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ЗАКОН ОЗАКОН О ПОРЕЗУПОРЕЗУ НАНА ДОХОДАКДОХОДАК
ГРАЂАНАГРАЂАНА

("("СлСл. . гласникгласник РСРС", ", брбр. . 24/2001, 80/2002, 80/2002 24/2001, 80/2002, 80/2002 -- дрдр. . законзакон, , 
135/2004, 62/2006, 65/2006 135/2004, 62/2006, 65/2006 -- исприспр., ., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 

50/2011, 91/2011 50/2011, 91/2011 -- одлукаодлука УСУС, , 7/2012 7/2012 -- усклађениусклађени диндин. . изнизн., ., 
93/2012, 114/2012 93/2012, 114/2012 -- одлукаодлука УСУС, , 8/2013 8/2013 -- усклађениусклађени диндин. . изнизн., ., 93/2012, 114/2012 93/2012, 114/2012 -- одлукаодлука УСУС, , 8/2013 8/2013 -- усклађениусклађени диндин. . изнизн., ., 

47/2013, 48/2013 47/2013, 48/2013 -- исприспр., ., 108/2013, 6/2014 108/2013, 6/2014 -- усклађениусклађени диндин. . изнизн., ., 
57/2014, 68/2014 57/2014, 68/2014 -- дрдр. . законзакон, , 5/2015 5/2015 -- усклађениусклађени диндин. . изнизн., ., 

112/2015, 5/2016 112/2015, 5/2016 -- усклађениусклађени диндин. . изнизн., ., 7/2017 7/2017 -- усклађениусклађени диндин. . 
изнизн., ., 113/2017, 7/2018 113/2017, 7/2018 -- усклађениусклађени диндин. . изнизн., ., 95/2018, 4/2019 95/2018, 4/2019 --
усклађениусклађени диндин. . изнизн., ., 86/2019 86/2019 ии 5/2020 5/2020 -- усклађениусклађени диндин. . изнизн.).)
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ЗАКОН ОЗАКОН О ПОРЕЗУПОРЕЗУ НАНА ДОХОДАКДОХОДАК
ГРАЂАНАГРАЂАНА

 ПорезПорез нана доходакдоходак грађанаграђана плаћајуплаћају,, физичкафизичка лицалица
којакоја остварујуостварују доходакдоходак..

 ПорезПорез нана доходакдоходак грађанаграђана плаћаплаћа сесе нана приходеприходе изиз
свихсвих извораизвора,, осимосим онихоних којикоји сусу посебнопосебно изузетиизузетисвихсвих извораизвора,, осимосим онихоних којикоји сусу посебнопосебно изузетиизузети
овимовим закономзаконом..
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ЗАКОН ОЗАКОН О ПОРЕЗУПОРЕЗУ НАНА ДОХОДАКДОХОДАК
ГРАЂАНАГРАЂАНА

 ПорезуПорезу нана доходакдоходак грађанаграђана подлежуподлежу следећеследеће
врстеврсте приходаприхода::

 11)) зарадезараде;;

 22)) приходиприходи одод самосталнесамосталне делатностиделатности;;

 33)) приходиприходи одод ауторскихауторских праваправа,, праваправа сроднихсродних 33)) приходиприходи одод ауторскихауторских праваправа,, праваправа сроднихсродних
ауторскомауторском правуправу ии праваправа индустријскеиндустријске својинесвојине;;

 44)) приходиприходи одод капиталакапитала;;

 55)) приходиприходи одод непокретностинепокретности;;

 66)) капиталникапитални добицидобици;;

 77)) осталиостали приходиприходи..
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ОпорезивањеОпорезивање појединихпојединих врставрста
приходаприхода

 НаНа појединепоједине врстеврсте приходаприхода порезпорез нана доходакдоходак
грађанаграђана плаћаплаћа сесе::

 11)) попо одбиткуодбитку одод свакогсваког појединачногпојединачног
приходаприхода;;приходаприхода;;

 22)) нана основуоснову решењарешења надлежногнадлежног порескогпореског
органаоргана;;

 33)) самоопорезивањемсамоопорезивањем..
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ПорескиПорески обвезникобвезник

ПорескиПорески обвезникобвезник јеје физичкофизичко лицелице којекоје
јеје попо одредбамаодредбама законазакона дужнодужно дада платиплати
порезпорез..
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РезидентРезидент

 ОбвезникОбвезник порезапореза нана доходакдоходак грађанаграђана јеје резидентрезидент
РепубликеРепублике СрбијеСрбије заза доходакдоходак оствареностварен нана територијитериторији
РепубликеРепублике СрбијеСрбије ии уу другојдругој државидржави..

 РезидентРезидент РепубликеРепублике,, уу смислусмислу овоговог законазакона,, јестејесте РезидентРезидент РепубликеРепублике,, уу смислусмислу овоговог законазакона,, јестејесте
физичкофизичко лицелице којекоје::
 11)) нана територијитериторији РепубликеРепублике имаима пребивалиштепребивалиште илиили центарцентар

пословнихпословних ии животнихживотних интересаинтереса,, илиили

 22)) нана територијитериторији РепубликеРепублике,, непрекиднонепрекидно илиили саса прекидимапрекидима,,
боравиборави 183183 илиили вишевише данадана уу периодупериоду одод 1212 месецимесеци којикоји
почињепочиње илиили сесе завршавазавршава уу односнојодносној порескојпореској годинигодини..
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НерезидентНерезидент

 ОбвезникОбвезник порезапореза нана доходакдоходак грађанаграђана јеје ии физичкофизичко
лицелице којекоје нијеније резидентрезидент заза доходакдоходак оствареностварен нана
територијитериторији РепубликеРепублике..

 ДохоткомДохотком,, нарочитонарочито сесе сматрасматра доходакдоходак којикоји физичкофизичко ДохоткомДохотком,, нарочитонарочито сесе сматрасматра доходакдоходак којикоји физичкофизичко
лицелице оствариоствари попо основуоснову::
 11)) радарада којикоји обављаобавља нана територијитериторији РепубликеРепублике;;

 22)) коришћењакоришћења илиили располагањарасполагања правомправом нана територијитериторији
РепубликеРепублике..
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ИзузимањаИзузимања изиз дохоткадохотка заза
опорезивање опорезивање –– ПОСТОЈИ 31 ТАЧКАПОСТОЈИ 31 ТАЧКА

 НеНе плаћаплаћа сесе порезпорез нана доходакдоходак грађанаграђана нана примањапримања остваренаостварена попо основуоснову::

 88)) накнаданакнада материјалнематеријалне ии нематеријалненематеријалне штетештете,, изузевизузев накнаденакнаде заза измаклуизмаклу користкорист ии
накнаденакнаде зарадезараде ((платеплате),), односноодносно накнаденакнаде заза изгубљенуизгубљену зарадузараду ((платуплату));;

 99)) помоћипомоћи којукоју уу случајуслучају смртисмрти запосленогзапосленог илиили пензионисаногпензионисаног запосленогзапосленог,, послодавацпослодавац
исплаћујеисплаћује чланучлану његовењегове породицепородице -- додо 6969..789789 динарадинара;;

 1010)) помоћипомоћи збогзбог уништењауништења илиили оштећењаоштећења имовинеимовине уследуслед елементарнихелементарних непогоданепогода илиили
другихдругих ванреднихванредних догађајадогађаја;;

 1111)) организованеорганизоване социјалнесоцијалне ии хуманитарнехуманитарне помоћипомоћи;;

 1212)) стипендијастипендија ии кредитакредита ученикаученика ии студенатастудената -- уу месечноммесечном износуизносу додо 3030..570570 динарадинара;;

 1616)) уплатеуплате доприносадоприноса заза обавезнообавезно социјалносоцијално осигурањеосигурање којекоје јеје привреднопривредно друштводруштво дужнодужно
дада платиплати заза оснивачаоснивача,, односноодносно свогсвог чланачлана уу складускладу саса закономзаконом којимкојим сесе уређујууређују доприносидоприноси
заза обавезнообавезно социјалносоцијално осигурањеосигурање;;

 1818)) отпремнинеотпремнине кодкод одласкаодласка уу пензијупензију -- додо износаизноса којикоји јеје каокао најнижинајнижи утврђенутврђен закономзаконом којимкојим
сесе уређујеуређује радрад,, односноодносно раднирадни односиодноси;;

 1919)) отпремнинеотпремнине,, односноодносно новчаненовчане накнаденакнаде којекоје послодавацпослодавац исплаћујеисплаћује запосленомзапосленом заза чијимчијим
јеје радомрадом престалапрестала потребапотреба уу складускладу саса закономзаконом којимкојим сесе уређујеуређује радрад,, односноодносно раднирадни односиодноси,,
односноодносно запосленомзапосленом којикоји радиради нана пословимапословима заза којекоје вишевише нене постојипостоји потребапотреба илиили постојипостоји
потребапотреба смањењасмањења бројаброја извршилацаизвршилаца уу складускладу саса закономзаконом којимкојим сесе уређујеуређује начинначин
одређивањаодређивања максималногмаксималног бројаброја запосленихзапослених уу јавномјавном секторусектору -- додо износаизноса којикоји јеје каокао најнижинајнижи
утврђенутврђен тимтим законимазаконима;;

 2626)) награданаграда ученицимаученицима ии студентимастудентима остваренимоствареним заза постигнутепостигнуте резултатерезултате токомтоком школовањашколовања
ии образовањаобразовања,, каокао ии освојенихосвојених нана међународниммеђународним такмичењиматакмичењима ии такмичењиматакмичењима уу оквируоквиру
образовногобразовног системасистема;;
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ПорескиПорески кредиткредит

ПорескимПореским кредитомкредитом,, сматрасматра сесе износизнос заза
којикоји сесе умањујеумањује обрачунатиобрачунати порезпорез нана
доходакдоходак грађанаграђана..
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ИзбегавањеИзбегавање двострукогдвоструког
опорезивањаопорезивања

 АкоАко обвезникобвезник -- резидентрезидент РепубликеРепублике оствариоствари доходакдоходак
уу другојдругој државидржави,, нана којикоји јеје плаћенплаћен порезпорез уу тојтој државидржави,,
нана рачунрачун порезапореза нана доходакдоходак грађанаграђана утврђеногутврђеног премапрема
одредбамаодредбама овоговог законазакона одобраваодобрава муму сесе порескипорески
кредиткредит уу висинивисини порезапореза нана доходакдоходак плаћеногплаћеног уу тојтојкредиткредит уу висинивисини порезапореза нана доходакдоходак плаћеногплаћеног уу тојтој
државидржави..

 ПорескиПорески кредиткредит нене можеможе битибити већивећи одод износаизноса којикоји биби
сесе добиодобио применомприменом одредабаодредаба овоговог законазакона нана доходакдоходак
оствареностварен уу другојдругој државидржави..
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ПОРЕЗПОРЕЗ НАНА ЗАРАДЕЗАРАДЕПОРЕЗПОРЕЗ НАНА ЗАРАДЕЗАРАДЕ
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ПредметПредмет опорезивањаопорезивања

 ПодПод зарадомзарадом,, сматрасматра сесе зарадазарада којакоја сесе остварујеостварује попо основуоснову радноградног
односаодноса,, дефинисанадефинисана закономзаконом којимкојим сесе уређујууређују раднирадни односиодноси ии другадруга
примањапримања запосленогзапосленог..

 ЗарадомЗарадом,, сматрајусматрају сесе ии уговоренауговорена накнаданакнада ии другадруга примањапримања којакоја сесе
остварујуостварују обављањемобављањем привременихпривремених ии повременихповремених пословапослова нана основуоснову
уговорауговора закљученогзакљученог непосреднонепосредно саса послодавцемпослодавцем,, каокао ии нана основуоснову
уговорауговора закљученогзакљученог прекопреко омладинскеомладинске илиили студентскестудентске задругезадруге,, осимосим сасауговорауговора закљученогзакљученог прекопреко омладинскеомладинске илиили студентскестудентске задругезадруге,, осимосим саса
лицемлицем додо навршенихнавршених 2626 годинагодина животаживота,, акоако јеје нана школовањушколовању уу
установамаустановама средњегсредњег,, вишегвишег ии високогвисоког образовањаобразовања..

 ЗарадомЗарадом,, сматрасматра сесе ии исплаћенаисплаћена личналична зарадазарада предузетникапредузетника утврђенаутврђена
уу складускладу саса овимовим закономзаконом..

 ЗарадомЗарадом,, сматрајусматрају сесе ии примањапримања којакоја запосленизапослени уу везивези саса радомрадом кодкод
домаћегдомаћег послодавцапослодавца оствариоствари одод лицалица,, којекоје сесе уу смислусмислу законазакона којикоји
уређујеуређује порезпорез нана добитдобит правнихправних лицалица,, сматрасматра повезанимповезаним лицемлицем сс
послодавцемпослодавцем ((уу даљемдаљем текстутексту:: повезаноповезано лицелице))..

 ЗарадомЗарадом,, сматрајусматрају сесе ии примањапримања уу везивези саса радомрадом кодкод послодавцапослодавца којакоја
попо основуоснову праваправа изиз радноградног односаодноса лицелице оствариоствари попо престанкупрестанку радноградног
односаодноса..
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ПредметПредмет опорезивањаопорезивања

 ЧлановиЧланови 1414аа ии 1414бб такођетакође уређујууређују
предметпредмет опорезивањаопорезивања порезомпорезом нана
зарадезараде
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ПорескиПорески обвезникобвезник

ОбвезникОбвезник порезапореза нана зарадезараде јеје
физичкофизичко лицелице којекоје остварујеостварује зарадузараду..
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ПорескаПореска основицаосновица

 ОсновицуОсновицу порезапореза нана зарадезараде изиз члчл.. 1313.. додо 1414бб законазакона чиничини исплаћенаисплаћена,,
односноодносно остваренаостварена зарадазарада..

 ОсновицуОсновицу порезапореза нана зарадезараде чиничини зарадазарада изиз чланачлана 1313.. стст.. 11.. ии 33,, члчл.. 1414..
додо 1414бб ии чланачлана 1515бб законазакона,, умањенаумањена заза износизнос одод 1616..300300 динарадинара
месечномесечно заза лицелице којекоје радиради саса пунимпуним раднимрадним временомвременом..

 ЗаЗа лицелице којекоје радиради саса непунимнепуним раднимрадним временомвременом,, умањењеумањење изиз ставастава 22..
овоговог чланачлана јеје сразмерносразмерно радномрадном временувремену тогтог лицалица уу односуодносу нана пунопуноовоговог чланачлана јеје сразмерносразмерно радномрадном временувремену тогтог лицалица уу односуодносу нана пунопуно
раднорадно времевреме..

 КадКад лицелице остварујеостварује пунопуно раднорадно времевреме кодкод двадва илиили вишевише послодавацапослодаваца,,
умањењеумањење изиз ставастава 22.. овоговог чланачлана вршиврши свакисваки послодавацпослодавац сразмерносразмерно
радномрадном временувремену кодкод послодавцапослодавца уу односуодносу нана пунопуно раднорадно времевреме,, сс тимтим
штошто укупноукупно умањењеумањење износиизноси 1616..300300 динарадинара месечномесечно..

 КадКад лицелице остварујеостварује непунонепуно раднорадно времевреме кодкод двадва илиили вишевише
послодавацапослодаваца,, свакисваки послодавацпослодавац вршиврши умањењеумањење сразмерносразмерно радномрадном
временувремену кодкод послодавцапослодавца уу односуодносу нана укупноукупно раднорадно времевреме,, сс тимтим штошто
збирзбир умањењаумањења морамора битибити мањимањи одод 1616..300300 динарадинара месечномесечно,, односноодносно
сразмерносразмерно укупномукупном радномрадном временувремену лицалица уу односуодносу нана пунопуно раднорадно
времевреме..
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ПорескаПореска основицаосновица

 ЗаЗа физичкафизичка лицалица -- резидентерезиденте РепубликеРепублике којикоји сусу упућениупућени уу
иностранствоиностранство радиради обављањаобављања пословапослова заза правнаправна лицалица --
резидентерезиденте РепубликеРепублике,, основицуосновицу порезапореза нана зарадезараде чиничини износизнос
зарадезараде којукоју биби,, уу складускладу саса закономзаконом,, општимопштим актомактом ии уговоромуговором оо
радураду остварилиостварили уу РепублициРепублици нана истимистим илиили сличнимсличним пословимапословима..

 ОсновицуОсновицу порезапореза нана зарадезараде заза новонастањеногновонастањеног обвезникаобвезника,, заза
зарадузараду којукоју остварујеостварује попо основуоснову радноградног односаодноса нана неодређенонеодређено
времевреме саса квалификованимквалификованим послодавцемпослодавцем,, припри чемучему заснивазаснива
раднирадни односоднос нана радномрадном местуместу заза којекоје постојипостоји потребапотреба дада лицелице
имаима посебнопосебно стручностручно образовањеобразовање ии заза којимкојим постојипостоји потребапотреба
којакоја сесе нене можеможе лаколако задовољитизадовољити нана домаћемдомаћем тржиштутржишту радарада,,
чиничини основицаосновица изиз чланачлана 1515аа ставстав 22.. овоговог законазакона умањенаумањена заза
7070%%..
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ПорескаПореска стопастопа

 ЗарадаЗарада изиз члчл.. 1313.. додо 1414бб овоговог законазакона
опорезујеопорезује сесе попо стопистопи одод 1010%%..
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ПорескаПореска ослобођењаослобођења

 НеНе плаћаплаћа сесе порезпорез нана зарадезараде нана примањапримања запосленогзапосленог одод послодавцапослодавца попо
основуоснову::

 11)) накнаденакнаде документованихдокументованих трошковатрошкова превозапревоза заза долазакдолазак ии одлазакодлазак саса
радарада -- додо висиневисине ценецене месечнемесечне превознепревозне картекарте уу јавномјавном саобраћајусаобраћају,,
односноодносно додо висиневисине стварнихстварних трошковатрошкова превозапревоза,, аа највишенајвише додо 33..988988
динарадинара месечномесечно;;

22)) дневницедневнице заза службенослужбено путовањепутовање уу земљиземљи -- додо 22..394394 динарадинара попо 22)) дневницедневнице заза службенослужбено путовањепутовање уу земљиземљи -- додо 22..394394 динарадинара попо
основуоснову целецеле дневницедневнице,, односноодносно додо припадајућегприпадајућег износаизноса заза половинуполовину
дневницедневнице,, утврђенеутврђене нана начинначин ии уу складускладу саса прописимапрописима надлежногнадлежног
државногдржавног органаоргана;;

 33)) дневницедневнице заза службенослужбено путовањепутовање уу иностранствоиностранство -- додо износаизноса
прописаногпрописаног одод странестране надлежногнадлежног државногдржавног органаоргана,, аа највишенајвише додо 5050
евраевра дневнодневно,, утврђенеутврђене нана начинначин ии уу складускладу саса условимаусловима прописанимпрописаним одод
странестране надлежногнадлежног државногдржавног органаоргана;;

 44)) накнаденакнаде трошковатрошкова смештајасмештаја нана службеномслужбеном путовањупутовању,, премапрема
приложеномприложеном рачунурачуну;;
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ПорескаПореска ослобођењаослобођења

 55)) накнаденакнаде превозапревоза нана службеномслужбеном путовањупутовању,, премапрема приложенимприложеним рачунимарачунима
превозникапревозника уу јавномјавном саобраћајусаобраћају,, аа кадакада јеје,, сагласносагласно законузакону,, другимдругим прописимапрописима,,
односноодносно актимаактима одобреноодобрено коришћењекоришћење сопственогсопственог аутомобилааутомобила заза службенослужбено
путовањепутовање илиили уу другедруге службенеслужбене сврхесврхе -- додо износаизноса 3030%% ценецене попо основнојосновној
јединицијединици меремере погонскогпогонског горивагорива помноженогпомноженог сс бројембројем јединицајединица меремере погонскогпогонског
горивагорива којекоје јеје потрошенопотрошено,, аа највишенајвише додо 66..980980 динарадинара месечномесечно;;

 77)) солидарнесолидарне помоћипомоћи заза случајслучај болестиболести,, здравственездравствене рехабилитацијерехабилитације илиили
инвалидностиинвалидности запосленогзапосленог илиили чланачлана његовењегове породицепородице -- додо 3939..881881 динарадинара;;инвалидностиинвалидности запосленогзапосленог илиили чланачлана његовењегове породицепородице -- додо 3939..881881 динарадинара;;

 88)) поклонапоклона децидеци запосленихзапослених,, старостистарости додо 1515 годинагодина,, поводомповодом НовеНове годинегодине ии
БожићаБожића -- додо 99..970970 динарадинара годишњегодишње попо једномједном дететудетету;;

 99)) јубиларнејубиларне награденаграде запосленимазапосленима,, уу складускладу саса закономзаконом којикоји уређујеуређује радрад -- додо
1919..939939 динарадинара годишњегодишње;;

 99аа)) помоћипомоћи уу случајуслучају смртисмрти чланачлана породицепородице запосленогзапосленог -- додо 6969..789789 динарадинара;;

 1212)) солидарнесолидарне помоћипомоћи заза случајслучај рођењарођења дететадетета додо висиневисине просечнепросечне зарадезараде
исплаћенеисплаћене уу РепублициРепублици премапрема последњемпоследњем објављеномобјављеном податкуподатку републичкогрепубличког
органаоргана надлежногнадлежног заза пословепослове статистикестатистике,, попо новорођеномноворођеном дететудетету..
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ПорескаПореска ослобођењаослобођења

 ИзузетноИзузетно одод чланачлана 1414.. овоговог законазакона,, нене плаћаплаћа сесе порезпорез нана зарадезараде
нана примањапримања запосленогзапосленог попо основуоснову погодностипогодности заза чијечије пружањепружање,,
уу циљуциљу стварањастварања условауслова заза рекреацијурекреацију запосленихзапослених нана радномрадном
местуместу,, послодавацпослодавац имаима издаткеиздатке заза изградњуизградњу просторијапросторија ии//илиили
набавкунабавку опремеопреме заза рекреацијурекреацију,, попо основуоснову накнаденакнаде трошковатрошкова
колективнеколективне рекреацијерекреације запосленихзапослених,, односноодносно организовањаорганизовањаколективнеколективне рекреацијерекреације запосленихзапослених,, односноодносно организовањаорганизовања
спортскихспортских догађајадогађаја ии активностиактивности запосленихзапослених којекоје сесе спроводеспроводе уу
циљуциљу побољшањапобољшања здрављаздравља запосленихзапослених ии//илиили изградњиизградњи бољихбољих
односаодноса измеђуизмеђу самихсамих запосленихзапослених,, односноодносно запосленихзапослених ии
послодавцапослодавца..
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ПорескаПореска ослобођењаослобођења

 НеНе плаћаплаћа сесе порезпорез нана зарадезараде особаособа саса инвалидитетоминвалидитетом
запосленихзапослених уу предузећупредузећу заза раднорадно оспособљавањеоспособљавање ии
запошљавањезапошљавање особаособа саса инвалидитетоминвалидитетом..

 НеНе плаћаплаћа сесе порезпорез нана зарадезараде нана::
 11)) премијупремију заза добровољнодобровољно здравственоздравствено осигурањеосигурање којукоју послодавацпослодавац

обустављаобуставља ии плаћаплаћа изиз зарадезараде запосленогзапосленог -- осигураникаосигураника укљученогукљученог ууобустављаобуставља ии плаћаплаћа изиз зарадезараде запосленогзапосленог -- осигураникаосигураника укљученогукљученог уу
добровољнодобровољно здравственоздравствено осигурањеосигурање уу земљиземљи,, уу складускладу саса законимазаконима којикоји
уређујууређују добровољнодобровољно здравственоздравствено осигурањеосигурање ии актимаактима донетимдонетим заза
спровођењеспровођење законазакона;;

 22)) пензијскипензијски доприносдопринос уу добровољнидобровољни пензијскипензијски фондфонд којикоји послодавацпослодавац
обустављаобуставља ии плаћаплаћа изиз зарадезараде запосленогзапосленог -- чланачлана добровољногдобровољног пензијскогпензијског
фондафонда,, попо законузакону којикоји уређујеуређује добровољнедобровољне пензијскепензијске фондовефондове ии пензијскепензијске
плановепланове..

 УкупанУкупан износизнос којикоји можеможе битибити предметпредмет ослобођењаослобођења изиз ставастава 11..
овоговог чланачлана збирнозбирно нене можеможе битибити већивећи одод 55..984984 динарадинара месечномесечно..
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ПорескаПореска олакшицаолакшица заза запошљавањезапошљавање
новихнових лицалица

 ПослодавацПослодавац -- правноправно лицелице,, предузетникпредузетник,, предузетникпредузетник
паушалацпаушалац илиили предузетникпредузетник пољопривредникпољопривредник,, којикоји
запослизапосли новоново лицелице имаима правоправо нана повраћајповраћај деладела
плаћеногплаћеног порезапореза нана зарадузараду заза новозапосленоновозапослено лицелице,,
исплаћенуисплаћену закључнозакључно саса 3131.. децембромдецембром 20202020.. годинегодине..исплаћенуисплаћену закључнозакључно саса 3131.. децембромдецембром 20202020.. годинегодине..

 ПослодавацПослодавац -- правноправно лицелице којекоје сесе,, уу смислусмислу законазакона
којимкојим сесе уређујеуређује рачуноводстворачуноводство,, разврставаразврстава уу микромикро ии
маламала правнаправна лицалица,, каокао ии предузетникпредузетник,, предузетникпредузетник
паушалацпаушалац илиили предузетникпредузетник пољопривредникпољопривредник,, којикоји
заснујезаснује раднирадни односоднос саса најмањенајмање двадва нованова лицалица,, имаима
правоправо нана повраћајповраћај 7575%% плаћеногплаћеног порезапореза нана зарадузараду заза
новозапосленоновозапослено лицелице,, исплаћенуисплаћену закључнозакључно саса 3131..
децембромдецембром 20202020.. годинегодине..
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ПорескаПореска олакшицаолакшица заза
запошљавањезапошљавање новихнових лицалица

 ПослодавацПослодавац -- новооснованоновоосновано привреднопривредно друштводруштво,, новооснованиновоосновани предузетникпредузетник
ии новооснованиновоосновани предузетникпредузетник пољопривредникпољопривредник,, којикоји јеје уписануписан уу регистаррегистар
надлежногнадлежног органаоргана,, односноодносно организацијеорганизације,, можеможе дада оствариоствари правоправо нана
ослобођењеослобођење одод плаћањаплаћања порезапореза попо основуоснову зарадезараде оснивачаоснивача којикоји сусу
запосленизапослени уу томтом привредномпривредном друштвудруштву,, односноодносно попо основуоснову личнеличне зарадезараде
предузетникапредузетника ии предузетникапредузетника пољопривредникапољопривредника..

 ПослодавацПослодавац -- новооснованоновоосновано привреднопривредно друштводруштво којекоје обављаобавља иновационуиновациону ПослодавацПослодавац -- новооснованоновоосновано привреднопривредно друштводруштво којекоје обављаобавља иновационуиновациону
делатностделатност уу смислусмислу законазакона којимкојим сесе уређујеуређује порезпорез нана добитдобит правнихправних лицалица,,
којекоје јеје уписаноуписано уу регистаррегистар надлежногнадлежног органаоргана,, можеможе дада оствариоствари правоправо нана
ослобођењеослобођење одод плаћањаплаћања обрачунатогобрачунатог ии обустављеногобустављеног порезапореза изиз зарадезараде
оснивачаоснивача којикоји сусу запосленизапослени уу томтом новооснованомновооснованом привредномпривредном друштвудруштву..

 ПослодавацПослодавац којикоји заснујезаснује раднирадни односоднос саса лицемлицем којекоје сесе уу складускладу саса
одредбамаодредбама овоговог чланачлана можеможе сматратисматрати квалификованимквалификованим новозапосленимновозапосленим ((уу
даљемдаљем текстутексту:: квалификованоквалификовано новозапосленоновозапослено лицелице),), ослобађаослобађа сесе обавезеобавезе
плаћањаплаћања обрачунатогобрачунатог ии обустављеногобустављеног порезапореза изиз зарадезараде новозапосленогновозапосленог
лицалица,, заза зарадузараду исплаћенуисплаћену закључнозакључно саса 3131.. децембромдецембром 20222022.. годинегодине..
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ПОРЕЗПОРЕЗ НАНА ПРИХОДЕПРИХОДЕ ОДОД САМОСТАЛНЕСАМОСТАЛНЕПОРЕЗПОРЕЗ НАНА ПРИХОДЕПРИХОДЕ ОДОД САМОСТАЛНЕСАМОСТАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИДЕЛАТНОСТИ
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ПредметПредмет опорезивањаопорезивања

 ПриходомПриходом одод самосталнесамосталне делатностиделатности сматрасматра сесе приходприход
оствареностварен одод привреднихпривредних делатностиделатности,, укључујућиукључујући ии делатностиделатности
пољопривредепољопривреде ии шумарствашумарства,, пружањемпружањем професионалнихпрофесионалних ии
другихдругих интелектуалнихинтелектуалних услугауслуга,, каокао ии приходприход одод другихдругих
делатностиделатности,, уколикоуколико сесе нана тајтај приходприход попо овомовом законузакону порезпорез нене
плаћаплаћа попо другомдругом основуоснову..плаћаплаћа попо другомдругом основуоснову..
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ПорескиПорески обвезникобвезник

 ОбвезникОбвезник порезапореза нана приходеприходе одод самосталнесамосталне делатностиделатности јеје
физичкофизичко лицелице којекоје остварујеостварује приходеприходе обављањемобављањем делатностиделатности изиз
чланачлана 3131.. овоговог законазакона..

 ОбвезникОбвезник изиз ставастава 11.. овоговог чланачлана јеје физичкофизичко лицелице којекоје јеје уписаноуписано ОбвезникОбвезник изиз ставастава 11.. овоговог чланачлана јеје физичкофизичко лицелице којекоје јеје уписаноуписано
уу регистаррегистар кодкод надлежногнадлежног органаоргана,, односноодносно организацијеорганизације,, аа порезпорез
нана приходеприходе одод самосталнесамосталне делатностиделатности плаћаплаћа нана опорезивуопорезиву
добитдобит ((уу даљемдаљем текстутексту:: предузетникпредузетник),), односноодносно нана паушалнопаушално
утврђениутврђени приходприход ((уу даљемдаљем текстутексту:: предузетникпредузетник паушалацпаушалац))..
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ПорескаПореска основицаосновица

 ОпорезивиОпорезиви приходприход одод самосталнесамосталне делатностиделатности јеје опорезиваопорезива
добитдобит,, аа заза предузетникапредузетника паушалцапаушалца тото јеје паушалнопаушално утврђенутврђен
приходприход,, акоако овимовим закономзаконом нијеније друкчиједрукчије одређеноодређено..

 ОпорезиваОпорезива добитдобит утврђујеутврђује сесе уу порескомпореском билансубилансу усклађивањемусклађивањем
добитидобити исказанеисказане уу билансубилансу успехауспеха,, сачињеномсачињеном уу складускладу сасадобитидобити исказанеисказане уу билансубилансу успехауспеха,, сачињеномсачињеном уу складускладу саса
прописимапрописима којимакојима сесе уређујеуређује рачуноводстворачуноводство заза обвезникаобвезника којикоји јеје
дужандужан дада водиводи двојнодвојно књиговодствокњиговодство,, односноодносно уу складускладу саса
прописомпрописом изиз чланачлана 4949.. овоговог законазакона заза обвезникаобвезника којикоји водиводи
простопросто књиговодствокњиговодство,, нана начинначин утврђенутврђен овимовим закономзаконом..

 ПаушалниПаушални приходприход утврђујеутврђује сесе решењемрешењем надлежногнадлежног порескогпореског
органаоргана применомприменом критеријумакритеријума ии елеменатаелемената изиз чланачлана 4141.. овоговог
законазакона..
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ПорескаПореска стопастопа

СтопаСтопа порезапореза нана приходеприходе одод
самосталнесамосталне делатностиделатности износиизноси 1010%%..
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ПаушалноПаушално опорезивањеопорезивање

 ObveznikObveznik porezaporeza nana prihodeprihode odod samostalnesamostalne delatnostidelatnosti upisanupisan uu registarregistar kodkod
nadležnognadležnog organa,organa, odnosnoodnosno organizacijeorganizacije imaima pravopravo dada podnesepodnese zahtevzahtev dada
porezporez nana prihodeprihode odod samostalnesamostalne delatnostidelatnosti plaćaplaća nana paušalnopaušalno utvrđenutvrđen
prihodprihod (u(u daljemdaljem tekstutekstu:: paušalnopaušalno oporezivanjeoporezivanje))..

 PravoPravo nana paušalnopaušalno oporezivanjeoporezivanje nene možemože sese priznatipriznati obveznikuobvezniku iziz stavastava 11..
ovogovog članačlana::ovogovog članačlana::
 11)) kojikoji obavljaobavlja delatnostdelatnost iziz oblastioblasti reklamiranjareklamiranja ii istraživanjaistraživanja tržištatržišta;;

 22)) kojikoji obavljaobavlja delatnostdelatnost iziz oblastioblasti:: trgovinetrgovine nana velikoveliko ii trgovinetrgovine nana malo,malo, hotelahotela ii restorana,restorana,
finansijskogfinansijskog posredovanjaposredovanja ii aktivnostiaktivnosti uu vezivezi ss nekretninamanekretninama;;

 33)) uu čijučiju delatnostdelatnost ulažuulažu ii drugadruga licalica;;

 44)) čijičiji jeje ukupanukupan prometpromet uu godinigodini kojakoja prethodiprethodi godinigodini zaza kojukoju sese utvrđujeutvrđuje porez,porez, odnosnoodnosno čijičiji
jeje planiraniplanirani prometpromet kadakada počinjepočinje obavljanjeobavljanje delatnostidelatnosti -- većiveći odod 66..000000..000000 dinaradinara;;

 55)) kojikoji jeje evidentiranevidentiran kaokao obveznikobveznik porezaporeza nana dodatudodatu vrednostvrednost uu skladuskladu sasa zakonomzakonom kojimkojim sese
uređujeuređuje porezporez nana dodatudodatu vrednostvrednost..
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ПословнеПословне књигекњиге ии књиговодственекњиговодствене
исправеисправе

 ОбвезнициОбвезници изиз чланачлана 3232.. овоговог законазакона дужнидужни сусу дада водеводе пословнепословне књигекњиге ии
дада уу њимањима исказујуисказују пословнепословне променепромене уу складускладу саса закономзаконом којимкојим сесе
уређујеуређује рачуноводстворачуноводство,, односноодносно нана начинначин одређенодређен овимовим закономзаконом..

 ПредузетникПредузетник изиз чланачлана 3232.. ставстав 22.. овоговог законазакона којикоји порезпорез плаћаплаћа нана
стварнистварни приходприход,, водиводи књигекњиге попо системусистему двојногдвојног књиговодствакњиговодства уу складускладу
саса закономзаконом којимкојим сесе уређујеуређује рачуноводстворачуноводство..

ПредузетникПредузетник пољопривредникпољопривредник ии предузетникпредузетник другодруго лицелице изиз чланачлана 3232.. ПредузетникПредузетник пољопривредникпољопривредник ии предузетникпредузетник другодруго лицелице изиз чланачлана 3232..
стст.. 33.. ии 44.. овоговог законазакона,, водиводи пословнепословне књигекњиге попо системусистему простогпростог
књиговодствакњиговодства,, уу складускладу саса овимовим закономзаконом..

 ПредузетнициПредузетници паушалципаушалци дужнидужни сусу дада водеводе самосамо пословнупословну књигукњигу оо
оствареномоствареном прометупромету..

 ПословнеПословне књигекњиге попо системусистему двојногдвојног књиговодствакњиговодства предузетниципредузетници водеводе уу
складускладу саса закономзаконом ии другимдругим прописимапрописима којимакојима сесе уређујеуређује
рачуноводстворачуноводство..

 УУ пословнимпословним књигамакњигама попо системусистему простогпростог књиговодствакњиговодства обезбеђујуобезбеђују сесе
подациподаци оо приходимаприходима,, расходимарасходима,, основнимосновним средствимасредствима,, алатуалату ии
инвентаруинвентару саса калкулативнимкалкулативним отписомотписом,, уу складускладу саса овимовим закономзаконом ии
прописомпрописом изиз чланачлана 4949.. овоговог законазакона..
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ПорескиПорески билансбиланс

ОбвезнициОбвезници којикоји плаћајуплаћају порезпорез нана
стварнистварни приходприход одод самосталнесамосталне
делатностиделатности којикоји водеводе пословнепословне књигекњиге попо
системусистему простогпростог илиили двојногдвојногсистемусистему простогпростог илиили двојногдвојног
књиговодствакњиговодства састављајусастављају годишњигодишњи
порескипорески билансбиланс..
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ПОРЕЗПОРЕЗ НАНА ПРИХОДЕПРИХОДЕ ОДОД АУТОРСКИХАУТОРСКИХ
ПРАВАПРАВА, , ПРАВАПРАВА СРОДНИХСРОДНИХПРАВАПРАВА, , ПРАВАПРАВА СРОДНИХСРОДНИХ

АУТОРСКОМАУТОРСКОМ ПРАВУПРАВУ ИИ ПРАВАПРАВА
ИНДУСТРИЈСКЕИНДУСТРИЈСКЕ СВОЈИНЕСВОЈИНЕ
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ПредметПредмет опорезивањаопорезивања

 ПриходомПриходом одод ауторскихауторских праваправа сматрасматра сесе накнаданакнада
којукоју обвезникобвезник оствариоствари попо основуоснову::
 11)) писанихписаних деладела ((књижевнакњижевна,, научнанаучна,, стручнастручна,, публицистичкапублицистичка

ии другадруга деладела,, студијестудије,, рецензијерецензије ии сличнослично));;

 22)) говорнихговорних деладела;;

 33)) драмскихдрамских ии драмскодрамско--музичкихмузичких деладела;;

 44)) пантомимскихпантомимских ии кореографскихкореографских деладела чијечије јеје
представљањепредстављање утврђеноутврђено писменописмено илиили нана некинеки другидруги начинначин;;

 55)) музичкихмузичких деладела саса речимаречима илиили безбез њихњих;;

 ................................................
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ПредметПредмет опорезивањаопорезивања

 ПриходомПриходом одод праваправа сроднихсродних ауторскомауторском правуправу
((уу даљемдаљем текстутексту:: сроднасродна праваправа),), сматрасматра сесе
накнаданакнада којукоју обвезникобвезник оствариоствари попо основуоснову::
 11)) праваправа интерпретатораинтерпретатора;;

 22)) праваправа произвођачапроизвођача фонограмафонограма;;

 33)) праваправа произвођачапроизвођача видеограмавидеограма;;

 44)) праваправа произвођачапроизвођача емисијеемисије;;

 55)) праваправа произвођачапроизвођача базебазе податакаподатака..
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ПредметПредмет опорезивањаопорезивања

 ПриходомПриходом одод праваправа индустријскеиндустријске својинесвојине
сматрасматра сесе накнаданакнада којукоју обвезникобвезник оствариоствари попо
основуоснову::

 11)) патенатапатената;;11)) патенатапатената;;

 22)) малихмалих патенатапатената;;

 33)) жиговажигова;;

 44)) моделамодела ии узоракаузорака;;

 55)) техничкихтехничких унапређењаунапређења..
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ПорескиПорески обвезникобвезник

 ОбвезникОбвезник порезапореза нана приходеприходе одод ауторскихауторских праваправа,, праваправа сроднихсродних
ауторскомауторском правуправу ии праваправа индустријскеиндустријске својинесвојине ((уу даљемдаљем текстутексту::
ауторскаауторска ии сроднасродна праваправа ии праваправа индустријскеиндустријске својинесвојине)) јеје
физичкофизичко лицелице којекоје каокао аутораутор,, носилацносилац сроднихсродних праваправа,, односноодносно
власниквласник праваправа индустријскеиндустријске својинесвојине остварујеостварује накнадунакнаду попо основуоснову
ауторскогауторског ии сродногсродног праваправа,, односноодносно праваправа индустријскеиндустријске својинесвојине..ауторскогауторског ии сродногсродног праваправа,, односноодносно праваправа индустријскеиндустријске својинесвојине..

 ОбвезникОбвезник порезапореза нана приходеприходе одод ауторскихауторских ии сроднихсродних праваправа ии
праваправа индустријскеиндустријске својинесвојине јеје ии наследникнаследник имовинскогимовинског ауторскогауторског
ии сродногсродног праваправа ии праваправа индустријскеиндустријске својинесвојине ии свакосвако другодруго
физичкофизичко лицелице којекоје остварујеостварује накнадунакнаду попо тимтим основамаосновама..
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ПорескаПореска основицаосновица

ОпорезивиОпорезиви приходприход одод ауторскихауторских ии
сроднихсродних праваправа ии праваправа индустријскеиндустријске
својинесвојине чиничини разликаразлика измеђуизмеђу брутобруто
приходаприхода ии трошковатрошкова којекоје јеје обвезникобвезникприходаприхода ии трошковатрошкова којекоје јеје обвезникобвезник
имаоимао припри остваривањуостваривању ии очувањуочувању
приходаприхода,, осимосим акоако овимовим закономзаконом нијеније
друкчиједрукчије прописанопрописано..
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НормираниНормирани трошковитрошкови

 ОбвезникуОбвезнику -- ауторуаутору,, односноодносно носиоцуносиоцу сродногсродног праваправа признајупризнају сесе
следећиследећи нормиранинормирани трошковитрошкови::

 11)) заза вајарскавајарска деладела,, таписеријетаписерије,, уметничкууметничку керамикукерамику,,
керамопластикукерамопластику,, мозаикмозаик ии витражвитраж,, заза уметничкууметничку фотографијуфотографију,,
зиднозидно сликарствосликарство ии сликарствосликарство уу просторупростору уу техникаматехникама:: фрескафреска,,
графикаграфика,, интарзијаинтарзија,, емајлемајл,, интарзиранеинтарзиране ии емајлиранеемајлиране предметепредмете,,графикаграфика,, интарзијаинтарзија,, емајлемајл,, интарзиранеинтарзиране ии емајлиранеемајлиране предметепредмете,,
костимографијукостимографију,, модномодно креаторствокреаторство ии уметничкууметничку обрадуобраду
текстилатекстила ((тканиткани текстилтекстил,, штампаништампани текстилтекстил ии слсл..)) -- 5050%% одод
брутобруто приходаприхода;;
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НормираниНормирани трошковитрошкови

 22)) заза сликарскасликарска деладела,, графичкаграфичка деладела,, индустријскоиндустријско обликовањеобликовање
саса израдомизрадом моделамодела ии макетамакета,, ситнуситну пластикупластику,, радоверадове визуелнихвизуелних
комуникацијакомуникација,, радоверадове уу областиобласти унутрашњеунутрашње архитектуреархитектуре ии
обрадеобраде фасадафасада,, обликовањеобликовање просторапростора,, радоверадове нана подручјуподручју
хортикултурехортикултуре,, вршењевршење уметничкогуметничког надзоранадзора наднад извођењемизвођењем
радоварадова уу областиобласти унутрашњеунутрашње ии фасаднефасадне архитектуреархитектуре,,радоварадова уу областиобласти унутрашњеунутрашње ии фасаднефасадне архитектуреархитектуре,,
обликовањаобликовања просторапростора ии хортикултурехортикултуре саса израдомизрадом моделамодела ии
макетамакета,, уметничкауметничка решењарешења заза сценографијусценографију,, научнанаучна,, стручнастручна,,
књижевнакњижевна ии публицистичкапублицистичка деладела,, превођењепревођење,, односноодносно преводипреводи,,
музичкамузичка ии кинематографскакинематографска деладела ии рестаураторскарестаураторска ии
конзерваторскаконзерваторска деладела уу областиобласти културекултуре ии уметностиуметности,, заза
извођењеизвођење уметничкихуметничких деладела ((свирањесвирање ии певањепевање,, позоришнапозоришна ии
филмскафилмска глумаглума,, рецитовањерецитовање),), снимањеснимање филмовафилмова ии идејнеидејне скицескице
заза таписеријутаписерију ии костимографијукостимографију кадкад сесе нене изводеизводе уу материјалуматеријалу --
4343%% одод брутобруто приходаприхода;;
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НормираниНормирани трошковитрошкови

 33)) заза интерпретацијуинтерпретацију,, односноодносно извођењеизвођење
естраднихестрадних програмапрограма забавнезабавне ии народненародне
музикемузике,, производњупроизводњу фонограмафонограма,, производњупроизводњу
видеограмавидеограма,, производњупроизводњу емисијеемисије,,
производњупроизводњу базебазе податакаподатака ии заза другадругапроизводњупроизводњу базебазе податакаподатака ии заза другадруга
ауторскаауторска ии сроднасродна праваправа којакоја нисунису наведенанаведена уу
тачтач.. 11)) ии 22)) овоговог чланачлана -- 3434%% одод брутобруто
приходаприхода..
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НормираниНормирани трошковитрошкови

ОбвезникуОбвезнику -- ауторуаутору,, односноодносно носиоцуносиоцу
сродногсродног праваправа,, поредпоред нормиранихнормираних
трошковатрошкова изиз чланачлана 5656.. овоговог законазакона
признајупризнају сесе ии стварнистварни трошковитрошкови изизпризнајупризнају сесе ии стварнистварни трошковитрошкови изиз
чланачлана 5757.. ставстав 11.. овоговог законазакона..
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ПорескаПореска стопастопа

СтопаСтопа порезапореза нана приходеприходе одод ауторскихауторских
ии сроднихсродних праваправа ии праваправа индустријскеиндустријске
својинесвојине износиизноси 20%.20%.
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ПОРЕЗПОРЕЗ НАНА ПРИХОДЕПРИХОДЕ ОДОД КАПИТАЛАКАПИТАЛА
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ПредметПредмет опорезивањаопорезивања

 ПриходомПриходом одод капиталакапитала сматрајусматрају сесе::
 11)) каматакамата попо основуоснову зајмазајма,, штеднихштедних ии другихдругих депозитадепозита

((ороченихорочених илиили попо виђењувиђењу)) ии попо основуоснову дужничкихдужничких ии сличнихсличних
хартијахартија одод вредностивредности;;

 22)) дивидендадивиденда ии учешћеучешће уу добитидобити;;

 33)) приноспринос одод инвестиционеинвестиционе јединицејединице отвореноготвореног
инвестиционогинвестиционог фондафонда;;

 44)) узимањеузимање изиз имовинеимовине ии коришћењекоришћење услугауслуга привредногпривредног
друштвадруштва одод странестране власникавласника друштвадруштва заза њиховењихове приватнеприватне
потребепотребе ии личнуличну потрошњупотрошњу..
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ПорескиПорески обвезникобвезник

ОбвезникОбвезник порезапореза нана приходеприходе одод
капиталакапитала јеје физичкофизичко лицелице којекоје остварујеостварује
тете приходеприходе..
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ПорескаПореска основицаосновица

 ОпорезивиОпорезиви приходприход одод капиталакапитала чиничини новчаниновчани илиили
неновчаниненовчани износизнос оствареногоствареног приходаприхода..

 АкоАко сусу приходиприходи одод капиталакапитала остварениостварени уу неновчаномненовчаном
обликуоблику,, вредноствредност тихтих приходаприхода сесе утврђујеутврђује премапремаобликуоблику,, вредноствредност тихтих приходаприхода сесе утврђујеутврђује премапрема
тржишнојтржишној вредностивредности праваправа,, добарадобара,, односноодносно услугауслуга
нана дандан остваривањаостваривања приходаприхода..
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ПорескаПореска стопастопа

СтопаСтопа порезапореза нана приходеприходе одод капиталакапитала
износиизноси 15%.15%.
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ПорескаПореска ослобођењаослобођења

 НеНе плаћаплаћа сесе порезпорез нана приходеприходе одод капиталакапитала нана каматукамату::
 11)) нана динарскадинарска средствасредства попо основуоснову штеднихштедних ии другихдругих

депозитадепозита ((ороченихорочених илиили попо виђењувиђењу));;

 22)) попо основуоснову дужничкихдужничких хартијахартија одод вредностивредности чијичији јеје
издавалациздавалац РепубликаРепублика,, аутономнааутономна покрајинапокрајина,, јединицајединица
локалнелокалне самоуправесамоуправе илиили НароднаНародна банкабанка СрбијеСрбије..локалнелокалне самоуправесамоуправе илиили НароднаНародна банкабанка СрбијеСрбије..
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ПОРЕЗПОРЕЗ НАНА ПРИХОДЕПРИХОДЕ ОДОД
НЕПОКРЕТНОСТИНЕПОКРЕТНОСТИНЕПОКРЕТНОСТИНЕПОКРЕТНОСТИ
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ПредметПредмет опорезивањаопорезивања

 ПриходимаПриходима одод непокретностинепокретности сматрајусматрају сесе приходиприходи којекоје обвезникобвезник
оствариоствари издавањемиздавањем уу закупзакуп илиили подзакупподзакуп непокретностинепокретности..

 ПриходПриход одод непокретностинепокретности изиз ставастава 11.. овоговог чланачлана јеје остваренаостварена
закупниназакупнина уу којукоју сесе урачунаваурачунава ии вредноствредност свихсвих извршенихизвршених обавезаобавеза ии
услугауслуга нана којекоје сесе обавезаообавезао закупацзакупац,, осимосим обавезаобавеза плаћањаплаћања трошковатрошкова
насталихнасталих токомтоком закупазакупа,, аа којикоји зависезависе одод обимаобима потрошњепотрошње закупцазакупца ((нпрнпр..
електричнеелектричне енергијеенергије,, телефонателефона ии сличнослично))..електричнеелектричне енергијеенергије,, телефонателефона ии сличнослично))..

 ИзузетноИзузетно одод стст.. 11.. ии 22.. овоговог чланачлана,, приходиприходи којекоје одод издавањаиздавања
непокретностинепокретности оствариоствари обвезникобвезник изиз чланачлана 3232.. овоговог законазакона,, осимосим
предузетникапредузетника паушалцапаушалца,, опорезујуопорезују сесе каокао приходприход одод самосталнесамосталне
делатностиделатности..

 НепокретностимаНепокретностима изиз ставастава 11.. овоговог чланачлана сматрајусматрају сесе::
 11)) земљиштеземљиште;;

 22)) стамбенестамбене,, пословнепословне ии другедруге зградезграде,, становистанови,, пословнепословне просторијепросторије,, гаражегараже ии другидруги
((надземнинадземни ии подземниподземни)) грађевинскиграђевински објектиобјекти,, односноодносно њиховињихови деловиделови..
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ПорескиПорески обвезникобвезник

 ОбвезникОбвезник порезапореза нана приходеприходе одод непокретностинепокретности јеје физичкофизичко лицелице
којекоје издавањемиздавањем уу закупзакуп илиили подзакупподзакуп непокретностинепокретности оствариоствари
приходеприходе попо томтом основуоснову..

 ОбвезникомОбвезником уу смислусмислу ставастава 11.. овоговог чланачлана нене сматрасматра сесе обвезникобвезник
изиз чланачлана 3232.. овоговог законазакона,, осимосим предузетникапредузетника паушалцапаушалца,, којикојиизиз чланачлана 3232.. овоговог законазакона,, осимосим предузетникапредузетника паушалцапаушалца,, којикоји
непокретностинепокретности издајеиздаје уу закупзакуп илиили подзакупподзакуп уу оквируоквиру обављањаобављања
регистрованерегистроване самосталнесамосталне делатностиделатности..

 ОбвезникомОбвезником уу смислусмислу ставастава 11.. овоговог чланачлана сматрасматра сесе ии физичкофизичко
лицелице којекоје остварујеостварује приходприход одод изнајмљивањаизнајмљивања становастанова ии собасоба заза
периодпериод дужидужи одод 3030 данадана,, аа којекоје сагласносагласно законимазаконима којимакојима сесе
уређујууређују угоститељствоугоститељство ии туризамтуризам нене пружапружа угоститељскеугоститељске услугеуслуге..
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ПорескаПореска основицаосновица

 ОпорезивиОпорезиви приходприход одод непокретностинепокретности,, укључујућиукључујући ии приходприход одод
изнајмљивањаизнајмљивања становастанова ии собасоба заза периодпериод дужидужи одод 3030 данадана,, чиничини
брутобруто приходприход изиз чланачлана 6565аа ставстав 22.. овоговог законазакона,, умањенумањен заза
нормираненормиране трошковетрошкове уу висинивисини одод 2525%%..

 ИзузетноИзузетно одод ставастава 11.. овоговог чланачлана,, уу опорезивиопорезиви приходприход нене
урачунаваурачунава сесе приходприход попо основуоснову пружањапружања услугауслуга смештајасмештаја зазаурачунаваурачунава сесе приходприход попо основуоснову пружањапружања услугауслуга смештајасмештаја заза
периодпериод додо 3030 данадана којикоји имаима порескипорески третмантретман сагласносагласно чланучлану 8484бб
овоговог законазакона..

 ОбвезникуОбвезнику порезапореза нана приходеприходе одод непокретностинепокретности,, нана његовњегов
захтевзахтев,, уместоуместо нормиранихнормираних трошковатрошкова признаћепризнаће сесе стварнистварни
трошковитрошкови којекоје јеје имаоимао припри остваривањуостваривању ии очувањуочувању приходаприхода,, акоако
заза тото поднесеподнесе доказедоказе..

 ОпорезивиОпорезиви приходприход одод непокретностинепокретности којикоји оствариоствари обвезникобвезник
закупацзакупац којикоји непокретностнепокретност издајеиздаје уу подзакупподзакуп,, чиничини разликаразлика
измеђуизмеђу закупнинезакупнине којукоју остварујеостварује ии закупнинезакупнине којукоју плаћаплаћа
закуподавцузакуподавцу..
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ПорескаПореска стопастопа

СтопаСтопа порезапореза нана приходеприходе одод
непокретностинепокретности износиизноси 2020%%..
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ПОРЕЗПОРЕЗ НАНА КАПИТАЛНЕКАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕДОБИТКЕПОРЕЗПОРЕЗ НАНА КАПИТАЛНЕКАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕДОБИТКЕ
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ПојамПојам капиталногкапиталног добиткадобитка ии капиталногкапиталног
губиткагубитка

 КапиталниКапитални добитакдобитак,, односноодносно губитакгубитак уу смислусмислу овоговог
законазакона представљапредставља разликуразлику измеђуизмеђу продајнепродајне ценецене
праваправа,, уделаудела ии хартијахартија одод вредностивредности ии њиховењихове
набавненабавне ценецене,, остваренуостварену преносомпреносом::
 11)) стварнихстварних праваправа нана непокретностиманепокретностима;; 11)) стварнихстварних праваправа нана непокретностиманепокретностима;;

 22)) ауторскихауторских ии сроднихсродних праваправа ии праваправа индустријскеиндустријске својинесвојине;;

 33)) уделаудела уу капиталукапиталу правнихправних лицалица,, акцијаакција ии осталихосталих хартијахартија
одод вредностивредности;;

 44)) инвестиционеинвестиционе јединицејединице,, осимосим инвестиционихинвестиционих јединицајединица
добровољнихдобровољних пензијскихпензијских фондовафондова,, откупљенеоткупљене одод странестране
отвореноготвореног инвестиционогинвестиционог фондафонда,, уу складускладу саса прописимапрописима
којимакојима сесе уређујууређују инвестициониинвестициони фондовифондови..
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ОдређивањеОдређивање капиталногкапиталног
добиткадобитка

 ЗаЗа сврхусврху одређивањаодређивања капиталногкапиталног добиткадобитка,, уу смислусмислу
овоговог законазакона,, продајномпродајном ценомценом сесе сматрасматра уговоренауговорена
ценацена,, односноодносно тржишнатржишна ценацена којукоју утврђујеутврђује надлежнинадлежни
порескипорески органорган акоако оцениоцени дада јеје уговоренауговорена ценацена нижанижа
одод тржишнетржишне..одод тржишнетржишне..

 ЗаЗа сврхусврху одређивањаодређивања капиталногкапиталног добиткадобитка,, уу смислусмислу
овоговог законазакона,, набавномнабавном ценомценом сесе сматрасматра ценацена попо
којојкојој јеје обвезникобвезник стекаостекао правоправо,, удеоудео илиили хартијухартију одод
вредностивредности..



58

ПорескаПореска основицаосновица

ОпорезивиОпорезиви приходприход нана којикоји сесе плаћаплаћа
порезпорез нана капиталникапитални добитакдобитак чиничини
капиталникапитални добитакдобитак утврђенутврђен нана начинначин изиз
члчл.. 7272.. додо 7575.. овоговог законазакона..члчл.. 7272.. додо 7575.. овоговог законазакона..
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ПорескаПореска стопастопа

СтопаСтопа порезапореза нана капиталникапитални добитакдобитак
износиизноси 15%.15%.
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ПребијањеПребијање капиталнихкапиталних добитакадобитака ии
капиталнихкапиталних губитакагубитака

 КапиталниКапитални губитакгубитак оствареностварен продајомпродајом једногједног праваправа,, уделаудела илиили
хартијехартије одод вредностивредности,, можеможе сесе пребитипребити саса капиталнимкапиталним добиткомдобитком
остваренимоствареним продајомпродајом другогдругог праваправа,, уделаудела илиили хартијехартије одод
вредностивредности..

 ПребијањеПребијање капиталногкапиталног губиткагубитка саса капиталнимкапиталним добиткомдобитком изиз ставастава ПребијањеПребијање капиталногкапиталног губиткагубитка саса капиталнимкапиталним добиткомдобитком изиз ставастава
11.. овоговог чланачлана можеможе сесе извршитиизвршити уу случајуслучају кадакада обвезникобвезник првопрво
оствариоствари капиталникапитални губитакгубитак,, аа каснијекасније оствариоствари капиталникапитални
добитакдобитак..

 АкоАко сесе ии послепосле пребијањапребијања изиз ставастава 11.. овоговог чланачлана искажеискаже
капиталникапитални губитакгубитак,, допуштенодопуштено јеје његовоњегово пребијањепребијање уу нареднихнаредних
петпет годинагодина уу којекоје сесе урачунаваурачунава ии годинагодина уу којојкојој јеје оствареностварен
првобитнипрвобитни капиталникапитални губитакгубитак уу везивези саса којимкојим сесе вршиврши пребијањепребијање
саса капиталнимкапиталним добиткомдобитком,, нана рачунрачун будућихбудућих капиталнихкапиталних
добитакадобитака..
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ПорескоПореско ослобођењеослобођење

 ОбвезникОбвезник,, којикоји средствасредства остваренаостварена продајомпродајом непокретностинепокретности уу
рокуроку одод 9090 данадана одод данадана продајепродаје уложиуложи уу решавањерешавање свогсвог
стамбеногстамбеног питањапитања ии стамбеногстамбеног питањапитања члановачланова својесвоје породицепородице,,
односноодносно домаћинствадомаћинства,, уу РепублициРепублици,, ослобађаослобађа сесе порезапореза нана
остварениостварени капиталникапитални добитакдобитак..

 ОбвезникуОбвезнику којикоји уу рокуроку одод 1212 месецимесеци одод данадана продајепродаје
непокретностинепокретности,, средствасредства остваренаостварена продајомпродајом непокретностинепокретности
уложиуложи заза намененамене изиз ставастава 11.. овоговог чланачлана,, извршићеизвршиће сесе повраћајповраћај
плаћеногплаћеног порезапореза нана капиталникапитални добитакдобитак..
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ПОРЕЗПОРЕЗ НАНА ОСТАЛЕОСТАЛЕ ПРИХОДЕПРИХОДЕ
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ПредметПредмет опорезивањаопорезивања

 ОсталимОсталим приходимаприходима сматрајусматрају сесе:: приходиприходи којекоје
обвезникобвезник оствариоствари давањемдавањем уу закупзакуп опремеопреме,,
транспортнихтранспортних средставасредстава ии другихдругих покретнихпокретних ствариствари,,
добицидобици одод игараигара нана срећусрећу,, приходиприходи одод осигурањаосигурања
лицалица,, приходиприходи спортистаспортиста ии спортскихспортских стручњакастручњака,,лицалица,, приходиприходи спортистаспортиста ии спортскихспортских стручњакастручњака,,
приходиприходи попо основуоснову пружањапружања угоститељскихугоститељских услугауслуга уу
складускладу саса законимазаконима којимакојима сесе уређујууређују туризамтуризам ии
угоститељствоугоститељство ии другидруги приходиприходи,, осимосим онихоних којикоји сусу
посебнопосебно изузетиизузети овимовим закономзаконом..
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ДругиДруги приходиприходи
ЧланЧлан 8585..

 ОсталимОсталим приходимаприходима,, уу смислусмислу овоговог законазакона,, сматрајусматрају сесе ии другидруги
приходиприходи којикоји попо својојсвојој природиприроди чинечине доходакдоходак физичкогфизичког лицалица,, аа
нарочитонарочито::

 11)) приходиприходи попо основуоснову уговорауговора оо делуделу;;

 22)) приходиприходи попо основуоснову уговорауговора оо обављањуобављању привременихпривремених ии
повременихповремених пословапослова закљученихзакључених прекопреко омладинскеомладинске илиилиповременихповремених пословапослова закљученихзакључених прекопреко омладинскеомладинске илиили
студентскестудентске задругезадруге саса лицемлицем додо навршенихнавршених 2626 годинагодина животаживота
акоако јеје нана школовањушколовању уу установамаустановама средњегсредњег,, вишегвишег илиили високогвисоког
образовањаобразовања;;

 33)) приходиприходи попо основуоснову допунскогдопунског радарада;;

 55)) примањапримања члановачланова органаоргана управеуправе правногправног лицалица;;

 66)) накнаданакнада посланицимапосланицима ии одборницимаодборницима;;

 88)) примањапримања стечајнихстечајних управникауправника,, судскихсудских вештакавештака,, судијасудија
поротникапоротника ии судскихсудских тумачатумача;;
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ДругиДруги приходиприходи
ЧланЧлан 8585..

 1111)) награденаграде ии другадруга сличнаслична давањадавања физичкимфизичким лицималицима којакоја нисунису
запосленазапослена кодкод исплатиоцаисплатиоца,, аа којакоја произлазепроизлазе изиз радарада илиили другедруге
врстеврсте доприносадоприноса делатностиделатности исплатиоцаисплатиоца,, уу износуизносу прекопреко 1313..248248
динарадинара годишњегодишње,, остваренаостварена одод једногједног исплатиоцаисплатиоца;;

 1212)) примањапримања изиз чланачлана 99.. овоговог законазакона изнадизнад прописанихпрописаних
неопорезивихнеопорезивих износаизноса;;неопорезивихнеопорезивих износаизноса;;

 1313)) накнаденакнаде трошковатрошкова ии другихдругих расходарасхода лицималицима којакоја нисунису
запосленазапослена кодкод исплатиоцаисплатиоца,, осимосим приходаприхода изиз тачкетачке 1111)) овоговог
ставастава;;

 1414)) примањапримања којакоја,, сагласносагласно законузакону којимкојим сесе уређујеуређује радрад,, оствариоствари
запосленизапослени попо основуоснову учешћаучешћа уу добитидобити остваренојоствареној уу пословнојпословној
годинигодини;;

 1616)) свисви другидруги приходиприходи којикоји нисунису опорезованиопорезовани попо другомдругом основуоснову
илиили нисунису изузетиизузети одод опорезивањаопорезивања илиили ослобођениослобођени плаћањаплаћања
порезапореза попо овомовом законузакону;;



66

ДругиДруги приходиприходи
ЧланЧлан 8585..

 ОпорезивиОпорезиви приходприход заза приходеприходе изиз ставастава 11.. овоговог чланачлана
чиничини брутобруто приходприход умањенумањен заза нормираненормиране трошковетрошкове уу
висинивисини одод 2020%%..

 ОпорезивиОпорезиви приходприход изиз ставастава 11.. тачкатачка 1212)) овоговог чланачлана ОпорезивиОпорезиви приходприход изиз ставастава 11.. тачкатачка 1212)) овоговог чланачлана
којикоји физичкофизичко лицелице оствариоствари попо основуоснову примањапримања изиз
чланачлана 99.. овоговог законазакона изнадизнад прописанихпрописаних неопорезивихнеопорезивих
износаизноса,, чиничини разликаразлика измеђуизмеђу оствареногоствареног примањапримања ии
неопорезивогнеопорезивог износаизноса,, увећанаувећана заза припадајућеприпадајуће
обавезеобавезе којекоје сесе плаћајуплаћају нана тереттерет примаоцапримаоца приходаприхода..
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ПорескаПореска стопастопа

СтопаСтопа порезапореза нана осталеостале приходеприходе износиизноси
20%.20%.

ИзузетноИзузетно одод ставастава 1. 1. овоговог чланачлана, , стопастопаИзузетноИзузетно одод ставастава 1. 1. овоговог чланачлана, , стопастопа
порезапореза нана приходеприходе одод осигурањаосигурања лицалица
износиизноси 15%.15%.
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ГОДИШЊИГОДИШЊИ ПОРЕЗПОРЕЗ НАНА ДОХОДАКДОХОДАКГОДИШЊИГОДИШЊИ ПОРЕЗПОРЕЗ НАНА ДОХОДАКДОХОДАК
ГРАЂАНАГРАЂАНА
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ДоходакДоходак заза опорезивањеопорезивање

 ГодишњиГодишњи порезпорез нана доходакдоходак грађанаграђана плаћајуплаћају физичкафизичка
лицалица којакоја сусу уу календарскојкалендарској годинигодини остварилаостварила
доходакдоходак већивећи одод трострукогтроструког износаизноса просечнепросечне
годишњегодишње зарадезараде попо запосленомзапосленом исплаћенеисплаћене уу
РепублициРепублици уу годинигодини заза којукоју сесе утврђујеутврђује порезпорез,, премапремаРепублициРепублици уу годинигодини заза којукоју сесе утврђујеутврђује порезпорез,, премапрема
подацимаподацима републичкогрепубличког органаоргана надлежногнадлежног заза пословепослове
статистикестатистике,, ии тото::
 11)) резидентирезиденти заза доходакдоходак оствареностварен нана територијитериторији РепубликеРепублике ии

уу другојдругој државидржави;;

 22)) нерезидентинерезиденти заза доходакдоходак оствареностварен нана територијитериторији
РепубликеРепублике..
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ДоходакДоходак заза опорезивањеопорезивање

 ДохоткомДохотком изиз ставастава 11.. овоговог чланачлана сматрасматра сесе годишњигодишњи збирзбир::
 11)) зарадазарада изиз члчл.. 1313.. додо 1515бб овоговог законазакона;;

 22)) опорезивогопорезивог приходаприхода одод самосталнесамосталне делатностиделатности изиз чланачлана 3333.. ставстав 22.. ии чланачлана 4040.. овоговог
законазакона;;

 33)) опорезивогопорезивог приходаприхода одод ауторскихауторских ии сроднихсродних праваправа ии праваправа индустријскеиндустријске својинесвојине изиз
члчл.. 5555.. ии 6060.. овоговог законазакона;;

 44)) опорезивогопорезивог приходаприхода одод непокретностинепокретности изиз чланачлана 6565вв овоговог законазакона;;

55)) опорезивогопорезивог приходаприхода одод давањадавања уу закупзакуп покретнихпокретних ствариствари изиз чланачлана 8282.. стст.. 33.. ии 44.. овоговог 55)) опорезивогопорезивог приходаприхода одод давањадавања уу закупзакуп покретнихпокретних ствариствари изиз чланачлана 8282.. стст.. 33.. ии 44.. овоговог
законазакона;;

 66)) опорезивогопорезивог приходаприхода спортистаспортиста ии спортскихспортских стручњакастручњака изиз чланачлана 8484аа овоговог законазакона;;

 66аа)) опорезивогопорезивог приходаприхода одод пружањапружања угоститељскихугоститељских услугауслуга изиз чланачлана 8484бб овоговог законазакона;;

 77)) опорезивихопорезивих другихдругих приходаприхода изиз чланачлана 8585.. овоговог законазакона;;

 88)) приходаприхода попо основимаосновима изиз тачтач.. 11)) додо 66)) ии тачкетачке 77)) овоговог ставастава,, остваренихостварених ии
опорезованихопорезованих уу другојдругој државидржави заза обвезникеобвезнике изиз ставастава 11.. тачкатачка 11)) овоговог чланачлана..

 ДоходакДоходак заза опорезивањеопорезивање чиничини разликаразлика измеђуизмеђу дохоткадохотка утврђеногутврђеног уу
складускладу саса стст.. 22.. додо 55.. овоговог чланачлана ии неопорезивогнеопорезивог износаизноса изиз ставастава 11.. овоговог
чланачлана..
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ПорескаПореска основицаосновица

 ОсновицаОсновица годишњеггодишњег порезапореза нана доходакдоходак грађанаграђана јеје опорезивиопорезиви
доходакдоходак,, којикоји чиничини разликаразлика измеђуизмеђу дохоткадохотка заза опорезивањеопорезивање изиз
чланачлана 8787.. ставстав 66.. овоговог законазакона ии личнихличних одбитакаодбитака којикоји износеизносе::
 11)) заза порескогпореског обвезникаобвезника -- 4040%% одод просечнепросечне годишњегодишње зарадезараде попо запосленомзапосленом

исплаћенеисплаћене уу РепублициРепублици уу годинигодини заза којукоју сесе утврђујеутврђује порезпорез,, премапрема подацимаподацима
републичкогрепубличког органаоргана надлежногнадлежног заза пословепослове статистикестатистике;;

22)) заза издржаваногиздржаваног чланачлана породицепородице -- 1515%% одод просечнепросечне годишњегодишње зарадезараде попо 22)) заза издржаваногиздржаваног чланачлана породицепородице -- 1515%% одод просечнепросечне годишњегодишње зарадезараде попо
запосленомзапосленом исплаћенеисплаћене уу РепублициРепублици уу годинигодини заза којукоју сесе утврђујеутврђује порезпорез,,
премапрема подацимаподацима републичкогрепубличког органаоргана надлежногнадлежног заза пословепослове статистикестатистике,, попо
чланучлану..

 УкупанУкупан износизнос личнихличних одбитакаодбитака изиз ставастава 11.. овоговог чланачлана нене можеможе
битибити већивећи одод 5050%% дохоткадохотка заза опорезивањеопорезивање..

 АкоАко сусу двадва илиили вишевише члановачланова породицепородице обвезнициобвезници годишњеггодишњег
порезапореза нана доходакдоходак грађанаграђана,, одбитакодбитак заза издржаванеиздржаване члановечланове
породицепородице можеможе остваритиостварити самосамо једанједан обвезникобвезник..
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ПорескеПореске стопестопе

 ГодишњиГодишњи порезпорез нана доходакдоходак грађанаграђана плаћаплаћа сесе
нана основицуосновицу изиз чланачлана 8888.. овоговог законазакона,, попо
следећимследећим стопамастопама::
 -- нана износизнос додо шестострукешестоструке просечнепросечне годишњегодишње

зарадезараде -- 1010%%;;зарадезараде -- 1010%%;;

 -- нана износизнос прекопреко шестострукешестоструке просечнепросечне годишњегодишње
зарадезараде -- 1010%% нана износизнос додо шестострукешестоструке просечнепросечне
годишњегодишње зарадезараде ++ 1515%% нана износизнос прекопреко
шестострукешестоструке просечнепросечне годишњегодишње зарадезараде..
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ПОДНОШЕЊЕПОДНОШЕЊЕ ПОРЕСКЕПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕПРИЈАВЕ, , ПОДНОШЕЊЕПОДНОШЕЊЕ ПОРЕСКЕПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕПРИЈАВЕ, , 
УТВРЂИВАЊЕУТВРЂИВАЊЕ ИИ НАПЛАТАНАПЛАТА ПОРЕЗАПОРЕЗА
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ПОДНОШЕЊЕПОДНОШЕЊЕ ПОРЕСКЕПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕПРИЈАВЕ

 ГрађанинГрађанин којикоји остварујеостварује доходакдоходак уу смислусмислу овоговог законазакона дужандужан јеје
дада поднесеподнесе порескупореску пријавупријаву,, акоако овимовим закономзаконом нијеније друкчиједрукчије
одређеноодређено..

 НадлежниНадлежни порескипорески органорган најкаснијенајкасније додо 3131.. децембрадецембра свакесваке
годинегодине,, општимопштим јавнимјавним позивомпозивом позивапозива грађанеграђане нана подношењеподношењегодинегодине,, општимопштим јавнимјавним позивомпозивом позивапозива грађанеграђане нана подношењеподношење
порескихпореских пријавапријава..

ПријаваПријава заза годишњигодишњи порезпорез нана доходакдоходак грађанаграђана

 ОбвезникОбвезник годишњеггодишњег порезапореза нана доходакдоходак грађанаграђана дужандужан јеје дада заза
остварениостварени доходакдоходак уу годинигодини заза којукоју сесе вршиврши утврђивањеутврђивање порезапореза
поднесеподнесе порескупореску пријавупријаву саса тачнимтачним подацимаподацима надлежномнадлежном
порескомпореском органуоргану попо истекуистеку тете годинегодине,, аа најкаснијенајкасније додо 1515.. мајамаја
наредненаредне годинегодине..
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ПОДНОШЕЊЕПОДНОШЕЊЕ ПОРЕСКЕПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕПРИЈАВЕ

ПријаваПријава заза порезпорез нана приходеприходе одод самосталнесамосталне делатностиделатности ии
порескипорески билансбиланс

 ОбвезникОбвезник изиз чланачлана 3232.. овоговог законазакона,, осимосим предузетникапредузетника
паушалцапаушалца,, којикоји водиводи пословнепословне књигекњиге уу складускладу саса чланомчланом 4343.. стст..
22.. ии 33.. овоговог законазакона дужандужан јеје дада порескупореску пријавупријаву ии порескипорески билансбиланс
поднесеподнесе надлежномнадлежном порескомпореском органуоргану најкаснијенајкасније додо 1515.. априлааприлаподнесеподнесе надлежномнадлежном порескомпореском органуоргану најкаснијенајкасније додо 1515.. априлааприла
годинегодине којакоја следиследи годинугодину заза којукоју сесе утврђујеутврђује порезпорез..

 ПредузетникПредузетник којикоји порезпорез плаћаплаћа нана паушалнипаушални приходприход,, комекоме сесе уу
годинигодини којакоја претходипретходи годинигодини заза којукоју сесе вршиврши утврђивањеутврђивање порезапореза
значајнијезначајније измениизмени обимобим пословањапословања,, односноодносно прометапромета ии другидруги
условиуслови одод утицајаутицаја нана остваривањеостваривање праваправа нана паушалнопаушално
опорезивањеопорезивање ии висинувисину порескепореске обавезеобавезе,, дужандужан јеје дада поднесеподнесе
порескупореску пријавупријаву најкаснијенајкасније додо 3131.. јануарајануара годинегодине заза којукоју сесе
утврђујеутврђује порезпорез..
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ПОДНОШЕЊЕПОДНОШЕЊЕ ПОРЕСКЕПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕПРИЈАВЕ

 ОбвезникОбвезник којикоји уу токутоку годинегодине извршиизврши преноспренос праваправа попо основуоснову
којегкојег можеможе настатинастати капиталникапитални добитакдобитак илиили губитакгубитак уу складускладу саса
овимовим закономзаконом,, дужандужан јеје дада поднесеподнесе порескупореску пријавупријаву најкаснијенајкасније уу
рокуроку одод 3030 данадана одод::
 11)) данадана кадакада јеје оствариоостварио илиили започеозапочео остваривањеостваривање приходаприхода попо основуоснову

преносапреноса стварнихстварних праваправа нана непокретностиманепокретностима,, ауторскихауторских ии сроднихсродних праваправа ии
праваправа индустријскеиндустријске својинесвојине,, каокао ии уделаудела уу капиталукапиталу правнихправних лицалица;;праваправа индустријскеиндустријске својинесвојине,, каокао ии уделаудела уу капиталукапиталу правнихправних лицалица;;

 22)) истекаистека свакогсваког календарскогкалендарског полугодиштаполугодишта уу којемкојем јеје извршенизвршен преноспренос
хартијахартија одод вредностивредности..
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УТВРЂИВАЊЕУТВРЂИВАЊЕ ИИ НАПЛАТАНАПЛАТА ПОРЕЗАПОРЕЗАУТВРЂИВАЊЕУТВРЂИВАЊЕ ИИ НАПЛАТАНАПЛАТА ПОРЕЗАПОРЕЗА
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НачинНачин утврђивањаутврђивања ии плаћањаплаћања порезапореза

 ПоПо одбиткуодбитку одод свакогсваког појединачнопојединачно оствареногоствареног приходаприхода утврђујуутврђују
сесе ии плаћајуплаћају порезипорези нана следећеследеће приходеприходе::
 11)) зарадезараде;;

 22)) приходеприходе одод ауторскихауторских ии сроднихсродних праваправа ии праваправа индустријскеиндустријске својинесвојине,, акоако
јеје исплатилацисплатилац приходаприхода правноправно лицелице,, предузетникпредузетник илиили предузетникпредузетник
паушалацпаушалац;;

33)) приходеприходе одод капиталакапитала,, акоако јеје исплатилацисплатилац приходаприхода правноправно лицелице,, 33)) приходеприходе одод капиталакапитала,, акоако јеје исплатилацисплатилац приходаприхода правноправно лицелице,,
предузетникпредузетник илиили предузетникпредузетник паушалацпаушалац;;

 44)) приходеприходе одод непокретностинепокретности,, акоако јеје исплатилацисплатилац приходаприхода правноправно лицелице,,
предузетникпредузетник,, предузетникпредузетник паушалацпаушалац илиили предузетникпредузетник пољопривредникпољопривредник;;

 55)) приходеприходе одод давањадавања уу закупзакуп покретнихпокретних ствариствари,, акоако јеје исплатилацисплатилац приходаприхода
правноправно лицелице,, предузетникпредузетник,, предузетникпредузетник паушалацпаушалац илиили предузетникпредузетник
пољопривредникпољопривредник;;

 66)) добиткедобитке одод игараигара нана срећусрећу;;

 77)) приходеприходе одод осигурањаосигурања лицалица;;

 88)) приходеприходе спортистаспортиста ии спортскихспортских стручњакастручњака;;

 99)) осталеостале приходеприходе,, акоако јеје исплатилацисплатилац приходаприхода правноправно лицелице,, предузетникпредузетник
илиили предузетникпредузетник паушалацпаушалац..
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НачинНачин утврђивањаутврђивања ии плаћањаплаћања порезапореза

 ПоПо решењурешењу надлежногнадлежног порескогпореског органаоргана
утврђујеутврђује сесе ии плаћаплаћа порезпорез нана::
 11)) паушалнипаушални приходприход одод самосталнесамосталне делатностиделатности;;

 22)) капиталникапитални добитакдобитак;;

 22аа)) приходприход попо основуоснову пружањапружања угоститељскихугоститељских
услугауслуга уу складускладу саса законимазаконима којимакојима сесе уређујууређују
туризамтуризам ии угоститељствоугоститељство;;

 33)) годишњигодишњи порезпорез нана доходакдоходак грађанаграђана..
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НачинНачин утврђивањаутврђивања ии плаћањаплаћања порезапореза

 СамоопорезивањемСамоопорезивањем утврђујуутврђују сесе ии плаћајуплаћају порезипорези нана
следећеследеће приходеприходе::
 11)) приходеприходе одод самосталнесамосталне делатностиделатности предузетникапредузетника,,

предузетникапредузетника пољопривредникапољопривредника ии предузетникапредузетника другогдругог лицалица
којикоји водиводи пословнепословне књигекњиге уу складускладу саса чланомчланом 4343.. стст.. 22.. ии 33..
овоговог законазакона;;овоговог законазакона;;

 22)) приходеприходе којекоје исплаћујеисплаћује исплатилацисплатилац којикоји нијеније правноправно лицелице,,
предузетникпредузетник илиили предузетникпредузетник паушалацпаушалац,, ии тото::

•• ((11)) приходеприходе одод ауторскихауторских ии сроднихсродних праваправа ии праваправа индустријскеиндустријске својинесвојине;;

•• ((22)) каматекамате;;

•• ((33)) другедруге приходеприходе изиз чланачлана 8585.. овоговог законазакона;;

 33)) приходеприходе којекоје исплаћујеисплаћује исплатилацисплатилац којикоји нијеније правноправно лицелице,,
предузетникпредузетник,, предузетникпредузетник паушалацпаушалац илиили предузетникпредузетник
пољопривредникпољопривредник,, попо основуоснову приходаприхода одод издавањаиздавања
непокретностинепокретности ии давањадавања уу закупзакуп покретнихпокретних ствариствари..
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НачинНачин утврђивањаутврђивања ии доспелостдоспелост порезапореза
попо одбиткуодбитку

 ПорезПорез попо одбиткуодбитку изиз чланачлана 9999.. овоговог законазакона,, заза
свакогсваког обвезникаобвезника ии заза свакисваки појединачнопојединачно
исплаћениисплаћени приходприход,, исплатилацисплатилац обрачунаваобрачунава,,
обустављаобуставља ии уплаћујеуплаћује нана прописанипрописани
јединственијединствени уплатниуплатни рачунрачун уу моментумоментујединственијединствени уплатниуплатни рачунрачун уу моментумоменту
исплатеисплате приходаприхода,, уу складускладу саса прописимапрописима којикоји
важеваже нана дандан исплатеисплате приходаприхода,, осимосим акоако овимовим
закономзаконом нијеније друкчиједрукчије прописанопрописано..
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НачинНачин утврђивањаутврђивања ии доспелостдоспелост порезапореза
попо одбиткуодбитку

 ИсплатилацИсплатилац изиз чланачлана 101101.. овоговог законазакона дужандужан
јеје дада обвезникуобвезнику,, приликомприликом свакесваке исплатеисплате,, каокао
ии попо истекуистеку годинегодине,, издаизда обрачунобрачун саса
подацимаподацима оо:: брутобруто приходуприходу,, трошковиматрошковима,,
опорезивомопорезивом приходуприходу,, олакшицамаолакшицама,, плаћенимплаћенимопорезивомопорезивом приходуприходу,, олакшицамаолакшицама,, плаћенимплаћеним
доприносимадоприносима заза социјалносоцијално осигурањеосигурање ии
плаћеномплаћеном порезупорезу..
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ПорезиПорези попо решењурешењу

 ПорезПорез нана паушалнопаушално утврђенутврђен приходприход одод самосталнесамосталне делатностиделатности
порескипорески органорган утврђујеутврђује нана основуоснову податакаподатака изиз порескепореске пријавепријаве,,
критеријумакритеријума ии елеменатаелемената утврђенихутврђених уу складускладу саса чланомчланом 4141.. овоговог
законазакона..

 ДоДо доношењадоношења решењарешења оо утврђивањуутврђивању порезапореза заза текућутекућу годинугодину,, ДоДо доношењадоношења решењарешења оо утврђивањуутврђивању порезапореза заза текућутекућу годинугодину,,
обвезнициобвезници порезапореза изиз ставастава 11.. овоговог чланачлана дужнидужни сусу дада плаћајуплаћају
порезпорез уу висинивисини обавезеобавезе којакоја одговараодговара износуизносу порезапореза утврђеногутврђеног
решењемрешењем заза претходнупретходну годинугодину..

 ПорезПорез нана капиталнекапиталне добиткедобитке надлежнинадлежни порескипорески органорган утврђујеутврђује
нана основуоснову податакаподатака изиз порескепореске пријавепријаве каокао ии нана основуоснову другихдругих
податакаподатака..
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ПорезиПорези попо решењурешењу

 ПорезиПорези којикоји сесе утврђујуутврђују решењемрешењем порескогпореског органаоргана
плаћајуплаћају сесе уу рокуроку одод::
 11)) 1515 данадана попо истекуистеку свакогсваког месецамесеца -- нана паушалнопаушално утврђенутврђен

приходприход одод самосталнесамосталне делатностиделатности;;

 22)) 1515 данадана одод данадана достављањадостављања решењарешења оо утврђивањуутврђивању
порезапореза -- нана годишњигодишњи порезпорез нана доходакдоходак грађанаграђана ии нана
капиталнекапиталне добиткедобитке;;

 33)) 1515 данадана одод данадана истекаистека кварталаквартала -- нана приходприход попо основуоснову
пружањапружања угоститељскихугоститељских услугауслуга..
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НачинНачин утврђивањаутврђивања ии доспелостдоспелост порезапореза кодкод
самоопорезивањасамоопорезивања

 ОбвезникОбвезник којикоји водиводи пословнепословне књигекњиге изиз чланачлана 4343.. стст.. 22.. ии 33.. овоговог
законазакона дужандужан јеје дада уу складускладу саса овимовим закономзаконом уу порескојпореској пријавипријави
обрачунаобрачуна::
 11)) порезпорез заза порескипорески периодпериод заза којикоји сесе пријавапријава подносиподноси ((уу даљемдаљем текстутексту::

коначноконачно обрачунатиобрачунати порезпорез));;

 22)) месечнумесечну аконтацијуаконтацију порезапореза заза текућитекући порескипорески периодпериод..

 ОбвезникОбвезник изиз ставастава 11.. овоговог чланачлана висинувисину месечнемесечне аконтацијеаконтације
утврђујеутврђује каокао једнуједну дванаестинудванаестину коначноконачно обрачунатогобрачунатог порезапореза којикоји
нене садржисадржи порезпорез нана капиталнекапиталне добиткедобитке..
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НачинНачин утврђивањаутврђивања ии доспелостдоспелост порезапореза кодкод
самоопорезивањасамоопорезивања

 ОбвезникОбвезник порезапореза којикоји сесе уу складускладу саса овимовим закономзаконом
утврђујуутврђују самоопорезивањемсамоопорезивањем,, уу порескојпореској пријавипријави
исказујеисказује податкеподатке оо врстиврсти ии висинивисини оствареногоствареног
приходаприхода ии другедруге податкеподатке одод значајазначаја заза утврђивањеутврђивање
висиневисине порескепореске обавезеобавезе,, каокао ии висинувисину порескепорескевисиневисине порескепореске обавезеобавезе,, каокао ии висинувисину порескепореске
обавезеобавезе утврђенеутврђене уу складускладу саса овимовим закономзаконом уу
зависностизависности одод врстеврсте приходаприхода..

 ПорезиПорези којекоје уу складускладу саса овимовим закономзаконом обвезникобвезник
утврђујеутврђује самоопорезивањемсамоопорезивањем плаћајуплаћају сесе најкаснијенајкасније додо
истекаистека рокарока заза подношењеподношење порескепореске пријавепријаве..
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