ЗАКОН
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА
ДОХОДАК ГРАЂАНА
Члан 1.
У Закону о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, бр. 24/01,
80/02, 80/02-др. закон, 135/04, 62/06, 65/06-исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11,
91/11-УС, 93/12, 114/12-УС, 47/13 и 48/13-исправка), после члана 15а додаје се
члан 15б, који гласи:
„Члан 15б
За физичка лица - резиденте Републике који су упућени у иностранство
ради обављања послова за правна лица - резиденте Републике, основицу
пореза на зараде чини исплаћени новчани износ зараде за извршени рад.”
Члан 2.
После члана 33. додаје се члан 33а, који гласи:
„Члан 33а
Предузетник који порез плаћа на стварни приход од самосталне
делатности може да се определи за исплату личне зараде.
Личном зарадом из става 1. овог члана, у смислу овог закона, сматра се
новчани износ који предузетник исплати и евидентира у пословним књигама као
своје месечно лично примање увећан за припадајуће обавезе из зараде.
Предузетник из става 1. овог члана који се определи за исплату личне
зараде, дужан је да у писаном облику достави обавештење надлежном
пореском органу о свом опредељењу да врши исплату личне зараде.
Обавештење из става 3. овог члана доставља се најкасније до 15.
децембра текуће године за период од 1. јануара наредне године.
Предузетник који се определи за исплату личне зараде, овакво
опредељење не може да мења током пореског периода.
Ако се предузетник определи да престане са исплатом личне зараде,
дужан је да о томе у писаном облику достави обавештење надлежном пореском
органу до 15. децембра текуће године.
У случају из става 6. овог члана, предузетник од 1. јануара године која
следи години у којој је доставио обавештење надлежном пореском органу није
дужан да врши исплату личне зараде.”
Члан 3.
У члану 37а став 1. тачка 2) тачка на крају замењује се тачком и запетом.
После тачке 2) додаје се тачка 3), која гласи:
„3) обрачунати и плаћени доприноси за лично обавезно социјално
осигурање по основу самосталне делатности ако се предузетник није
определио за исплату личне зараде.”
Став 2. брише се.
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У члану 83. став 3. брише се.
Досадашњи ст. 4. до 6. постају ст. 3. до 5.
У досадашњем ставу 6, који је постао став 5, после речи: „добитак”
додају се запета и речи: „осим код класичних игара на срећу”.
Члан 5.
У члану 85. став 1. тачка 9) речи: „прикупљања и продаје шумских
плодова и лековитог биља,” бришу се.
Тачка 16) мења се и гласи:
„16) сви други приходи који нису опорезовани по другом основу или нису
изузети од опорезивања или ослобођени плаћања пореза по овом закону, осим
прихода од продаје пољопривредних и шумских производа, односно плодова и
лековитог биља које остваре физичка лица:
(1) носиоци пољопривредног газдинства;
(2) која доприносе за обавезно социјално осигурање плаћају по решењу
у складу са законом којим се уређују доприноси за обавезно социјално
осигурање;
(3) корисници пољопривредне пензије.”
После става 4. додаје се нови став 5, који гласи:
„Изузетно од става 3. овог члана, опорезиви приход из става 1. тачка 16)
овог члана, који физичко лице оствари од продаје пољопривредних и шумских
производа, односно плодова и лековитог биља, чини бруто приход умањен за
нормиране трошкове у висини од 90%.”
Досадашњи ст. 5. до 8. постају ст. 6. до 9.
У досадашњем ставу 8, који је постао став 9, речи: „као и физичко лице
по основу прикупљања и продаје секундарних сировина, шумских плодова и
лековитог биља,” бришу се.
Члан 6.
У члану 94. став 1. после речи: „пореза," додају се речи: „односно
опредељење да ће исплаћивати личну зараду,".
Члан 7.
У члану 99. став 1. тачка 2) мења се и гласи:
„2) приходе од ауторских права, права сродних ауторском праву и права
индустријске својине, ако је исплатилац прихода правно лице или
предузетник;”.
Члан 8.
У члану 100а став 2. мења се и гласи:
„Ако исплатилац прихода нема обавезу да обрачуна и плати порез по
одбитку, обавезу утврђивања и плаћања пореза самоопорезивањем има
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
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прихода нема обавезу да обрачуна и плати порез по одбитку.”
Члан 9.
У члану 101. после речи: „дан исплате прихода" додају се запета и речи:
„осим ако овим законом није друкчије прописано".
Члан 10.
У члану 103. став 1. мења се и гласи:
„За приходе од капитала по основу камате, банка је дужна да обрачуна и
плати порез по одбитку у моменту исплате камате, укључујући и приписивање
камате, односно да плати обрачунати порез најкасније првог наредног дана
када ради платни промет ако у моменту исплате камате, укључујући и
приписивање камате, платни промет није радио."
Члан 11.
У члану 104. реч: „нерезидентно" брише се.
Члан 12.
У члану 114. додаје се став 2, који гласи:
„Изузетно од става 1. овог члана, предузетник који води пословне књиге
месечну аконтацију пореза плаћа у року од 15 дана по истеку сваког месеца."
Члан 13.
Предузетник који порез плаћа на стварни приход од самосталне
делатности, а који се определи да у 2014. години исплаћује личну зараду,
дужан је да у писаном облику достави обавештење надлежном пореском органу
о свом опредељењу да врши исплату личне зараде закључно са 31. јануаром
2014. године.
Члан 14.
Одредбе члана 3. ст. 1. и 2. и чл. 5, 6, 8, 9. и 10. овог закона
примењиваће се од 1. јануара 2014. године.
Члан 15.
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
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