VII. ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗAКOНА О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА КОЈЕ СЕ
МЕЊАЈУ, ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ
Члан 9.
(1) Не плаћа се порез на доходак грађана на примања остварена по основу:
1) прописа о правима ратних инвалида;
2) примања, осим накнаде зараде (плате), која се остварују у складу са законом којим
се уређује финансијска подршка породици са децом;
3) накнада за помоћ и негу другог лица и накнада за телесно оштећење;
4) накнада за време незапослености и друге врсте накнада које, у оквиру програма и
мера активне политике запошљавања, плаћа Национална служба за запошљавање у складу
са законом којим се уређује запошљавање и осигурање за случај незапослености;
5) услуга социјалне заштите и материјалне подршке у складу са законом којим се
уређује социјална заштита;
6) накнада из здравственог осигурања, осим накнаде зараде (плате);
7) накнада из осигурања имовине, изузев накнада из осигурања за измаклу корист,
као и накнада из осигурања лица којима се надокнађује претрпљена штета, уколико она није
надокнађена од штетника;
8) накнада материјалне и нематеријалне штете, изузев накнаде за измаклу корист и
накнаде зараде (плате), односно накнаде за изгубљену зараду (плату);
9) помоћи у случају смрти запосленог, члана његове породице или пензионисаног
радника до 67.145 динара;
9) ПОМОЋ КОЈУ У СЛУЧАЈУ СМРТИ ЗАПОСЛЕНОГ ИЛИ ПЕНЗИОНИСАНОГ
ЗАПОСЛЕНОГ, ПОСЛОДАВАЦ ИСПЛАЋУЈЕ ЧЛАНУ ЊЕГОВЕ ПОРОДИЦЕ – ДО
67.145 ДИНАРА;
10) помоћи због уништења или оштећења имовине услед елементарних непогода или
других ванредних догађаја;
11) организоване социјалне и хуманитарне помоћи;
12) стипендија и кредита ученика и студената - у месечном износу до 11.511 динара;
13) накнаде за исхрану - хранарине коју спортистима аматерима исплаћују аматерски
спортски клубови, у складу са законом којим се уређује спорт - у месечном износу до 9.592
динара;
14) накнада и награда за рад осуђених лица и малолетних учинилаца кривичних дела
у казнено-поправним установама;
15) накнада и награда за рад пацијената у психијатријским установама;
16) уплате доприноса за обавезно социјално осигурање које је привредно друштво
дужно да плати за оснивача, односно свог члана у складу са законом којим се уређују
доприноси за обавезно социјално осигурање;
17) пензија и инвалиднина које се остварују по основу права из обавезног пензијског
и инвалидског осигурања, односно војног осигурања;
18) отпремнине код одласка у пензију - до износа који је као најнижи утврђен
законом којим се уређује рад, односно радни односи;
19) отпремнине, односно новчане накнаде које послодавац исплаћује запосленом за
чијим је радом престала потреба у складу са законом којим се уређује рад, односно радни
односи, односно запосленом који ради на пословима за које више не постоји потреба или
постоји потреба смањења броја извршилаца у складу са законом којим се уређује начин
одређивања максималног броја запослених у јавном сектору - до износа који је КАО
НАЈНИЖИ утврђен тим законима;

20) отпремнина која се исплаћује лицу коме престаје радни однос у процесу
решавања вишка запослених у поступку приватизације у складу са актом Владе којим се
утврђује програм за решавање вишка запослених у поступку приватизације - до износа
утврђеног тим програмом;
21) накнада за рад хранитеља и накнада за издржавање корисника у хранитељској
породици;
22) накнада које се, у складу са прописима којима се уређује Војска Србије,
исплаћују војницима на служењу војног рока, ученицима и кадетима војношколске
установе и лицима на другом стручном оспособљавању за официре и подофицире;
23) накнаде које се, у складу са прописима којима се уређују унутрашњи послови,
исплаћују студентима високошколске установе основане за остваривање студијских
програма за потребе полицијског образовања;
24) премија, субвенција, регреса и других средстава која се у сврху подстицања
развоја пољопривреде, из буџета Републике, аутономне покрајине и локалне самоуправе
плаћају, односно исплаћују на посебан наменски рачун носиоцу породичног
пољопривредног газдинства који је уписан у регистар пољопривредних газдинстава у
складу са прописима који уређују ту област;
25) ПДВ надокнаде, у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност;
26) награда ученицима и студентима оствареним за постигнуте резултате током
школовања и образовања, као и освојених на међународним такмичењима и такмичењима
у оквиру образовног система;
27) накнаде трошкова волонтирања коју остварује волонтер, у складу са законом
којим се уређује волонтирање;
28) новчане помоћи физичким лицима која нису у радном односу код даваоца која
служи за лечење у земљи или иностранству, у висини стварних трошкова лечења,
документовано рачунима здравствене установе која је лечење извршила, као и
документовани трошкови превоза и смештаја за потребе лечења тог лица;
29) накнада за рад чланова изборних комисија, осим чланова Републичке изборне
комисије, бирачких и гласачких одбора за спровођење непосредних избора и других облика
непосредног изјашњавања грађана, као и накнада за рад на попису становништва - до 5.150
динара у оквиру истог изборног циклуса, односно пописа становништва;
30) новчане помоћи физичким лицима која нису запослена код даваоца, а која не
представља еквивалент за неки њихов рад, односно противуслугу или противчинидбу за
неку њихову активност у односу на даваоца - у износу до 12.746 динара годишње, остварене
од једног исплатиоца.
(2) Остваривање права на пореско ослобођење за примања из става 1. тач. 10), 11),
12), 13), 28) и 30) овог члана ближе уређује министар надлежан за послове финансија (у
даљем тексту: министар).
Члан 18.
(1) Не плаћа се порез на зараде на примања запосленог од послодавца по основу:
1) накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада - до висине цене месечне
превозне карте у јавном саобраћају, односно до висине стварних трошкова превоза, а
највише до 3.837 динара месечно;
2) дневнице за службено путовање у земљи - до 2.303 динара по основу целе
дневнице, односно до припадајућег износа за половину дневнице, утврђене на начин и у
складу са прописима надлежног државног органа;

3) дневнице за службено путовање у иностранство - до износа прописаног од стране
надлежног државног органа, а највише до 50 евра дневно, утврђене на начин и у складу са
условима прописаним од стране надлежног државног органа;
4) накнаде трошкова смештаја на службеном путовању, према приложеном рачуну;
5) накнаде превоза на службеном путовању, према приложеним рачунима
превозника у јавном саобраћају, а када је, сагласно закону, другим прописима односно
актима одобрено коришћење сопственог аутомобила за службено путовање или у друге
службене сврхе - до износа 30% цене по основној јединици мере погонског горива
помноженог с бројем јединица мере погонског горива које је потрошено, а највише до 6.715
динара месечно;
6) дневне накнаде коју остварују припадници Војске Србије у вези са вршењем
службе, сагласно прописима који уређују Војску Србије;
7) солидарне помоћи за случај болести, здравствене рехабилитације или
инвалидности запосленог или члана његове породице - до 38.370 динара;
8) поклона деци запослених, старости до 15 година, поводом Нове године и Божића
- до 9.592 динара годишње по једном детету;
9) јубиларне награде запосленима, у складу са законом који уређује рад - до 19.183
динара годишње;
10) новчане помоћи која служи за лечење запосленог у земљи или иностранству, у
висини стварних трошкова лечења, документовано рачунима здравствене установе која је
лечење извршила, као и документовани трошкови превоза и смештаја за потребе лечења тог
лица.
11) ПOМOЋИ У СЛУЧAJУ СМРТИ ЧЛAНA ПOРOДИЦE ЗAПOСЛEНOГ - ДO
67.145 ДИНAРA;
12) СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ ЗА СЛУЧАЈ РОЂЕЊА ДЕТЕТА ДО ВИСИНЕ
ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ ИСПЛАЋЕНЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ПРЕМА ПОСЛЕДЊЕМ
ОБЈАВЉЕНОМ ПОДАТКУ РЕПУБЛИЧКОГ ОРГАНА НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ
СТАТИСТИКЕ, ПО ЈЕДНОМ НОВОРОЂЕНОМ ДЕТЕТУ.
(2) Не плаћа се порез на зараде на примања из става 1. тач. 1) до 5) овог члана која
остварују лица која нису у радном односу, али за свој рад остварују приходе за које су
обвезници пореза на зараду у смислу овог закона.
(3) За утврђивање пореза на зараде по основу дневнице за службено путовање у
иностранство, примања изнад износа прописаног од стране надлежног државног органа,
односно изнад неопорезивог износа од 50 евра из става 1. тачка 3) овог члана, конвертују се
у динарски износ по званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан обрачуна
трошкова.
(4) Остваривање права на пореско ослобођење за примања из става 1. тач. 7) и 10)
овог члана ближе уређује министар.
Члан 42.
(1) Захтев за паушално опорезивање може се поднети надлежном пореском органу
до 30. новембра текуће године за наредну годину, односно у року од 15 дана од дана уписа
у регистар надлежног органа, односно у року од 15 дана од дана пријема акта надлежног
пореског органа којим се потврђује брисање из евиденције за порез на додату вредност у
складу са законом којим се уређује порез на додату вредност.
(2) Изузетно од става 1. овог члана, предузетник који ЛИЦЕ КОЈЕ у току године
започне обављање делатности, захтев за паушално опорезивање може у моменту
регистрације поднети надлежној организацији која води регистар привредних субјеката,
која ће тај захтев проследити пореском органу.

(3) Надлежни порески орган дужан је да по захтеву предузетника ИЗ СТ. 1. И 2.
ОВОГ ЧЛАНА донесе решење у року од 30 дана од дана подношења захтева.
(4) Ако надлежни порески орган не реши по захтеву у року из става 3. овог члана,
сматра се да је захтев за паушално опорезивање прихваћен.
(5) Предузетник ОБВЕЗНИК ПОРЕЗА НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ коме је утврђено право на паушално опорезивање, овај начин опорезивања
користи док се не утврди да су престали разлози за паушално опорезивање, односно да
измењени услови искључују право на паушално опорезивање.
(6) У случају из става 5. овог члана, надлежни порески орган ће решењем наложити
предузетнику ОБВЕЗНИКУ ИЗ СТАВА 5. ОВОГ ЧЛАНА вођење пословних књига од
половине текуће године или од почетка наредне године.
(7) Предузетник ПАУШАЛАЦ коме престаје право на паушално опорезивање по
основу из члана 40. став 2. тачка 5) овог закона, дужан је да води пословне књиге најкасније
од дана када постане обвезник пореза на додату вредност у складу са законом којим се
уређује порез на додату вредност, без утврђивања обавезе вођења пословних књига
решењем надлежног пореског органа.
Члан 65б
(1) Обвезник пореза на приходе од непокретности је физичко лице које издавањем у
закуп или подзакуп непокретности оствари приходе по том основу.
(2) Обвезником у смислу става 1. овог члана не сматра се обвезник из члана 32. овог
закона, осим предузетника паушалца, који непокретности издаје у закуп или подзакуп у
оквиру обављања регистроване самосталне делатности.
ОБВЕЗНИКОМ У СМИСЛУ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА СМАТРА СЕ И ФИЗИЧКО
ЛИЦЕ КОЈЕ ОСТВАРУЈЕ ПРИХОД ОД ИЗНАЈМЉИВАЊА СТАНОВА И СОБА ЗА
ПЕРИОД ДУЖИ ОД 30 ДАНА НЕПРЕКИДНО А КОЈЕ САГЛАСНО ЗАКОНИМА
КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈУ УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ НЕ ПРУЖА УГОСТИТЕЉСКЕ
УСЛУГЕ.
Члан 65в
(1) Опорезиви приход од непокретности, УКЉУЧУЈУЋИ И ПРИХОД ОД
ИЗНАЈМЉИВАЊА СТАНОВА И СОБА ЗА ПЕРИОД ДУЖИ ОД 30 ДАНА
НЕПРЕКИДНО, чини бруто приход из члана 65а став 2. овог закона, умањен за нормиране
трошкове у висини од 25%.
(2) Изузетно од става 1. овог члана, код утврђивања опорезивог прихода од
непокретности оствареног по основу изнајмљивања станова, соба и постеља путницима и
туристима за које је плаћена боравишна такса, нормирани трошкови се признају у висини
од 50% од бруто прихода.
ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, У ОПОРЕЗИВИ ПРИХОД НЕ
УРАЧУНАВА СЕ ПРИХОД ПО ОСНОВУ ПРУЖАЊА УСЛУГА СМЕШТАЈА ЗА
ПЕРИОД ДО 30 ДАНА КОЈИ ИМА ПОРЕСКИ ТРЕТМАН САГЛАСНО ЧЛАНУ 84 Б ОВОГ
ЗАКОНА.
(3) Обвезнику пореза на приходе од непокретности, на његов захтев, уместо
нормираних трошкова признаће се стварни трошкови које је имао при остваривању и
очувању прихода, ако за то поднесе доказе.
(4) Опорезиви приход од непокретности који оствари обвезник закупац који
непокретност издаје у подзакуп, чини разлика између закупнине коју остварује и закупнине
коју плаћа закуподавцу.

Члан 79.
(1) Обвезник, који средства остварена продајом непокретности у року од 90 дана од
дана продаје уложи у решавање свог стамбеног питања и стамбеног питања чланова своје
породице, односно домаћинства, У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, ослобађа се пореза на остварени
капитални добитак.
(2) Обвезнику који у року од 12 месеци од дана продаје непокретности, средства
остварена продајом непокретности уложи за намене из става 1. овог члана, извршиће се
повраћај плаћеног пореза на капитални добитак.
(3) Министар ближе уређује критеријуме за остваривање права на пореско
ослобођење из става 1. овог члана.
Члан 81.
Осталим приходима сматрају се: приходи које обвезник оствари давањем у закуп
опреме, транспортних средстава и других покретних ствари, добици од игара на срећу,
приходи од осигурања лица, приходи спортиста и спортских стручњака, ПРИХОДИ ПО
ОСНОВУ ПРУЖАЊА УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА У СКЛАДУ СА ЗАКОНИМА
КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈУ ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО и други приходи, осим оних који
су посебно изузети овим законом.
ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ПРУЖАЊА УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА
ЧЛАН 84Б
ПРИХОДИМA ОД УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА СМАТРАЈУ СЕ ПРИХОДИ КОЈЕ
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ САГЛАСНО ЗАКОНИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈУ УГОСТИТЕЉСТВО
И ТУРИЗАМ ОСТВАРИ ОД ПРУЖАЊА УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА У
УГОСТИТЕЉСКОМ ОБЈЕКТУ ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ И ОБЈЕКТУ СЕОСКОГ
ТУРИСТИЧКОГ ДОМАЋИНСТВА.
ПРИХОДИМA ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА СМАТРАЈУ СЕ ПРИХОДИ КОЈЕ
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ САГЛАСНО ЗАКОНИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈУ УГОСТИТЕЉСТВО
И ТУРИЗАМ ОСТВАРИ ОД УСЛУГА СМЕШТАЈА У ПЕРИОДУ ДО 30 ДАНА.
УГОСТИТЕЉСКИМ ОБЈЕКТОМ ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ И ОБЈЕКТОМ
СЕОСКОГ ТУРИСТИЧКОГ ДОМАЋИНСТВА У СМИСЛУ СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА
СМАТРА СЕ УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКАТ ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ (КУЋА, АПАРТМАН
И СОБА) И ОБЈЕКАТ СЕОСКОГ ТУРИСТИЧКОГ ДОМАЋИНСТВА, У СМИСЛУ
ЗАКОНА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈУ УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ.
ОБВЕЗНИК ПОРЕЗА ЈЕ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ КОЈЕ ОСТВАРУЈЕ ПРИХОДЕ ИЗ СТ. 1.
И 2. ОВОГ ЧЛАНА.
ОПОРЕЗИВИ ПРИХОД ЧИНИ ИЗНОС 5% ПРОСЕЧНЕ МЕСЕЧНЕ ЗАРАДЕ ПО
ЗАПОСЛЕНОМ У РЕПУБЛИЦИ У ГОДИНИ КОЈА ПРЕТХОДИ ГОДИНИ ЗА КОЈУ СЕ
УТВРЂУЈЕ ПОРЕЗ, ПОМНОЖЕН БРОЈЕМ ПОЈЕДИНАЧНИХ ЛЕЖАЈЕВА, ОДНОСНО
КАМП ПАРЦЕЛА И ОДГОВАРАЈУЋИМ КОЕФИЦИЈЕНТОМ ПРЕМА КАТЕГОРИЈИ
ТУРИСТИЧКОГ МЕСТА САГЛАСНО ЗАКОНИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈУ
УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ.
МИНИСТАР НАДЛЕЖАН ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА И МИНИСТАР
НАДЛЕЖАН ЗА ПОСЛОВЕ ТУРИЗМА СПОРАЗУМНО УРЕЂУЈУ БЛИЖЕ УСЛОВЕ,
КРИТЕРИЈУМЕ И ЕЛЕМЕНТЕ ЗА ОПОРЕЗИВАЊЕ ПРИХОДА ИЗ СТАВА 5. ОВОГ
ЧЛАНА.

Члан 85.
(1) Осталим приходима, у смислу овог закона, сматрају се и други приходи који по
својој природи чине доходак физичког лица, а нарочито:
1) приходи по основу уговора о делу;
2) 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;
3) приходи по основу допунског рада;
4) приходи по основу трговинског заступања;
5) примања чланова органа управе правног лица;
6) накнада посланицима и одборницима;
7) накнада у вези са извршавањем послова одбране, цивилне заштите и заштите од
елементарних непогода;
8) примања стечајних управника, судских вештака, судија поротника и судских
тумача;
9) приходи по основу прикупљања и продаје секундарних сировина;
10) приходи по основу прикупљања и продаје шумских плодова и лековитог биља,
односно по основу продаје других добара остварених обављањем привремених или
повремених послова, ако нису опорезовани по другом основу у смислу овог закона;
10) ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ДОБАРА ОСТВАРЕНИХ ОБАВЉАЊЕМ
ПРИВРЕМЕНИХ ИЛИ ПОВРЕМЕНИХ ПОСЛОВА, АКО НИСУ ОПОРЕЗОВАНИ ПО
ДРУГОМ ОСНОВУ У СМИСЛУ ОВОГ ЗАКОНА;
11) награде и друга слична давања физичким лицима која нису запослена код
исплатиоца, а која произлазе из рада или друге врсте доприноса делатности исплатиоца, у
износу преко 12.746 динара годишње, остварена од једног исплатиоца;
12) примања из члана 9. овог закона изнад прописаних неопорезивих износа;
13) накнаде трошкова и других расхода лицима која нису запослена код исплатиоца,
осим прихода из тачке 11) овог става;
14) примања која, сагласно закону којим се уређује рад, оствари запослени по основу
учешћа у добити оствареној у пословној години;
15) приходи од продаје пољопривредних и шумских производа и услуга, као и
узгајања и продаје печурака, пчелињег роја (пчела) и пужева;
15) ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ И ШУМСКИХ ПРОИЗВОДА
И УСЛУГА, УКЉУЧУЈУЋИ И ПРИХОД ПО ОСНОВУ ПРИКУПЉАЊА И ПРОДАЈЕ
ШУМСКИХ ПЛОДОВА И ЛЕКОВИТОГ БИЉА, КАО И УЗГАЈАЊА И ПРОДАЈЕ
ПЕЧУРАКА, ПЧЕЛИЊЕГ РОЈА (ПЧЕЛА) И ПУЖЕВА;
16) сви други приходи који нису опорезовани по другом основу или нису изузети од
опорезивања или ослобођени плаћања пореза по овом закону.
(2) Обвезник пореза на друге приходе је физичко лице које оствари приходе из става
1. овог члана.
(3) Опорезиви приход за приходе из става 1. овог члана чини бруто приход умањен
за нормиране трошкове у висини од 20%.
(4) Изузетно од става 3. овог члана, опорезиви приход из става 1. тачка 15) овог
члана, који физичко лице оствари од продаје пољопривредних и шумских производа и
услуга, као и узгајања и продаје печурака, пчелињег роја (пчела) и пужева, чини бруто
приход умањен за нормиране трошкове у висини од 90%.
(5) Изузетно од става 1. тачка 13) овог члана, порез на друге приходе не плаћа се на
документоване накнаде трошкова по основу службених путовања у сврху обављања
послова за домаћег исплатиоца, односно за лице које упућује на пут, највише до износа тих

трошкова који су изузети од плаћања пореза на зараде за запослене по члану 18. став 1. тач.
2) до 5) овог закона, ако се исплата врши физичким лицима, односно за физичка лица која
нису запослена код исплатиоца, и то:
1) упућеним, односно позваним од стране државног органа или организације, са
правом накнаде трошкова, независно од тога из којих средстава се врши исплата;
2) члановима представничких и извршних тела Републике, територијалне
аутономије и локалне самоуправе, у вези са вршењем функције;
3) упућеним на рад у Републику, по налогу иностраног послодавца, а у вези са
делатношћу домаћег исплатиоца;
4) упућеним код исплатиоца по налогу послодавца, а у вези са делатношћу
послодавца;
5) ако та лица добровољно, односно по позиву сарађују у хуманитарне, здравствене,
васпитно-образовне, културне, спортске, научно-истраживачке, верске и друге сврхе,
укључујући и за потребе представљања у име државних органа или организација, односно
сарађују у синдикалним организацијама, привредним коморама, политичким странкама,
савезима и удружењима, невладиним и у другим недобитним организацијама, при чему не
остварују било коју другу накнаду по основу те сарадње;
6) лицима која су чланови органа управе правних лица у вези са делатношћу тих лица
која их упућују на пут.
(6) Под накнадом по основу сарадње у смислу тачке 5) став 5. овог члана не
подразумева се накнада за котизацију за присуствовање догађају којим се реализује
сарадња.
(7) Изузетно од става 1. овог члана, порез на друге приходе не плаћа се на примање
физичког лица - клијента банке (у даљем тексту: дужник) када банка отпише потраживање
према дужнику под условима под којима се на терет расхода банке признаје отпис
вредности појединачних потраживања по основу кредита сагласно одредбама закона којим
се уређује порез на добит правних лица.
(8) Порез на друге приходе не плаћа се ни у случају отписа преосталог дела
потраживања банке од дужника, који није наплаћен из средстава остварених продајом
непокретности која се спроводи у складу са законом.
(9) ПОРЕЗ НА ДРУГЕ ПРИХОДЕ НЕ ПЛАЋА СЕ НИ У СЛУЧАЈУ ОТПИСА ДЕЛА
ПОТРАЖИВАЊА БАНКЕ ОД ДУЖНИКА КАДА, САГЛАСНО МЕЂУСОБНОМ
ВАНСУДСКОМ ПОРАВНАЊУ, ДУЖНИК ИЗМИРИ ДЕО ДУГА ПРЕМА БАНЦИ А
ПРЕОСТАЛИ ДЕО ДУГА БАНКА ОТПИШЕ.
(9) (10) На друге приходе које оствари члан ученичке задруге, члан омладинске или
студентске задруге до навршених 26 година живота ако је на школовању у институцијама
за средње, више и високо образовање, као и физичко лице по основу прикупљања и продаје
секундарних сировина, обрачунати порез умањује се за 40%.
(10) (11) Опорезиви приход из става 1. тачка 11) овог члана који физичко лице
оствари по основу награде и других давања физичким лицима, чини разлика између
оствареног прихода и неопорезивог износа, УВЕЋАНА ЗА ПРИПАДАЈУЋЕ ОБАВЕЗЕ
КОЈЕ СЕ ПЛАЋАЈУ НА ТЕРЕТ ПРИМАОЦА ПРИХОДА.
(11) (12) Опорезиви приход из става 1. тачка 12) овог члана који физичко лице
оствари по основу примања из члана 9. овог закона изнад прописаних неопорезивих износа,
чини разлика између оствареног примања и неопорезивог износа, УВЕЋАНА ЗА
ПРИПАДАЈУЋЕ ОБАВЕЗЕ КОЈЕ СЕ ПЛАЋАЈУ НА ТЕРЕТ ПРИМАОЦА ПРИХОДА.
(12) Изузетно од става 1. тачке 15) овог члана, не опорезују се приходи које физичко
лице оствари од продаје пољопривредних и шумских производа и услуга, као и узгајања и
продаје печурака, пчелињег роја (пчела) и пужева, које остваре физичка лица:

(13) ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 1. ТАЧКЕ 15) ОВОГ ЧЛАНА, НЕ ОПОРЕЗУЈУ СЕ
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ И ШУМСКИХ ПРОИЗВОДА И
УСЛУГА, УКЉУЧУЈУЋИ И ПРИХОД ПО ОСНОВУ ПРИКУПЉАЊА И ПРОДАЈЕ
ШУМСКИХ ПЛОДОВА И ЛЕКОВИТОГ БИЉА, КАО И УЗГАЈАЊА И ПРОДАЈЕ
ПЕЧУРАКА, ПЧЕЛИЊЕГ РОЈА (ПЧЕЛА) И ПУЖЕВА, КОЈЕ ОСТВАРЕ ФИЗИЧКА
ЛИЦА:
1) носиоци пољопривредног газдинства;
2) која доприносе за обавезно социјално осигурање плаћају по решењу као
осигураници по основу пољопривредне делатности, у складу са законом којим се уређују
доприноси за обавезно социјално осигурање;
3) корисници пољопривредне пензије.
Члан 87.
(1) Годишњи порез на доходак грађана плаћају физичка лица која су у календарској
години остварила доходак већи од троструког износа просечне годишње зараде по
запосленом исплаћене у Републици у години за коју се утврђује порез, према подацима
републичког органа надлежног за послове статистике, и то:
1) резиденти за доходак остварен на територији Републике и у другој држави;
2) нерезиденти за доходак остварен на територији Републике.
(2) Дохотком из става 1. овог члана сматра се годишњи збир:
1) зарада из чл. 13. до 15б овог закона;
2) опорезивог прихода од самосталне делатности из члана 33. став 2. и члана 40. овог
закона;
3) опорезивог прихода од ауторских и сродних права и права индустријске својине
из чл. 55. и 60. овог закона;
4) опорезивог прихода од непокретности из члана 65в овог закона;
5) опорезивог прихода од давања у закуп покретних ствари из члана 82. ст. 3. и 4.
овог закона;
6) опорезивог прихода спортиста и спортских стручњака из члана 84а овог закона;
6А) ОПОРЕЗИВОГ ПРИХОДА ОД ПРУЖАЊА УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА ИЗ
ЧЛАНА 84Б ОВОГ ЗАКОНА;
7) опорезивих других прихода из члана 85. овог закона;
8) прихода по основима из тач. 1) до 7) 1) ДО 6) И 7) овог става, остварених и
опорезованих у другој држави за обвезнике из става 1. тачка 1) овог члана.
(3) Зараде из става 2. тачка 1) овог члана и опорезиви приходи из тачке 2) тог става
у вези са чланом 40. овог закона и тач. 3), 6) и 7) тог става умањују се за порез и доприносе
за обавезно социјално осигурање плаћене НА ТЕ ПРИХОДЕ у Републици на терет лица које
је остварило зараду, односно опорезиве приходе, а опорезиви приходи из тачке 2) тог става
у вези са чланом 33. став 2. овог закона и тач. 4) и 5) 4), 5) И 6А) тог става умањују се за
порез плаћен на те приходе у Републици. За предузетнике који су се определили за личну
зараду, зарада се умањује за порез и доприносе за обавезно социјално осигурање плаћене
НА ТЕ ПРИХОДЕ у Републици на терет предузетника који се определио за зараду, а
опорезиви приход из члана 33. став 2. овог закона који оствари од самосталне делатности
умањује се за порез плаћен на те приходе у Републици.
(4) Доходак из става 2. овог члана увећава се за износ који се, у календарској години
за коју се утврђује годишњи порез, обвезнику исплати по основу повраћаја доприноса за
обавезно социјално осигурање у складу са законом којим се уређују доприноси за обавезно
социјално осигурање.

(5) Приходи из става 2. тачка 8) овог члана умањују се за порез плаћен у другој
држави.
(6) Доходак за опорезивање чини разлика између дохотка утврђеног у складу са ст.
2. до 5. овог члана и неопорезивог износа из става 1. овог члана.
ЧЛАН 95А
ОБВЕЗНИК ПО ОСНОВУ ПРИХОДА ОД ПРУЖАЊА УГОСТИТЕЉСКИХ
УСЛУГА ИЗ ЧЛАНА 84Б КОЈИ У ТОКУ ГОДИНЕ ПОЧНЕ ДА ПРУЖА УГОСТИТЕЉСКЕ
УСЛУГЕ ДУЖАН ЈЕ ДА ПОДНЕСЕ ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ У РОКУ ОД 15 ДАНА ОД
ДАНА ПРАВНОСНАЖНОСТИ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ОБЈЕКАТ ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ
И СЕОСКОГ ТУРИЗМА РАЗВРСТАВА У ОДГОВАРАЈУЋУ КАТЕГОРИЈУ У СКЛАДУ
СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ УГОСТИТЕЉСТВО.
ОБВЕЗНИК ИЗ ЧЛАНА 84Б СТАВ 4. ОВОГ ЗАКОНА КОЈИ ЈЕ ПОДНЕО
ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, КОМЕ СЕ НЕ ПРОМЕНЕ ЕЛЕМЕНТИ
ОД ЗНАЧАЈА ЗА ВИСИНУ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ ЗА НАРЕДНУ ГОДИНУ, НИЈЕ ДУЖАН
ДА ПОДНЕСЕ ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ ЗА НАРЕДНУ ГОДИНУ.
ОБВЕЗНИК ИЗ ЧЛАНА 84Б СТАВ 4. ОВОГ ЗАКОНА КОМЕ СЕ У ТОКУ ГОДИНЕ
ПРОМЕНЕ ЕЛЕМЕНТИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ВИСИНУ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ, ДУЖАН ЈЕ ДА
О ТОМЕ ОБАВЕСТИ ПОРЕСКИ ОРГАН ПОДНОШЕЊЕМ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ У РОКУ
ОД 15 ДАНА ОД ДАНА НАСТАНКА ПРОМЕНЕ.
ОБВЕЗНИК ИЗ ЧЛАНА 84Б СТАВ 4. ОВОГ ЗАКОНА КОЈИ У ТОКУ ГОДИНЕ
ПРЕСТАНЕ ДА ПРУЖА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ, ДУЖАН ЈЕ ДА О ТОМЕ
ОБАВЕСТИ ПОРЕСКИ ОРГАН ПОДНОШЕЊЕМ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ У РОКУ ОД 15
ДАНА ОД ДАНА КАДА ПРЕСТАНЕ ДА ПРУЖА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ У СКЛАДУ
СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ УГОСТИТЕЉСТВО.
Члан 96.
(1) Обвезник - нерезидент подноси пореску пријаву за поједине врсте прихода које
остварује за које није предвиђено плаћање пореза по одбитку.
(2) Пријава из става 1. овог члана подноси се пореском органу на чијој територији је
обвезник остварио приходе, односно према боравишту обвезника, односно према
пребивалишту, односно седишту пореског пуномоћника.
(3) За обвезника из става 1. овог члана, плаћени порез по пореској пријави из става
2. овог члана, заједно са плаћеним порезима по одбитку, сматра се коначно утврђеном
пореском обавезом.
(4) Изузетно од става 3. овог члана, за нерезидента обвезника годишњег пореза на
доходак грађана из члана 87. овог закона, коначно утврђена пореска обавеза односи се и на
годишњи порез на доходак грађана.
Члан 98.
Пореску пријаву обвезник је дужан да поднесе:
1) за приходе од самосталне делатности - пореском органу на чијој територији има
регистровано седиште;
2) за приходе од непокретности И ЗА ПРИХОДЕ ПО ОСНОВУ ПРУЖАЊА
УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА - пореском органу на чијој територији се налази
непокретност, ОБЈЕКАТ ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ, ОДНОСНО ОБЈЕКАТ СЕОСКОГ
ТУРИСТИЧКОГ ДОМАЋИНСТВА;

3) за годишњи порез на доходак грађана, за капиталне добитке и за остале приходе
на које се порез не плаћа по одбитку - пореском органу на чијој територији обвезник има
пребивалиште, односно боравиште.
Члан 100.
По решењу надлежног пореског органа утврђује се и плаћа порез на:
1) паушални приход од самосталне делатности;
2) капитални добитак;
2А) ПРИХОД ПО ОСНОВУ ПРУЖАЊА УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА У СКЛАДУ
СА ЗАКОНИМА КОЈИМА СА УРЕЂУЈУ ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО;
3) годишњи порез на доходак грађана.
Члан 100а
(1) Самоопорезивањем утврђују се и плаћају порези на следеће приходе:
1) приходе од самосталне делатности предузетника, предузетника пољопривредника
и предузетника другог лица који води пословне књиге у складу са чланом 43. ст. 2. и 3. овог
закона;
2) приходе које исплаћује исплатилац који није правно лице, предузетник или
предузетник паушалац, и то:
(1) приходе од ауторских и сродних права и права индустријске својине;
(2) камате;
(3) друге приходе из члана 85. овог закона;
3) приходе које исплаћује исплатилац који није правно лице, предузетник,
предузетник паушалац или предузетник пољопривредник, по основу прихода од издавања
непокретности и давања у закуп покретних ствари.
(2) Обвезник који остварује зараде и друге приходе у или из друге државе, код
дипломатског или конзуларног представништва стране државе, односно међународне
организације или код представника и службеника таквог представништва, односно
организације, дужан је да сам обрачуна и уплати порез по одбитку по одредбама овог
закона, ако порез не обрачуна и не уплати исплатилац прихода.
(3) Обавезу обрачунавања и плаћања пореза у складу са ставом 2. овог члана,
обвезник пореза има и у случају ако порез по одбитку не обрачуна и не уплати други
исплатилац, као и ако приход оствари од лица које није обвезник обрачунавања и плаћања
пореза по одбитку.
(4) ОБАВЕЗУ ОБРАЧУНАВАЊА И ПЛАЋАЊА ПОРЕЗА У СКЛАДУ СА СТАВОМ
2. ОВОГ ЧЛАНА, ОБВЕЗНИК ПОРЕЗА ИМА И ПО ОСНОВУ ПРИМАЊА КОЈА
ОСТВАРУЈЕ ОД ЛИЦА ПОВЕЗАНИХ СА ПОСЛОДАВЦЕМ.
(4) (5) Порез на зараду и друге приходе из ст. 1. и 2. овог члана, утврђује се и плаћа
на приход који је обвезник примио, односно из прихода из ког је дужан да плати
припадајуће обавезе.
(5) (6) Обавезу обрачунавања и плаћања пореза има и обвезник - странац упућен на
рад у Републику Србију, по основу примања које остварује од послодавца у или из друге
државе.
Члан 109.
(1) Порез на паушално утврђен приход од самосталне делатности порески орган
утврђује на основу података из пореске пријаве, критеријума и елемената утврђених у
складу са чланом 41. овог закона.

(2) До доношења решења о утврђивању пореза за текућу годину, обвезници пореза
из става 1. овог члана дужни су да плаћају порез у висини обавезе која одговара износу
пореза утврђеног решењем за претходну годину.
(3) Порез на капиталне добитке надлежни порески орган утврђује на основу података
из пореске пријаве као и на основу других података.
(4) Обвезник пореза на капитални добитак у пореској пријави исказује податке о
цени оствареној преносом права, удела и хартија од вредности и њиховој набавној цени и
право на пореско ослобођење.
(5) Ако обвезник не поднесе пореску пријаву, пореска обавеза се утврђује на основу
података о оствареном капиталном добитку којим располаже надлежни порески орган.
(6) Право на пореско ослобођење из члана 79. став 1. и члана 80. овог закона утврђује
се решењем надлежног пореског органа на основу документације о решавању стамбеног
питања, приложене уз пореску пријаву.
(7) Повраћај плаћеног пореза на капиталне добитке из члана 79. став 2. овог закона
остварује се на захтев обвезника, уз који је приложена документација о решавању стамбеног
питања.
ПРИХОД ПО ОСНОВУ ПРУЖАЊА УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА УТВРЂУЈЕ СЕ
НА ОСНОВУ ПОДАТАКА ИЗ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ, КРИТЕРИЈУМА И ЕЛЕМЕНАТА ИЗ
ЧЛАНА 84Б ОВОГ ЗАКОНА, КАО И НА ОСНОВУ ДРУГИХ ПОДАТАКА.
ДО ДОНОШЕЊА РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ПОРЕЗА ЗА ТЕКУЋУ ГОДИНУ,
ОБВЕЗНИЦИ ПОРЕЗА ИЗ ЧЛАНА 84Б ОВОГ ЗАКОНА ДУЖНИ СУ ДА ПЛАЋАЈУ
ПОРЕЗ У ВИСИНИ ОБАВЕЗЕ КОЈА ОДГОВАРА ИЗНОСУ ПОРЕЗА УТВРЂЕНОГ
РЕШЕЊЕМ ЗА ПРЕТХОДНУ ГОДИНУ.
ОБВЕЗНИК ИЗ ЧЛАНА 84Б ОВОГ ЗАКОНА КОЈИ У ТОКУ ГОДИНЕ ЗАПОЧНЕ
ПРУЖАЊЕ УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА ДУЖАН ЈЕ ДА ПЛАЋА ПОРЕЗ ПОЧЕВ ЗА
КВАРТАЛ У КОМЕ ЈЕ ПОЧЕО ДА ПРУЖА УСЛУГЕ.
У СЛУЧАЈУ КАДА У ТОКУ ГОДИНЕ ДОЂЕ ДО ПРОМЕНЕ ЕЛЕМЕНАТА КОЈИ
СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ВИСИНУ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ, ПОРЕСКИ ОРГАН РЕШЕЊЕМ
УТВРЂУЈЕ НОВУ ПОРЕСКУ ОБАВЕЗУ КОЈА СЕ ПЛАЋА ПОЧЕВ ЗА КВАРТАЛ У
КОМЕ ЈЕ ДОШЛО ДО ПРОМЕНЕ ЕЛЕМЕНАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ВИСИНУ ПОРЕСКЕ
ОБАВЕЗЕ.
У СЛУЧАЈУ КАДА У ТОКУ ГОДИНЕ ПРЕСТАНЕ ДА ПРУЖА УГОСТИТЕЉСКЕ
УСЛУГЕ, ОБВЕЗНИК ЈЕ ДУЖАН ДА ИЗВРШИ ПОРЕСКУ ОБАВЕЗУ ЗАКЉУЧНО ЗА
КВАРТАЛ У КОМЕ ЈЕ ПРЕСТАО ДА ПРУЖА УСЛУГЕ.
(8) (13) Годишњи порез на доходак грађана порески орган утврђује на основу
података из пореске пријаве, пословних књига и других података који су од значаја за
утврђивање пореске обавезе.
Члан 110.
Порези који се утврђују решењем пореског органа плаћају се у року од:
1) 15 дана по истеку сваког месеца - на паушално утврђен приход од самосталне
делатности;
2) 15 дана од дана достављања решења о утврђивању пореза - на годишњи порез на
доходак грађана и на капиталне добитке.
3) 15 ДАНА ОД ДАНА ИСТЕКА КВАРТАЛА - НА ПРИХОД ПО ОСНОВУ
ПРУЖАЊА УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
ЧЛАН…
ОВАЈ ЗАКОН СТУПА НА СНАГУ ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА У
„СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”.
ЧЛАН…
ЛИЦА КОЈА НА ДАН СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА ПРУЖАЈУ
УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ ИЗ ЧЛ… ОВОГ ЗАКОНА, ДУЖНА СУ ДА У ПЕРИОДУ
ПОЧЕВ ОД 1. МАЈА ПА ЗАКЉУЧНО СА 30. ЈУНОМ 2019. ГОДИНЕ ПОДНЕСУ
ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ НАДЛЕЖНОМ ПОРЕСКОМ ОРГАНУ.
ЧЛАН…
ОДРЕДБЕ ЧЛ. …. КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ПРИХОД ОД УГОСТИТЕЉСКИХ
УСЛУГА ПРИМЕЊИВАЋЕ СЕ ПОЧЕВ ОД 1. ЈУЛА 2019. ГОДИНЕ.

