1. Подаци о исплатиоцу прихода;
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2) 2. Подаци о примаоцу прихода;
3) 3. Подаци о опорезивим приходима из којих је исплатилац обуставио и платио
порезе и доприносе по одбитку.
Члан 18.
У Образац ППП-ПО, део 1. Подаци о исплатиоцу прихода, уноси се:
1) Под редним бројем 1.1 Назив/Име и презиме исплатиоца - назив правног лица,
односно име и презиме исплатиоца прихода.
2) Под редним бројем 1.2 Седиште/Пребивалиште исплатиоца - седиште, односно
пребивалиште исплатиоца прихода.
3) Под редним бројем 1.3 ПИБ/ЈМБГ исплатиоца - порески идентификациони број,
односно јединствени матични број грађана исплатиоца прихода.
4) Под редним бројем 1.4 Број - број под којим је потврду завео исплатилац
прихода.
5) Под редним бројем 1.5 Датум издавања - датум издавања потврде од стране
исплатиоца прихода.
У Образац ППП-ПО, део 2. Подаци о примаоцу прихода, уноси се:
1) Под редним бројем 2.1 Име и презиме примаоца - име и презиме примаоца
прихода.
2) Под редним бројем 2.2 Адреса - улица и број, пребивалиште, односно боравиште
примаоца прихода.
3) Под редним бројем 2.3 Податак о идентификацији примаоца - јединствени
матични број грађана примаоца прихода, а ако прималац прихода нема јединствени
матични број грађана, број пасоша или број избегличке легитимације.
У Образац ППП-ПО, део 3. Подаци о опорезивим приходима из којих је
исплатилац обуставио и платио порезе и доприносе по одбитку, уноси се:
1) Под редним бројем 3.1 Р.Б. - редни број врсте прихода.
2) Под редним бројем 3.2 Исплаћени приходи физичком лицу - у оквиру тачке 1
Приходи из радног односа - врсте прихода из радног односа, а у оквиру тачке 2 Приходи
ван радног односа - врсте прихода ван радног односа.
Подаци се уносе по шифрама врста прихода из Каталога врсте прихода.
3) Под редним бројем 3.3 Бруто приход - износ бруто прихода.
4) Под редним бројем 3.4 Нормирани трошкови, пореске олакшице, и друга
умањења - износ нормираних трошкова, односно пореских олакшица.
5) Под редним бројем 3.5 Пореска основица - износ пореске основице.
6) Под редним бројем 3.6 Порез - износ плаћеног пореза.
7) Под редним бројем 3.7 Доприноси за обавезно социјално осигурање - износ
плаћених доприноса за обавезно социјално осигурање.
На крају Обрасца ППП-ПО, у поље под редним бројем 4.1 Потпис одговорног лица
- уписује се презиме и име одговорног лица код исплатиоца прихода.
У Образац ППП-ПО износи се уписују у динарима, без децимала.
Члан 19.
Међусобна правила размене података између Пореске управе и органа, односно
организације одређују се техничким протоколом.
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Члан 20.
Збирна и појединачна пореска пријава за порез по одбитку који доспева за плаћање
закључно са 31. децембром 2013. године подносе се у складу са чланом 41. Закона о
пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС", бр. 80/02, 84/02 исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон, 61/07,
20/09, 72/09 - др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 - исправка и 93/12).
У сврху тестирања система подношења појединачне пореске пријаве, порески
обвезник који обезбеди техничке услове, може истовремено са подношењем збирних и
појединачних пореских пријава из става 1. овог члана, подносити Пореској управи и
појединачну пореску пријаву за порезе по одбитку у електронском облику, у складу са
одредбама овог правилника, када Пореска управа обавештењем на својој интернет страни
потврди испуњеност услова за подношење појединачне пореске пријаве.
Члан 21.
Пореска управа ће на својој интернет страни објавити:
1) корисничко упутство за примену овог правилника, са примерима попуњених
образаца са образложењем;
2) XМЛ шему обрасца ППП-ПД;
3) XМЛ шему обрасца ПП-ПД С.
Члан 22.
Даном почетка примене овог правилника, обрасци прописани овим правилником
замењују следеће обрасце:
1) Образац ПП ОПЈ, Образац ПП ОПЈ-1, Образац ПП ОПЈ-2, Образац ПП ОПЈ-3,
Образац ПП ОПЈ-4, Образац ПП ОПЈ-5, Образац ПП ОПЈ-6, Образац ПП ОПЈ-7 и Образац
ПП ОПЈ-8 из Правилника о начину утврђивања, плаћања и евидентирања пореза по
одбитку и о садржини збирне пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу по
одбитку ("Службени гласник РС", бр. 137/04, 82/06 и 61/13);
2) Образац ПП ОД, Образац ПП ОД-1, Образац ПП ОД-П, Образац ПП ОД-О,
Образац ОС, Образац ОС-1, из Правилника о обрасцу збирне пореске пријаве о
обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање по одбитку
("Службени гласник РС", бр. 96/04, 105/04, 65/05, 82/06, 15/12, 123/12 и 61/13);
3) Образац ЗСД из Правилника о обрасцима захтева за субвенционисање пореза на
зараде и доприноса за пензијско и инвалидско осигурање ("Службени гласник РС", број
36/11);
4) Образац ИНСЗ из Правилника о начину и поступку обрачунавања и плаћања
доприноса за обавезно социјално осигурање за новозапослене старије од 45, односно 50
година ("Службени гласник РС", бр. 99/04, 33/05 и 72/06);
5) Образац ИНСЗ-И из Правилника о начину и поступку обрачунавања и плаћања
доприноса за обавезно социјално осигурање за лица са инвалидитетом ("Службени
гласник РС", број 72/06);
6) Образац ИНСЗ-М и Образац ИНСЗ-П из Правилника о начину и поступку
обрачунавања и плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање за приправнике и
новозапослена лица млађа од 30 година ("Службени гласник РС", број 72/06).
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Ако је одредбама других правилника подношење извештаја са подацима о порезу
по одбитку уређено на друкчији начин, те одредбе ускладиће се са одредбама овог
правилника најкасније до дана почетка примене овог правилника.
Члан 23.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
Републике Србије", а примењује се од 1. јануара 2014. године.
КАТАЛОГ ВРСТЕ ПРИХОДА
1. ПРИХОДИ ИЗ РАДНОГ ОДНОСА
Шифра
Врста прихода
прихода
101

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона о порезу на доходак грађана ("Службени гласник РС", бр. 24/01, 80/02,
80/02 - др. закон, 135/04, 62/06, 65/06 - исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11
- УС, 93/12, 114/12 - УС и 47/13 - у даљем тексту: Закон), осим личне зараде
предузетника, укључујући запослене у привредном друштву чији су оснивачи,
односно чланови друштва.

Зарада са увећаним трајањем
102

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, запосленог којем се стаж осигурања
рачуна са увећаним трајањем 12/14, укључујући запослене у привредном
друштву чији су оснивачи, односно чланови друштва.

103

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, запосленог којем се стаж осигурања
рачуна са увећаним трајањем 12/15, укључујући запослене у привредном
друштву чији су оснивачи, односно чланови друштва.

104

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, запосленог којем се стаж осигурања
рачуна са увећаним трајањем 12/16, укључујући запослене у привредном
друштву чији су оснивачи, односно чланови друштва.

105

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, запосленог којем се стаж осигурања
рачуна са увећаним трајањем 12/18, укључујући запослене у привредном
друштву чији су оснивачи, односно чланови друштва.

Пореска олакшица за запошљавање - Приправник
106

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, запосленог приправника, млађег од 30
година са правом на пореску олакшицу за запошљавање по Закону, укључујући
запослене у привредном друштву чији су оснивачи, односно чланови друштва.
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107

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, запосленог приправника, млађег од 30
година са правом на пореску олакшицу за запошљавање по Закону, укључујући
запослене у привредном друштву чији су оснивачи, односно чланови друштва,
којем се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем 12/14.

108

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, запосленог приправника, млађег од 30
година са правом на пореску олакшицу за запошљавање по Закону, укључујући
запослене у привредном друштву чији су оснивачи, односно чланови друштва,
којем се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем 12/15.

109

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, запосленог приправника, млађег од 30
година са правом на пореску олакшицу за запошљавање по Закону, укључујући
запослене у привредном друштву чији су оснивачи, односно чланови друштва,
којем се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем 12/16.

110

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, запосленог приправника, млађег од 30
година са правом на пореску олакшицу за запошљавање по Закону, укључујући
запослене у привредном друштву чији су оснивачи, односно чланови друштва,
којем се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем 12/18.

Пореска олакшица за запошљавање - Млађи од 30 година
111

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, запосленог млађег од 30 година са
правом на пореску олакшицу за запошљавање по Закону, укључујући запослене
у привредном друштву чији су оснивачи, односно чланови друштва.

112

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, запосленог млађег од 30 година са
правом на пореску олакшицу за запошљавање по Закону, укључујући запослене
у привредном друштву чији су оснивачи, односно чланови друштва, са правом
на стаж са увећаним трајањем 12/14.

113

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, запосленог млађег од 30 година са
правом на пореску олакшицу за запошљавање по Закону, укључујући запослене
у привредном друштву чији су оснивачи, односно чланови друштва, са правом
на стаж са увећаним трајањем 12/15.

114

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, запосленог млађег од 30 година са
правом на пореску олакшицу за запошљавање по Закону, укључујући запослене
у привредном друштву чији су оснивачи, односно чланови друштва, са правом
на стаж са увећаним трајањем 12/16.
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115

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, запосленог млађег од 30 година са
правом на пореску олакшицу за запошљавање по Закону, укључујући запослене
у привредном друштву чији су оснивачи, односно чланови друштва, са правом
на стаж са увећаним трајањем 12/18.

Пореска олакшица за запошљавање - Инвалиди
116

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, запосленог инвалида са правом на
пореску олакшицу за запошљавање по Закону, укључујући запослене у
привредном друштву чији су оснивачи, односно чланови друштва.

Пореска олакшица за запошљавање - Запослени старији од 45 година, млађи од 50 година
117

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, запосленог старијег од 45 а млађег од
50 година, са правом на пореску олакшицу за запошљавање по Закону,
укључујући запослене у привредном друштву чији су оснивачи, односно
чланови друштва.

118

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, запосленог старијег од 45 а млађег од
50 година, са правом на пореску олакшицу за запошљавање по Закону,
укључујући запослене у привредном друштву чији су оснивачи, односно
чланови друштва, са правом на увећани стаж осигурања 12/14.

119

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, запосленог старијег од 45 а млађег од
50 година, са правом на пореску олакшицу за запошљавање по Закону,
укључујући запослене у привредном друштву чији су оснивачи, односно
чланови друштва, са правом на увећани стаж осигурања 12/15.

120

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, запосленог старијег од 45 а млађег од
50 година, са правом на пореску олакшицу за запошљавање по Закону,
укључујући запослене у привредном друштву чији су оснивачи, односно
чланови друштва, са правом на увећани стаж осигурања 12/16.

121

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, запосленог старијег од 45 а млађег од
50 година, са правом на пореску олакшицу за запошљавање по Закону,
укључујући запослене у привредном друштву чији су оснивачи, односно
чланови друштва, са правом на увећани стаж осигурања 12/18.

Пореска олакшица за запошљавање - Запослени старији од 50 година
122

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, запосленог старијег од 50 година, са
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правом на пореску олакшицу за запошљавање по Закону, укључујући запослене
у привредном друштву чији су оснивачи, односно чланови друштва.
123

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, запосленог старијег од 50 година, са
правом на пореску олакшицу за запошљавање по Закону, укључујући запослене
у привредном друштву чији су оснивачи, односно чланови друштва, коме се
стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем 12/14.

124

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, запосленог старијег од 50 година, са
правом на пореску олакшицу за запошљавање по Закону, укључујући запослене
у привредном друштву чији су оснивачи, односно чланови друштва, коме се
стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем 12/15.

125

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, запосленог старијег од 50 година, са
правом на пореску олакшицу за запошљавање по Закону, укључујући запослене
у привредном друштву чији су оснивачи, односно чланови друштва, коме се
стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем 12/16.

126

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, запосленог старијег од 50 година, са
правом на пореску олакшицу за запошљавање по Закону, укључујући запослене
у привредном друштву чији су оснивачи, односно чланови друштва, коме се
стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем 12/18.

Олакшице по Уредби о подстицању запошљавања
Пореска олакшица - Лица млађа од 30 година и старија од 45 година
127

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица млађег од 30,
односно старијег од 45 година, са правом на олакшицу за запошљавање по
Уредби о подстицању запошљавања ("Службени гласник РС", бр. 32/11 и 34/11 у даљем тексту: Уредба), укључујући запослене у привредном друштву чији су
оснивачи, односно чланови друштва.

128

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица млађег од 30,
односно старијег од 45 година, са правом на олакшицу за запошљавање по
Уредби, укључујући запослене у привредном друштву чији су оснивачи,
односно чланови друштва, коме се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем
12/14.

129

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица млађег од 30,
односно старијег од 45 година, са правом на олакшицу за запошљавање по
Уредби, укључујући запослене у привредном друштву чији су оснивачи,
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односно чланови друштва, коме се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем
12/15.
130

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица млађег од 30,
односно старијег од 45 година, са правом на олакшицу за запошљавање по
Уредби, укључујући запослене у привредном друштву чији су оснивачи,
односно чланови друштва, коме се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем
12/16.

131

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица млађег од 30,
односно старијег од 45 година, са правом на олакшицу за запошљавање по
Уредби, укључујући запослене у привредном друштву чији су оснивачи,
односно чланови друштва, коме се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем
12/18.

Пореска олакшица - Новозапослена лица старија од 30 година, односно млађа од 45
година
132

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица старијег од 30,
односно млађег од 45 година, са правом на олакшицу за запошљавање по
Уредби, укључујући запослене у привредном друштву чији су оснивачи,
односно чланови друштва.

133

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица старијег од 30,
односно млађег од 45 година, са правом на олакшицу за запошљавање по
Уредби, укључујући запослене у привредном друштву чији су оснивачи,
односно чланови друштва, којем се стаж осигурања рачуна са увећаним
трајањем 12/14.

134

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица старијег од 30,
односно млађег од 45 година, са правом на олакшицу за запошљавање по
Уредби, укључујући запослене у привредном друштву чији су оснивачи,
односно чланови друштва, којем се стаж осигурања рачуна са увећаним
трајањем 12/15.

135

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица старијег од 30,
односно млађег од 45 година, са правом на олакшицу за запошљавање по
Уредби, укључујући запослене у привредном друштву чији су оснивачи,
односно чланови друштва, којем се стаж осигурања рачуна са увећаним
трајањем 12/16.

136

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
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Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица старијег од 30,
односно млађег од 45 година, са правом на олакшицу за запошљавање по
Уредби, укључујући запослене у привредном друштву чији су оснивачи,
односно чланови друштва, којем се стаж осигурања рачуна са увећаним
трајањем 12/18.
137

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, запослених упућених на рад у
иностранство - ако нису обавезно осигурана по прописима те земље.

138

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, запослених упућених на рад у
иностранство - ако нису обавезно осигурана по прописима те земље, којима се
стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем 12/14.

139

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, запослених упућених на рад у
иностранство - ако нису обавезно осигурана по прописима те земље, којима се
стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем 12/15.

140

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, запослених упућених на рад у
иностранство - ако нису обавезно осигурана по прописима те земље, којима се
стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем 12/16.

141

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, запослених упућених на рад у
иностранство - ако нису обавезно осигурана по прописима те земље, којима се
стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем 12/18.

142

Зарада домаћих држављана који су на територији Републике запослени код
старних или међународних организација и установа, страних дипломатских и
конзуларних представништава или код страних правних или физичких лица, као
и страних лица и лица без држављанства који су на територији Републике
запослени код страних правних или физичких лица, односно код међународних
организација и установа и страних дипломатских и конзуларних
представништава, ако је такво осигурање предвиђено међународним уговором, у
случају када исплатилац обрачунава и плаћа јавне приходе.

143

Зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећу за радно оспособљавање
и запошљавање особа са инвалидитетом.

144

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из члана 13. став 1, члана 14 ,
члана 14а и члана 14б Закона, за инвалида рада (раде четири сата дневно).

Исплаћена лична зарада предузетника
145

Исплаћена лична зарада предузетника из члана 13. став 3. Закона.

146

Исплаћена лична зарада предузетника из члана 13. став 3. Закона којем се стаж
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осигурања рачуна са увећаним трајањем 12/14.
147

Исплаћена лична зарада предузетника из члана 13. став 3. Закона којем се стаж
осигурања рачуна са увећаним трајањем 12/15.

148

Исплаћена лична зарада предузетника из члана 13. став 3. Закона којем се стаж
осигурања рачуна са увећаним трајањем 12/16.

149

Исплаћена лична зарада предузетника из члана 13. став 3. Закона којем се стаж
осигурања рачуна са увећаним трајањем 12/18.

Исплаћена зарада пољопривредника
150

Исплаћена лична зарада обвезника пореза на приходе од самосталне делатности
- носиоца породичног пољопривредног газдинства уписаног у регистар
пољопривредних газдинстава, сходно члану 32. Закона.

151

Разлика зараде, односно плате изабраних, именованих и постављених лица за
време обављања јавне функције.

152

Обрачун доприноса у случају када послодавац не исплати зараду до последњег
дана у текућем месецу за претходни месечна на најнижу месечну основицу
доприноса.

Примања запослених из члана 18. Закона, преко неопорезивог износа
153

Накнада трошкова превоза у јавном саобраћају (за долазак на посао и повратак
са посла) преко неопорезивог износа.

154

Дневнице за службена путовања у земљи изнад неопорезивог износа.

155

Накнада трошкова смештаја на службеном путовању преко износа на
приложеним рачунима.

156

Накнада трошкова превоза на службеном путовању када је сагласно закону и
другим прописима одобрено коришћење сопственог аутомобила у службене
сврхе изнад неопорезивог износа.

157

Накнада трошкова превоза на службеном путовању преко износа на
приложеним рачунима превозника у јавном саобраћају.

158

Солидарна помоћ за случај болести, здравствене рехабилитације или
инвалидности запосленог или члана његове породице преко неопорезивог
износа.

159

Поклон деци запослених, старости до 15 година, поводом Нове године и Божића
изнад неопорезивог износа.

160

Јубиларна награда запосленом, у складу са законом који уређује рад, преко
неопорезивог износа.

161

Уговорена накнада и друга примања која се остварују обављањем привремених
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и повремених послова на основу уговора закљученог непосредно са
послодавцем, као и на основу уговора закљученог преко омладинске или
студентске задруге, осим са лицем до 26 година на школовању у установама
средњег, вишег или високог образовања.
Накнаде зарада на терет средстава послодавца
162

Накнада зараде због привремене спречености за рад због повреде на раду или
професионалне болести, која од првог дана па све време трајања спречености
накнада терети средства послодавца.

163

Накнада зарада за случај привремене спречености за рад до 30 дана услед
болести или повреде ван рада, због болести или компликација у вези са
одржавањем трудноће, због прописане мере обавезне изолације, због неге
болесног члана уже породице, изузев детета млађег од три године, због
одређивања за пратиоца болесног лица - чл. 74. и 102. Закона о здравственом
осигурању ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 109/05 - исправка, 57/11, 110/12
- УС и 119/12 - у даљем тексту: ЗЗО).

164

Накнада зараде за време плаћеног одсуства за време прекида рада, односно
смањења обима рада до којег је дошло без кривице запосленог по члану 116.
Закона о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13 - у даљем
тексту: ЗОР).

Накнаде зараде
165

Накнада зараде за случај привремене спречености за рад преко 30 дана
привремене спречености за рад због болести или повреда ван рада, болести или
компликација у вези са одржавањем трудноће, прописане мере обавезне
изолације, неге болесног члана уже породице, изузев детета млађег од три
године, одређивања за пратиоца болесног лица.

166

Накнада зараде за случај привремене спречености за рад због давања ткива и
органа и због неге болесног детета до три године.

167

Накнада зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге
детета и одсуства са рада ради посебне неге детета.

168

Накнада зараде инвалида на терет Фонда ПИО.

169

Накнада зараде за време неплаћеног одсуства док дете не напуни три године
живота.
Накнада зараде за осигуранике из члана 17. став 1. тачка 15) ЗЗО - лица која по
престанку радног односа остварују право на накнаду зараде због повреде на
раду или професионалне болести, која се исплаћује из средстава РФЗО.
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2. ПРИХОДИ ВАН РАДНОГ ОДНОСА
Шифра

Врста прихода
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прихода
Приходи од ауторских права, права сродних ауторском праву и права индустријске
својине
301

Приход аутора, односно носиоца сродног права уз признавање нормираних
трошкова - 50% од бруто прихода, када је физичко лице осигурано по другом
основу.

302

Приход аутора, односно носиоца сродног права уз признавање нормираних
трошкова - 50% од бруто прихода, када физичко лице није осигурано по другом
основу.

303

Приход аутора, односно носиоца сродног права уз признавање нормираних
трошкова - 43% од бруто прихода, када је физичко лице осигурано по другом
основу.

304

Приход аутора, односно носиоца сродног права уз признавање нормираних
трошкова - 43% од бруто прихода, када физичко лице није осигурано по другом
основу.

305

Приход аутора, односно носиоца сродног права уз признавање нормираних
трошкова - 34% од бруто прихода, када је физичко лице осигурано по другом
основу.

306

Приход аутора, односно носиоца сродног права уз признавање нормираних
трошкова - 34% од бруто прихода, када физичко лице није осигурано по другом
основу.

307

Приход аутора, односно носиоца сродног права уз признавање нормираних
трошкова - 50% од бруто прихода, као и накнаде плаћене за продају и наплату
прихода од ауторских дела, када је физичко лице осигурано по другом основу.

308

Приход аутора, односно носиоца сродног права уз признавање нормираних
трошкова - 50% од бруто прихода, као и накнаде плаћене за продају и наплату
прихода од ауторских дела, када физичко лице није осигурано по другом основу.

309

Приход аутора, односно носиоца сродног права уз признавање нормираних
трошкова - 43% од бруто прихода, као и накнаде плаћене за продају и наплату
прихода од ауторских дела, када је физичко лице осигурано по другом основу.

310

Приход аутора, односно носиоца сродног права уз признавање нормираних
трошкова - 43% од бруто прихода, као и накнаде плаћене за продају и наплату
прихода од ауторских дела, када физичко лице није осигурано по другом основу.

311

Приход аутора, односно носиоца сродног права уз признавање нормираних
трошкова - 34% од бруто прихода, као и накнаде плаћене за продају и наплату
прихода од ауторских дела, када је физичко лице осигурано по другом основу.

312

Приход аутора, односно носиоца сродног права уз признавање нормираних
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трошкова - 34% од бруто прихода, као и накнаде плаћене за продају и наплату
прихода од ауторских дела, када физичко лице није осигурано по другом основу.
313

Приход аутора, односно носиоца сродног права уз признавање стварних
трошкова, укључујући и накнаду плаћену за продају и наплату прихода од
ауторских дела, када је физичко лице осигурано по другом основу.

314

Приход аутора, односно носиоца сродног права уз признавање стварних
трошкова, укључујући и накнаду плаћену за продају и наплату прихода од
ауторских дела, када физичко лице није осигурано по другом основу.

315

Приход аутора, носиоца сродног права који има статус самосталног уметника,
укључујући и лице којем је решењем Фонда ПИО признато право на престанак
плаћања доприноса, јер је исте уплатио на највишу процењену годишњу
основицу доприноса за текућу годину, уз признавање нормираних трошкова 50% од бруто прихода.

316

Приход аутора, носиоца сродног права који има статус самосталног уметника,
укључујући и лице којем је решењем Фонда ПИО признато право на престанак
плаћања доприноса, јер је исте уплатио на највишу процењену годишњу
основицу доприноса за текућу годину, уз признавање нормираних трошкова 43% од бруто прихода.

317

Приход аутора, носиоца сродног права који има статус самосталног уметника,
укључујући и лице којем је решењем Фонда ПИО признато право на престанак
плаћања доприноса, јер је исте уплатио на највишу процењену годишњу
основицу доприноса за текућу годину, уз признавање нормираних трошкова 34% од бруто прихода.

318

Приход аутора, носиоца сродног права који има статус самосталног уметника,
укључујући и лице којем је решењем Фонда ПИО признато право на престанак
плаћања доприноса, јер је исте уплатио на највишу процењену годишњу
основицу доприноса за текућу годину, уз признавање стварних трошкова.

319

Приход аутора, носиоца сродног права који има статус самосталног уметника,
укључујући и лице којем је решењем Фонда ПИО признато право на престанак
плаћања доприноса, јер је исте уплатио на највишу процењену годишњу
основицу доприноса за текућу годину, уз признавање нормираних трошкова 50% од бруто прихода, као и накнаде плаћене за продају и наплату прихода од
ауторског дела.

320

Приход аутора, носиоца сродног права који има статус самосталног уметника,
укључујући и лице којем је решењем Фонда ПИО признато право на престанак
плаћања доприноса, јер је исте уплатио на највишу процењену годишњу
основицу доприноса за текућу годину, уз признавање нормираних трошкова 43% од бруто прихода, као и накнаде плаћене за продају и наплату прихода од
ауторског дела.

321

Приход аутора, носиоца сродног права који има статус самосталног уметника,
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укључујући и лице којем је решењем Фонда ПИО признато право на престанак
плаћања доприноса, јер је исте уплатио на највишу процењену годишњу
основицу доприноса за текућу годину, уз признавање нормираних трошкова 34% од бруто прихода, као и накнаде плаћене за продају и наплату прихода од
ауторског дела.
322

Приход власника права индустријске својине уз признавање стварних трошкова,
када је физичко лице осигурано по другом основу.

323

Приход власника права индустријске својине уз признавање стварних трошкова,
када физичко лице није осигурано по другом основу.

324

Приход наследника имовинског ауторског и сродног права и права индустријске
својине, као и сваког другог физичког лица које није аутор, односно носилац
сродног права, власник права индустријске својине, ни наследник тих права, а
које остварује накнаду по тим основама (физичко лице које је дошло у посед
права куповином, поклоном и сл.) уз признавање трошкова на име плаћене
накнаде за заштиту тог права.

Приходи од капитала
401

Камате по основу зајма, штедних и других депозита (орочених или по виђењу) и
по основу дужничких и сличних хартија од вредности.

402

Дивиденде и учешће у добити.

403

Дивиденде и учешће у добити код куповине друштвеног капитала.

404

Принос од инвестиционе јединице отвореног инвестиционог фонда.

405

Приход од издавања сопствених непокретности уз признавање нормираних
трошкова од 25%.

406

Приход од изнајмљивања станова, соба и постеља путницима и туристима за
које је плаћена боравишна такса уз признавање 50% нормираних трошкова.

407

Приход од издавања сопствених непокретности уз признавање стварних
трошкова.

408

Приход од изнајмљивања станова, соба и постеља путницима и туристима за
које је плаћена боравишна такса уз признавање стварних трошкова.

Порез на остале приходе
501

Приходи од давања у закуп покретних ствари (опреме, транспортних средстава и
других покретних ствари) уз признавање нормираних трошкова од 20%.

502

Приходи од давања у закуп покретних ствари (опреме, транспортних средстава и
других покретних ствари) уз признавање стварних трошкова.

503

Добици од игара на срећу.
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504

Приходи од осигурања лица.

505

Приходи професионалних спортиста, спортиста аматера, спортских стручњака и
стручњака у спорту од спортске организације, односно организације за
обављање спортске делатности, спортских друштава и савеза, који немају
карактер зараде у смислу прописа којима се уређује спорт, односно радни
односи уз признавање нормираних трошкова - 50% од бруто прихода, када је
физичко лице осигурано по другом основу.

506

Приходи професионалних спортиста, спортиста аматера, спортских стручњака и
стручњака у спорту, од спортске организације, односно организације за
обављање спортске делатности, спортских друштава и савеза, који немају
карактер зараде у смислу прописа којима се уређује спорт, односно радни
односи уз признавање нормираних трошкова - 50% од бруто прихода, када
физичко лице није осигурано по другом основу.

507

Приходи професионалних спортиста, спортиста аматера, спортских стручњака и
стручњака у спорту од спортске организације, односно организације за
обављање спортске делатности, спортских друштава и савеза, који немају
карактер зараде у смислу прописа којима се уређује спорт, односно радни
односи - накнаде на име закључења уговора (трансфер и др.) уз признавање
нормираних трошкова - 50% од бруто прихода, када је физичко лице осигурано
по другом основу.

508

Приходи професионалних спортиста, спортиста аматера, спортских стручњака и
стручњака у спорту од спортске организације, односно организације за
обављање спортске делатности, спортских друштава и савеза, који немају
карактер зараде у смислу прописа којима се уређује спорт, односно радни
односи - накнаде на име закључења уговора (трансфер и др.) уз признавање
нормираних трошкова - 50% од бруто прихода, када физичко лице није
осигурано по другом основу.

509

Приходи професионалних спортиста, спортиста аматера, спортских стручњака и
стручњака у спорту од спортске организације, односно организације за
обављање спортске делатности, спортских друштава и савеза, који немају
карактер зараде у смислу прописа којима се уређује спорт, односно радни
односи - накнаде за коришћење лика спортисте уз признавање нормираних
трошкова - 50% од бруто прихода, када је физичко лице осигурано по другом
основу.

510

Приходи професионалних спортиста, спортиста аматера, спортских стручњака и
стручњака у спорту од спортске организације, односно организације за
обављање спортске делатности, спортских друштава и савеза, који немају
карактер зараде у смислу прописа којима се уређује спорт, односно радни
односи - накнаде за коришћење лика спортисте уз признавање нормираних
трошкова - 50% од бруто прихода, када физичко лице није осигурано по другом
основу.
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511

Приходи професионалних спортиста, спортиста аматера, спортских стручњака и
стручњака у спорту од спортске организације, односно организације за
обављање спортске делатности, спортских друштава и савеза, који немају
карактер зараде у смислу прописа којима се уређује спорт, односно радни
односи - новчане помоћи врхунским спортистима са посебним заслугама уз
признавање нормираних трошкова - 50% од бруто прихода.

512

Приходи професионалних спортиста, спортиста аматера, спортских стручњака и
стручњака у спорту од спортске организације, односно организације за
обављање спортске делатности, спортских друштава и савеза, који немају
карактер зараде у смислу прописа којима се уређује спорт, односно радни
односи - стипендије врхунским спортистима за спортско усавршавање уз
признавање нормираних трошкова - 50% од бруто прихода.

513

Приходи професионалних спортиста, спортиста аматера, спортских стручњака и
стручњака у спорту од спортске организације, односно организације за
обављање спортске делатности, спортских друштава и савеза, који немају
карактер зараде у смислу прописа којима се уређује спорт, односно радни
односи - новчане и друге награде спортистима и спортским стручњацима уз
признавање нормираних трошкова - 50% од бруто прихода, када је физичко лице
осигурано по другом основу.

514

Приходи професионалних спортиста, спортиста аматера, спортских стручњака и
стручњака у спорту од спортске организације, односно организације за
обављање спортске делатности, спортских друштава и савеза, који немају
карактер зараде у смислу прописа којима се уређује спорт, односно радни
односи - новчане и друге награде спортистима и спортским стручњацима уз
признавање нормираних трошкова - 50% од бруто прихода, када физичко лице
није осигурано по другом основу.

515

Приходи професионалних спортиста, спортиста аматера, спортских стручњака и
стручњака у спорту од спортске организације, односно организације за
обављање спортске делатности, спортских друштава и савеза, који немају
карактер зараде у смислу прописа којима се уређује спорт, односно радни
односи - национално признање и награде спортистима и спортским
стручњацима за посебан допринос развоју и афирмацији спорта уз признавање
нормираних трошкова - 50% од бруто прихода.

516

Приходи професионалних спортиста, спортиста аматера, спортских стручњака и
стручњака у спорту од спортске организације, односно организације за
обављање спортске делатности, спортских друштава и савеза, који немају
карактер зараде у смислу прописа којима се уређује спорт, односно радни
односи - накнаде и награде за рад спортским стручњацима, односно
стручњацима у спорту (тренери, судије, делегати и др.) уз признавање
нормираних трошкова - 50% од бруто прихода, када је физичко лице осигурано
по другом основу.

517

Приходи професионалних спортиста, спортиста аматера, спортских стручњака и
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стручњака у спорту од спортске организације, односно организације за
обављање спортске делатности, спортских друштава и савеза, који немају
карактер зараде у смислу прописа којима се уређује спорт, односно радни
односи - накнаде и награде за рад спортским стручњацима, односно
стручњацима у спорту (тренери, судије, делегати и др.) уз признавање
нормираних трошкова - 50% од бруто прихода, када физичко лице није
осигурано по другом основу.
518

Приходи професионалних спортиста, спортиста аматера, спортских стручњака и
стручњака у спорту од спортске организације, односно организације за
обављање спортске делатности, спортских друштава и савеза, који немају
карактер зараде у смислу прописа којима се уређује спорт, односно радни
односи, накнаде на име трансфера, накнаде за коришћење лика спортисте,
новчане и друге награде, накнаде и награде за рад спортским стручњацима,
односно стручњацима у спорту којима је решењем Фонда ПИО признато право
на престанак плаћања доприноса, јер су у току године платили доприносе на
износ процењене највише годишње основице доприноса, уз признавање
нормираних трошкова - 50% од бруто прихода.

Други приходи
601

Приходи по основу уговора о делу када је физичко лице осигурано по другом
основу.

602

Приходи по основу уговора о делу када физичко лице није осигурано по другом
основу.

603

Приходи по основу уговора о делу физичког лица које има статус самосталног
уметника и доприносе плаћа по решењу Пореске управе, укључујући и лице
којем је решењем Фонда ПИО утврђено право на престанак плаћања доприноса,
јер је уплатило доприносе на износ процењене највише годишње основице
доприноса за ту годину.

604

Приходи по основу уговора о обављању привремених и повремених послова
закључених преко омладинске или студентске задруге са лицем до навршених
26 година живота ако је на школовању у установама средњег, вишег или високог
образовања, које није осигурано по другом основу.

605

Приходи по основу допунског рада када је физичко лице осигурано по другом
основу.

606

Приходи по основу допунског рада лица коме је решењем Фонда ПИО признато
право на престанак плаћања доприноса јер је платило доприносе на износ
процењене највише годишње основице доприноса за ту годину.

607

Приходи по основу трговинског заступању када је физичко лице осигурано по
другом основу.

608

Приходи по основу трговинског заступања када физичко лице није осигурано по
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другом основу.
609

Приходи по основу трговинског заступања лица коме је у текућој години
решењем Фонда ПИО признато право на престанак плаћања доприноса, јер је
исте уплатио на износ процењене највише годишње основице доприноса за ту
годину.

610

Примања чланова органа управе правног лица, када је физичко лице осигурано
по другом основу.

611

Примања чланова органа управе правног лица, када физичко лице није
осигурано по другом основу.

612

Примања чланова органа управе правног лица којима је решењем Фонда ПИО
признато право на престанак плаћања доприноса, јер су платили доприносе на
износ највише процењене годишње основице доприноса за ту годину.

613

Накнада посланицима и одборницима, када су физичка лица осигурана по
другом основу.

614

Накнада посланицима и одборницима, када физичка лица нису осигурана по
другом основу.

615

Накнада посланицима и одборницима којима је решењем Фонда ПИО утврђено
право на престанак плаћања доприноса, јер су у текућој години платили
доприносе на износ највише процењене годишње основице доприноса за ту
годину.

616

Накнада у вези са извршавањем послова одбране, цивилне заштите и заштите од
елементарних непогода, када је физичко лице осигурано по другом основу.

617

Накнада у вези са извршавањем послова одбране, цивилне заштите и заштите од
елементарних непогода када физичко лице није осигурано по другом основу.

618

Накнада у вези са извршавањем послова одбране, цивилне заштите и заштите од
елементарних непогода, лица којима је решењем Фонда ПИО признато право на
престанак плаћања доприноса, јер су у текућој години платила доприносе на
износ највише процењене годишње основице доприноса за ту годину.

619

Примања стечајних управника, судских вештака, судија поротника и судских
тумача, када је физичко лице осигурано по другом основу.

620

Примања стечајних управника, судских вештака, судија поротника и судских
тумача, када физичко лице није осигурано по другом основу.

621

Примања стечајних управника, судских вештака, судија поротника и судских
тумача којима је решењем Фонда ПИО признато право на престанак плаћања
доприноса јер су платили доприносе на износ највише процењене годишње
основице доприноса за ту годину.

622

Приходи по основу прикупљања и продаје секундарних сировина код исплате у
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готовини.
623

Приходи по основу прикупљања и продаје шумских плодова и лековитог биља,
када је физичко лице осигурано по другом основу.

624

Приходи по основу прикупљања и продаје шумских плодова и лековитог биља,
када физичко лице није осигурано по другом основу.

625

Приходи по основу узгајања и продаје печурака, узгоја и продаје пчелињег роја
(пчела), узгоја и продаје пужева, односно по основу продаје других добара
остварених обављањем привремених или повремених послова, ако нису
опорезовани као приходи од самосталне делатности.

626

Приходи по основу узгајања и продаје печурака, узгоја и продаје пчелињег роја
(пчела), узгоја и продаје пужева, односно по основу продаје других добара
остварених обављањем привремених или повремених послова, ако нису
опорезовани као приходи од самосталне делатности, када физичко лице није
осигурано по другом основу.

627

Награде, новчане помоћи и друга давања физичким лицима која нису запослена
код исплатиоца.

628

Помоћ у случају смрти запосленог, члана његове породице или пензионисаног
радника изнад прописаног неопорезивог износа.

629

Стипендије и кредити ученика и студената изнад прописаног неопорезивог
износа.

630

Накнаде за исхрану - хранарине коју спортистима аматерима исплаћују
аматерски спортски клубови, у складу са законом којим се уређује спорт изнад
прописаног неопорезивог износа.

631

Отпремнине код одласка у пензију - изнад износа који је као најнижи утврђен
ЗОР.

632

Отпремнине, односно новчане накнаде које послодавац исплаћује запосленом за
чијим је радом престала потреба, у складу са ЗОР - изнад износа који је утврђен
тим законом.

633

Новчане накнаде која се исплаћује лицу коме престаје радни однос у процесу
рационализације, реструктурирања и припреме за приватизацију у складу са
актом Владе којим се утврђује програм за решавање вишка запослених до 50
година живота изнад износа утврђеног тим програмом.

634

ПДВ надокнада, у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност,
као и накнада за прикупљање и продају секундарних сировина и отпада када
нису плаћене преко текућег рачуна.

635

Накнаде трошкова и други расходи лицима која нису запослена код исплатиоца,
сходно члану 85. став 1. тачка 12) Закона, када је физичко лице осигурано по
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другом основу.
636

Накнаде трошкова и други расходи лицима која нису запослена код исплатиоца,
сходно члану 85. став 1. тачка 12) Закона, када физичко лице није осигурано по
другом основу.

637

Накнаде дневница за службена путовања у земљи изнад неопорезивог износа
лицима која нису запослена код исплатиоца, сходно члану 85. став 5. Закона,
када је физичко лице осигурано по другом основу.

638

Накнаде превоза на службеном путовању преко неопорезивог износа лицима
која нису запослена код исплатиоца, сходно члану 85. став 5. Закона, када је
физичко лице осигурано по другом основу.

639

Накнаде дневница за службена путовања у земљи преко неопорезивог износа
лицима која нису запослена код исплатиоца, сходно члану 85. став 5. Закона,
када физичко лице није осигурано по другом основу.

640

Накнаде превоза на службеном путовању преко неопорезивог износа лицима
која нису запослена код исплатиоца, сходно члану 85. став 5. Закона, када
физичко лице није осигурано по другом основу.

641

Узимање из имовине и коришћење услуга привредног друштва од стране
власника друштва за њихове приватне потребе.

642

Примања која, сагласно ЗОР, оствари запослени по основу учешћа у добити
оствареној у пословној години.

643

Приходи које оствари физичко лице издавањем непокретности у подзакуп.

644

Сви други приходи, осим прихода од пољопривреде и шумарства физичког лица
које доприносе за обавезно социјално осигурање плаћа по решењу у складу са
законом којим се уређују доприноси за обавезно социјално осигурање, који нису
опорезовани по другом основу или нису изузети од опорезивања или
ослобођени плаћања пореза по овом закону, када је физичко лице осигурано по
другом основу.

645

Сви други приходи, осим прихода од пољопривреде и шумарства физичког лица
које доприносе за обавезно социјално осигурање плаћа по решењу у складу са
законом којим се уређују доприноси за обавезно социјално осигурање, који нису
опорезовани по другом основу или нису изузети од опорезивања или
ослобођени плаћања пореза по овом закону, када физичко лице није осигурано
по другом основу.

646

Обавезе по уговору о волонтирању у складу са законом којим се уређује
волонтирање.

647

Обавезе по уговору о стручном оспособљавању и усавршавању ( члан 201. ЗОР)
уколико није уговорена накнада.

648

Обавезе по уговору о стручном оспособљавању и усавршавању ( члан 201. ЗОР)
уколико је уговорена накнада.
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