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, 48/13-исправка, 108/13, 57/14 и 68/14-др.
закон), у члану 3. став 1. мења се и гласи:
„Порезу на доходак грађана подлежу следеће врсте прихода:
1) зараде;
2) приходи од самосталне делатности;
3) приходи од ауторских права, права сродних ауторском праву и права
индустријске својине;
4) приходи од капитала;
5) приходи од непокретности;
6) капитални добици;
7) остали приходи.”.
Члан 2.
У члану 9. став 1. тачка 4) после речи: „незапослености” додају се речи:
„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”.
Тачка 16) мења се и гласи:
„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;”.
Тачка 19) мења се и гласи:
„19) отпремнине, односно новчане накнаде које послодавац исплаћује
запосленом за чијим је радом престала потреба у складу са законом којим се
уређују 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 утврђен тим законима;”.
Тачка 20) мења се и гласи:
„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;”.
У тачки 22) речи: „који уређују Војску” замењују се речима: „којима се
уређује Војска”.
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„којима се уређују унутрашњи послови”.
У тачки 24) реч: „Аутономне” замењује се речју: „аутономне”.
У тачки 25) запета и речи: „као и накнада за прикупљање и продају
секундарних сировина и отпада (у даљем тексту: секундарне сировине)
плаћених на текући рачун продавца” бришу се.
У тачки 26) после речи: „освојених на” додају се речи: „међународним
такмичењима и”.
У тачки 27) реч: „који” замењује се речима: „којим се”.
У тачки 28) тачка се замењује тачком и запетом.
После тачке 28) додаје се тачка 29), која гласи:
„29) накнада за рад чланова бирачких и гласачких одбора за
спровођење непосредних избора и других облика непосредног изјашњавања
грађана, као и накнада за рад на попису становништва - до 5.000 динара у
оквиру истог изборног циклуса, односно пописа становништва.”
У ставу 2. речи: „тач. 10) до 13)” замењују се речима: „тач. 10), 11), 12),
13) и 28)”.
Члан 3.
У члану 12а став 1. речи: „члана 18. став 1. тач. 1), 2), 4), 5), 6) и 7) и
члана 21а” замењују се речима: „члана 18. став 1. тач. 1), 2), 4), 5), 6) и 7),
члана 21а став 2, члана 83. став 4. тачка 1) и члана 85. став 1. тачка 10)”.
Члан 4.
Члан 14. мења се и гласи:
„Члан 14.
Зарадом, у смислу овог закона, сматрају се и примања у облику бонова,
хартија од вредности, осим акција стечених у поступку својинске
трансформације, новчаних потврда, робе, као и примања остварена чињењем
или пружањем погодности, опраштањем дуга, као и покривањем расхода
обвезника новчаном надокнадом или непосредним плаћањем.
Хартије од вредности, осим акција стечених у поступку својинске
трансформације, које запослени добије од послодавца или од с послодавцем
повезаног лица сматрају се зарадом у моменту стицања права располагања на
тим хартијама од вредности.
Зарадом из става 2. овог члана сматрају се и хартије од вредности које
запослени добије на основу правила награђивања (опције на акције и др.) од
послодавца или од с послодавцем повезаног лица.
Примања из ст. 2. и 3. овог члана, која запослени добије од с
послодавцем повезаног лица, при чему трошак сноси послодавац, сматрају се
зарадом у моменту у којем запослени стекне права располагања на тим
хартијама од вредности, односно у моменту кад се у смислу закона којим се
уређује рачуноводство тај трошак призна као расход.
Основицу пореза на зараду за примања из става 1. овог члана, осим
хартија од вредности, представља:
1) номинална вредност бонова и новчаних потврда,
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-32) цена која би се постигла продајом робе на тржишту,
3) накнада која би се постигла на тржишту за услугу, односно погодност
која се чини обвезнику,
4) новчана вредност покривених расхода,
увећана за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално
осигурање које из зараде плаћа запослени (у даљем тексту: припадајуће
обавезе из зараде).
Ако је запослени по основу примања из става 5. тач. 1) до 4) овог члана
извршио новчана плаћања исплатиоцу зараде, основицу пореза на зараду чини
разлика између вредности тих примања и новчаних плаћања која запослени
врши исплатиоцу зараде, увећана за припадајуће обавезе из зараде, односно
код самоопорезивања разлика између прихода који је примио, односно из кога
је дужан да плати припадајуће обавезе из зараде и новчаних плаћања која је
извршио.
Основицу пореза на зараду из ст. 2. и 3. овог члана чини тржишна
вредност хартија од вредности увећана за припадајуће обавезе из зараде, у
моменту стицања права располагања на тим хартијама од вредности.
Ако је хартије од вредности из ст. 2. и 3. овог члана запослени стекао
куповином по цени која је нижа од тржишне, основицу пореза на зараду чини
разлика између тржишне цене тих хартија од вредности у моменту стицања и
износа који је запослени платио, увећана за припадајуће обавезе из зараде.
Ако је тржишна вредност хартија од вредности изражена у страној
валути, основицу пореза на зараде представља њена динарска противвредност
по званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан стицања права
располагања на тим хартијама од вредности.
Цену, висину накнаде, односно новчану вредност из става 5. тач. 2) до 4)
и тржишну вредност из става 7. овог члана утврђује исплатилац зараде у
моменту када се давање врши, односно у моменту преноса права располагања
на хартијама од вредности.”.
Члан 5.
У члану 15б речи: „исплаћени новчани износ зараде за извршени рад”
замењују се речима: „износ зараде коју би, у складу са законом, општим актом и
уговором о раду остварили у Републици на истим или сличним пословима”.
Члан 6.
У члану 18. став 1. тачка 1) мења се и гласи:
„1) накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада - до висине
цене месечне претплатне карте у јавном саобраћају, односно до висине
стварних трошкова превоза, а највише до 3.612 динара;”.
Тачка 2) мења се и гласи:
„2) дневнице за службено путовање у земљи - до 2.168 динара, односно
дневнице за службено путовање у иностранство - до износа прописаног од
стране надлежног државног органа а највише до 50 евра дневно;”.
У тачки 4) речи: „супер бензина” замењују се речима: „бензина
помноженог с бројем потрошених литара”.
После става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
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путовање у иностранство, примања изнад износа прописаног од стране
надлежног државног органа, односно изнад неопорезивог износа од 50 евра из
става 1. тачка 2) овог члана, конвертују се у динарски износ по званичном
средњем курсу Народне банке Србије на дан обрачуна трошкова.”.
Досадашњи став 3. постаје став 4.
Члан 7.
У члану 21в став 1. мења се и гласи:
„Послодавац - правно лице, односно предузетник који запосли ново лице
има право на повраћај дела плаћеног пореза на зараду за новозапослено лице,
исплаћену закључно са 31. децембром 2017. године, при чему се
предузетником сматра лице које је уписано у регистар код надлежног органа,
односно организације.”.
У ставу 2. речи: „код надлежне организације за обавезно социјално
осигурање” замењују се речима: „у Централни регистар обавезног социјалног
осигурања”, а запета и речи: „и за то време није остваривало било коју врсту
прихода по основу радног ангажовања” бришу се.
У ставу 8. речи: „осим у складу са законом којим се уређују доприноси за
обавезно социјално осигурање, по основу заснивања радног односа тог лица”
замењују се речима: „осим у складу са одредбом закона којим се уређују
доприноси за обавезно социјално осигурање која се односи на исту врсту
олакшице, по основу заснивања радног односа са тим лицем”.
Члан 8.
После члана 21г додаје се члан 21д, који гласи:
„Члан 21д
Послодавац - правно лице које се у смислу закона којим се уређује
рачуноводство разврстава у микро и мала правна лица, као и предузетник који
заснује радни однос са најмање два нова лица, има право на повраћај 75%
плаћеног пореза на зараду за новозапослено лице, исплаћену закључно са 31.
децембром 2017. године, при чему се предузетником сматра лице које је
уписано у регистар код надлежног органа, односно организације.
Новозапосленим лицем из става 1. овог члана сматра се лице са којим је
послодавац закључио уговор о раду у складу са законом којим се уређују радни
односи, које је пријавио на обавезно социјално осигурање у Централни
регистар обавезног социјалног осигурања и које је пре заснивања радног
односа код Националне службе за запошљавање било без прекида пријављено
као незапослено најмање шест месеци, а лице које се сматра приправником
најмање три месеца.
Новозапосленим лицем из става 1. овог члана не сматра се лице које је
пре заснивања радног односа било запослено код послодавца који је повезано
лице са послодавцем код кога заснива радни однос, односно код послодавца
који би, да није престао да постоји, био повезано лице са послодавцем код кога
новозапослено лице заснива радни однос, независно од тога да ли је постојао
прекид радног односа.
Послодавац који од 1. јануара 2016. године заснује радни однос са
једним новозапосленим, па у наредном периоду заснује радни однос и са
другим новозапосленим лицем, може да користи пореску олакшицу за првог
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лицем, с тим да право на повраћај плаћеног пореза за првог новозапосленог
може да оствари за зараду коју је том лицу исплатио за месец у коме је стекао
услов за коришћење пореске олакшице.
Пореску олакшицу из става 1. овог члана може да оствари послодавац
ако се заснивањем радног односа са новозапосленим лицем повећа број
запослених најмање за два у односу на број запослених који је послодавац
имао на дан 31. октобра 2015. године.
Ако је у периоду од 31. октобра 2015. године до 31. децембра 2015.
године послодавац повећао број запослених у односу на број запослених на
дан 31. октобра 2015. године, пореску олакшицу за новозапослене са којима је
засновао радни однос од 1. јануара 2016. године може да користи почев од
месеца у коме је стекaо услов за коришћење пореске олакшице.
Ако је у периоду од 31. октобра 2015. године до 31. децембра 2015.
године послодавац смањио број запослених у односу на број запослених на дан
31. октобра 2015. године, пореску олакшицу за новозапослене са чијим
заснивањем радног односа повећа број запослених у односу на број који би био
да није смањио број запослених у периоду од 31. октобра 2015. године до 31.
децембра 2015. године, може да користи почев од месеца у коме је стекао
услов за коришћење пореске олакшице.
Пореску олакшицу из става 1. овог члана може да користи и послодавац
који започне обављање делатности после 31. октобра 2015. године.
Повраћај плаћеног пореза из става 1. овог члана врши се у складу са
законом којим се уређују порески поступак и пореска администрација, у року од
15 дана од дана подношења захтева за повраћај надлежном пореском органу.
Послодавац који за одређено лице користи било коју врсту подстицаја у
складу са одговарајућим прописом, осим у складу са одредбом закона којим се
уређују доприноси за обавезно социјално осигурање која се односи на исту
врсту олакшице, по основу заснивања радног односа са тим лицем нема право
да за то лице оствари пореску олакшицу из овог члана.
Пореску олакшицу из овог члана не могу остварити државни органи и
организације, јавне агенције, јавна предузећа, јавне службе и други директни
или индиректни буџетски корисници, односно корисници јавних средстава.”.
Члан 9.
У члану 31. став 2. после речи: „живине” додају се запета и реч: „као”.
Члан 10.
У члану 33. став 1. после речи: „добит,” додају се речи: „a за
предузетника из члана 40. став 1. овог закона паушално утврђен приход,”.
У ставу 2. речи: „и ревизија” бришу се.
Додаје се став 3, који гласи:
„Паушални приход утврђује се решењем надлежног пореског органа
применом критеријума и елемената из члана 41. овог закона.”.
Члан 11.
У члану 40. став 3. речи: „киоску, приколици или сличном монтажном или
покретном објекту” замењују се речима: „киоску, приколици или сличном
објекту”.
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Члан 41. мења се и гласи:
„Члан 41.
Ако су испуњени услови из члана 40. овог закона, предузетници се, ради
утврђивања висине паушалног прихода као основице пореза на приходе од
самосталне
делатности,
разврставају
у
групе
по
критеријумима
профитабилности и обима промета, односно према врстама делатности.
Полазна основица за утврђивање висине паушалног прихода по групама
сагласно ставу 1. овог члана, одређује се у односу на просечну месечну зараду
по запосленом остварену у Републици, општини, односно граду, у години која
претходи години за коју се утврђује паушални приход.
Полазна основица из става 2. овог члана умањује се, односно повећава
применом следећих елемената:
1) место на коме се радња налази;
2) број запослених радника;
3) тржишни услови у којима се делатност обавља;
4) површина локала;
5) старост обвезника и његова радна способност;
6) висина прихода обвезника, који под истим или сличним условима
обавља исту или сличну делатност;
7) остале околности које утичу на остваривање добити.
Код утврђивања паушалног прихода, надлежни порески орган узима у
обзир и све доказе, чињенице и податке до којих је дошао путем контроле и на
други начин.
Влада уређује ближе услове, критеријуме и елементе за паушално
опорезивање.”.
Члан 13.
У члану 42. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
„Изузетно од става 1. овог члана, предузетник који 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.”.
Досадашњи став 2. постаје став 3.
У досадашњем ставу 3, који постаје став 4, број: „2.” замењује се бројем: „3.”
Досадашњи став 4. постаје став 5.
У досадашњем ставу 5, који постаје став 6, број: „4.” замењује се бројем: „5.”
Досадашњи став 6. постаје став 7.
Члан 14.
У члану 43. став 2, чл. 43а и 45. став 2. речи: „и ревизија” у датом падежу
бришу се.

preuzeto sa www.infuse.co.rs

-7Члан 15.
У члану 54. став 1. речи: „ауторских и сродних права и права
индустријске својине” замењују се речима: „ауторских права, права сродних
ауторском праву и права индустријске својине (у даљем тексту: ауторска и
сродна права и права индустријске својине)”.
Члан 16.
У члану 61. став 1. тачка 4) мења се и гласи:
„4) узимање из имовине и коришћење услуга привредног друштва од
стране власника друштва за њихове приватне потребе.”.
У ставу 2. после речи: „остатак” додају се запета и речи: „односно вишак
деобне масе у новцу, односно неновчаној имовини,”.
Ст. 3. до 5. бришу се.
Члан 17.
У члану 63. ст. 3. и 4. бришу се.
Члан 18.
У члану 64. став 2. брише се.
Члан 19.
У члану 65. тачка 2) реч: „Аутономна” замењује се речју: „аутономна”.
Члан 20.
После члана 65. додаје се Глава пета а, са чл. 65а до 65г, који гласе:
„Глава пета а
ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД НЕПОКРЕТНОСТИ
Предмет опорезивања
Члан 65а
Приходима од непокретности сматрају се приходи које обвезник оствари
издавањем у закуп или подзакуп непокретности.
Приход од непокретности из става 1. овог члана је остварена закупнина
у коју се урачунава и вредност свих извршених обавеза и услуга на које се
обавезао закупац, осим обавеза плаћања трошкова насталих током закупа, а
који зависе од обима потрошње закупца (нпр. електричне енергије, телефона и
слично).
Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, приходи које од издавања
непокретности оствари предузетник који обавља делатност издавања
непокретности опорезују се као приход од самосталне делатности.
Непокретностима из става 1. овог члана сматрају се:
1) земљиште;
2) стамбене, пословне и друге зграде, станови, пословне просторије,
гараже и други (надземни и подземни) грађевински објекти, односно њихови
делови.
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Члан 65б
Обвезник пореза на приходе од непокретности је физичко лице које
издавањем у закуп или подзакуп непокретности оствари приходе по том основу.
Обвезником у смислу става 1. овог члана не сматра се предузетник који
непокретности издаје у закуп или подзакуп у оквиру обављања регистроване
самосталне делатности.
Пореска основица
Члан 65в
Опорезиви приход од непокретности чини бруто приход из члана 65а
став 2. овог закона, умањен за нормиране трошкове у висини од 25%.
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.
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.
Опорезиви приход од непокретности који оствари обвезник закупац који
непокретност издаје у подзакуп, чини разлика између закупнине коју остварује и
закупнине коју плаћа закуподавцу.
Пореска стопа
Члан 65г
Стопа пореза на приходе од непокретности износи 20%.”.
Члан 21.
У члану 72. став 1. тачка 2) мења се и гласи:
„2) ауторских и сродних права и права индустријске својине;”.
Члан 22.
У члану 72а став 1. тачка 4) реч: „Аутономна” замењује се речју:
„аутономна”.
Додају се ст. 2. и 3, који гласе:
„Право на пореско изузимање код продаје права, односно удела из става
1. тачка 5) овог члана, у случају када је током периода власништва долазило до
промене процента права, односно учешћа у капиталу, обвезник може да
оствари у односу на процентуални део права, односно део удела по основу кога
је непрекидно најмање десет година имао право учешћа у капиталу у проценту
који је једнак проценту који је иницијално стечен најмање десет година пре
продаје удела.
Право на пореско изузимање код продаје права, односно удела из става
1. тачка 5) овог члана, у случају када је током периода власништва долазило до
промене номиналне вредности права, односно улога, може се остварити у
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уплаћен најмање десет година пре продаје права, односно удела.”.
Члан 23.
У члану 74. став 7. реч: „куповином” брише се.
Члан 24.
У члану 83. став 4. тачка 1) после речи: „добитак” додају се речи: „из ст.
2. и 3. овог члана,”.
Став 5. брише се.
Члан 25.
Члан 84а мења се и гласи:
„Члан 84а
Приходи спортиста и спортских стручњака обухватају примања која
остваре професионални спортисти, спортисти аматери, спортски стручњаци и
стручњаци у спорту, од спортске организације, односно организације за
обављање спортске делатности, спортских друштава и савеза, која немају
карактер зараде у смислу прописа којима се уређује спорт.
Приходима из става 1. овог члана сматрају се примања по основу:
1) накнаде на име закључења уговора (трансфер и др.);
2) накнаде за коришћење лика спортисте;
3) новчане помоћи врхунским спортистима са посебним заслугама;
4) стипендије врхунским спортистима за спортско усавршавање;
5) новчане и друге награде;
6) националног признања и награде за посебан допринос развоју и
афирмацији спорта;
7) накнаде и награде за рад спортским стручњацима, односно
стручњацима у спорту (тренери, судије, делегати и др.);
8) других врста примања осим примања из тач. 1) до 7) овог става.
Опорезиви приход за примања из ст. 1. и 2. овог члана чини бруто
приход умањен за нормиране трошкове у висини од 50%.”.
Члан 26.
Члан 85. мења се и гласи:
„Члан 85.
Осталим приходима, у смислу овог закона, сматрају се и други приходи
физичког лица, који нису опорезиви по другом основу у складу са овим законом,
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;
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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,
узгајања и продаје печурака, узгоја и продаје пчелињег роја (пчела), узгоја и
продаје пужева, односно по основу продаје других добара остварених
обављањем привремених или повремених послова;
10) награде, новчане помоћи и друга давања физичким лицима која
нису запослена код исплатиоца, а која по својој природи чине доходак физичких
лица, у износу преко 12.000 динара годишње, остварене од једног исплатиоца;
11) примања из члана 9. овог закона изнад прописаних неопорезивих
износа;
12) накнаде трошкова и других расхода лицима која нису запослена код
исплатиоца;
13) примања која, сагласно закону којим се уређује рад, оствари
запослени по основу учешћа у добити оствареној у пословној години;
14) прихода од продаје пољопривредних и шумских производа, односно
плодова и лековитог биља;
15) сви други приходи који нису опорезовани по другом основу или нису
изузети од опорезивања или ослобођени плаћања пореза по овом закону.
Изузетно од става 1. тачка 14) овог члана, не опорезују се приходи 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
као осигураници по основу пољопривредне делатности, у складу са законом
којим се уређују доприноси за обавезно социјално осигурање;
3) корисници пољопривредне пензије.
Обвезник пореза на друге приходе је физичко лице које оствари приходе
из става 1. овог члана.
Опорезиви приход за приходе из става 1. овог члана чини бруто приход
умањен за нормиране трошкове у висини од 20%.
Изузетно од става 4. овог члана, опорезиви приход из става 1. тачка 14)
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%.
Изузетно од става 1. тачка 12) 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 лице које упућује на
пут, највише до износа тих трошкова који су изузети од плаћања пореза на
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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 добровољно, односно по позиву сарађују у хуманитарне,
здравствене, васпитно-образовне, културне, спортске, научно-истраживачке,
верске и друге сврхе, 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, под којом се не подразумева накнада
по основу котизације за учешће.
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.
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.
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%.
Опорезиви приход из става 1. тачка 10) овог члана који физичко лице
оствари по основу награде, новчане помоћи и других давања физичким лицима,
чини разлика између оствареног прихода и неопорезивог износа.”.
Члан 27.
Члан 87. мења се и гласи:
„Члан 87.
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.
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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;
7) опорезивих других прихода из члана 85. овог закона;
8) прихода по основима из тач. 1) до 7) овог става, остварених и
опорезованих у другој држави за обвезнике из става 1. тачка 1) овог члана.
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 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) 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 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.
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.
Приходи из става 2. тачка 8) овог члана умањују се за порез плаћен у
другој држави.
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 28.
У члану 92. речи: „(у даљем тексту: годишња пријава)” бришу се.
Члан 29.
У члану 94. став 1. после речи: „органа” додају се запета и речи:
„односно од дана почетка обављања делатности”.
У ставу 4. речи: „став 1.” замењују се речима: „ст. 1. и 2.”.
Члан 30.
Члан 95. мења се и гласи:
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Обвезник који у току године изврши пренос права по основу којег може
настати капитални добитак или губитак у складу са овим законом, дужан је да
поднесе пореску пријаву најкасније у року од 30 дана од:
1) дана када је остварио или започео остваривање прихода по основу
преноса стварних права на непокретностима, ауторских и сродних права и
права индустријске својине, као и удела у капиталу правних лица;
2) истека сваког календарског полугодишта у којем је извршен пренос
хартија од вредности.
Изузетно од става 1. тачка 1) овог члана, рок за подношење пореске
пријаве је 120 дана од дана продаје непокретности по основу које обвезник
може да оствари право на пореско ослобођење сагласно члану 79. став 1. овог
закона.
Изузетно од става 1. овог члана, за пренос права које је предузетник
евидентирао у пословним књигама не подноси се пореска пријава из става 1.
овог члана, већ се подаци о капиталном добитку, односно губитку исказују у
пореском билансу.
Предузетник који порез плаћа на паушално утврђен приход дужан је да
посебно поднесе пореску пријаву за приходе на капиталне добитке.
Пореску пријаву са обрачунатим порезом за који је чланом 100а став 1.
тачка 3) и ставом 2. тог члана утврђена обавеза самоопорезивања, подноси се
у року од 30 дана од дана остваривања прихода.
Организатор тржишта капитала у смислу закона којим се уређује
тржиште капитала дужан је да у року од 30 дана од истека сваког календарског
полугодишта Пореској управи - централи у електронском облику достави
извештај о преносу хартија од вредности извршеном у том полугодишту.
Облик и садржај извештаја из става 6. овог члана прописује министар.”.
Члан 31.
У члану 96. додаје се став 4, који гласи:
„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 32.
У члан 98. мења се и гласи:
„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 - пореском органу на чијој територији се
налази непокретност;
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.”.

preuzeto sa www.infuse.co.rs

- 14 Члан 33.
У члану 99. став 1. мења се и гласи:
„По одбитку од сваког појединачно оствареног прихода утврђују се и
плаћају порези на следеће приходе:
1) зараде;
2) приходе од ауторских и сродних права и права индустријске својине,
ако је исплатилац прихода правно лице или предузетник;
3) приходе од капитала, ако је исплатилац прихода правно лице или
предузетник;
4) приходе од непокретности, ако је исплатилац прихода правно лице
или предузетник;
5) приходе од давања у закуп покретних ствари, ако је исплатилац
прихода правно лице или предузетник;
6) добитке од игара на срећу;
7) приходе од осигурања лица;
8) приходе спортиста и спортских стручњака;
9) остале приходе, ако је исплатилац прихода правно лице или
предузетник.”.
Члан 34.
Члан 100. мења се и гласи:
„Члан 100.
По решењу надлежног пореског органа утврђује се и плаћа порез на:
1) паушални приход од самосталне делатности;
2) капитални добитак;
3) годишњи порез на доходак грађана.”.
Члан 35.
У члану 100а став 1. тачка 2) брише се.
У тачки 3) подтачка (1) речи: „ауторских права, права сродних ауторском
праву и права индустријске својине” замењују се речима: „ауторских и сродних
права и права индустријске својине”.
Додаје се став 3. који гласи:
„Порез на зараду и друге приходе из става 2. овог члана, утврђује се и
плаћа на приход који је обвезник примио, односно из кога је дужан да плати
припадајуће обавезе.”.
Члан 36.
У члану 101. речи: „прописане рачуне” замењују се речима: „прописани
јединствени уплатни рачун”.
Члан 37.
У члану 109. став 2. после речи: „обвезници” додаје се реч: „пореза”.
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„Порез на капиталне добитке надлежни порески орган утврђује на основу
података из пореске пријаве као и на основу других података.
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.
Ако обвезник не поднесе пореску пријаву, пореска обавеза се утврђује
на основу података о оствареном капиталном добитку којим располаже
надлежни порески орган.
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.
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.”.
Досадашњи став 3. постаје став 8.
Члан 38.
Назив члана 110. брише се.
У члану 110. тачка 2) мења се и гласи:
„2) 15 дана од дана достављања решења о утврђивању пореза - на
годишњи порез на доходак грађана и на капиталне добитке.”.
Члан 39.
У члану 113. ст. 1. и 2. бришу се.
У досадашњем ставу 3. речи: „осим пореза из става 1. овог члана,”
бришу се.
Члан 40.
Поступци утврђивања и наплате пореза на капиталне добитке који нису
окончани до дана ступања на снагу овог закона, окончаће се по одредбама овог
закона.
Члан 41.
Послодавац који користи пореску олакшицу из члана 21в Закона о
порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, бр. 24/01, 80/02, 80/02-др.
закон, 135/04, 62/06, 65/06-исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-УС, 93/12,
114/12-УС, 47/13, 48/13-исправка, 108/13, 57/14 и 68/14-др. закон), за одређено
новозапослено лице, наставља да користи олакшицу у складу са чланом 7. овог
закона.
Послодавац који заснује радни однос са новозапосленим лицима од 1.
јануара 2016. године, може да се определи да по основу радног односа са тим
лицима користи пореску олакшицу из члана 7. или из члана 8. овог закона.
Члан 42.
Овај закон ступа на снагу 1. јануара 2016. године, осим одредаба чл. 1,
16, 27, 32. и 33. у делу који се односи на опорезивање прихода од
непокретности, као и чл. 17, 18. и 20. које ће се примењивати од 1. јануара
2017. године.
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