
Oлакшице за новозапослене раднике у примени 
од 1. октобра 2018.г и друга актуелна питања

У складу са чланом 21ђ Закона о порезу на доходак грађана, прописано је
даПослодавац – новоосновано привредно друштво, као и новоосновани

предузетник, који је уписан у регистар надлежног органа, односно
организације, може да оствари право на ослобођење од плаћања пореза по
основу зараде оснивача, односно по основу личне зараде предузетника, као
и по основу зараде запослених и то највише за девет новозапослених лица са

којима је засновао радни однос

У складу са одредбама члан 45. Закона прописано је да Послодавац –
новоосновано привредно друштво, као и новоосновани предузетник, који је

уписан у регистар надлежног органа, односно организације, може да
оствари право на ослобођење од плаћања доприноса на терет запосленог и 
на терет послодавца по основу зараде оснивача, односно по основу личне
зараде предузетника, као и по основу зараде запослених и то највише за

девет новозапослених лица са којима је засновао радни однос.



Пореско ослобођење из става 1. овог члана, лице које је оснивач, 
односно предузетник може да оствари само једном као

новоосновани субјект, и то у својству или као оснивач или као
предузетник

Право на пореско ослобођење из става 1. овог
члана, послодавац може да оствари за зараде
оснивача и запосленог, односно личне зараде

предузетника исплаћене у периоду од 12 
месеци од дана када је основано правно лице

односно регистрован предузетник,

Збир појединачно за свако лице у периоду
коришћења олакшице не може бити виши од
троструког износа просечне годишње зараде у 

години која претходи години у којој је
основано правно лице, односно регистрован

предузетник.



Право на пореско ослобођење из става 1. овог члана

остварује се под условима:
• 1) да је оснивач, новооснованог привредног друштва засновао, радни

однос са привредним друштвом који је основао;

• 2) да у сваком пореском периоду за који остварује право на пореско
ослобођење може то право оствари за највише 9 новозапослених који
испуњавају услове;

• 3) да је са свим члановима – оснивачима новооснованог привредног
друштва, укључујући и новозапослене, послодавац закључио уговор о 
раду у складу са законом;

• 4) да су лица из тачке 3) овог става као и предузетник, у периоду од
најмање шест месеци непрекидно пре дана оснивања правног лица, 
односно предузетничке радње, код Националне службе за запошљавање
били пријављени као незапослени или да су у периоду од 12 месеци пре
дана оснивања стекли средње, више или високо образовање, у складу са
законом. Пореско ослобођење из става 1. овог члана може да оствари
послодавац – правно лице, односно предузетик, који је основан закључно
са 31. децембром 2020. године ( примера ради, крајњи рок за коришћење
пореске олакшице, за основана правна лица и предузетнике на дан
31.12.2020.г. био би 31.12.2021.г.).



Максимамалан број новозапослених за 
које се може користити пореска

олакшица?

• У складу са наведеним одредбама, произолази да
један порески обвезник може искористити право на
пореско ослобођење, истовремено за оснивача и 
највише још 9 новозапослених радника
(максимално по основу 10 запослених).

• Исти наведени услови, важе везано за коришћење права на
ослобођење од плаћања доприноса за обавезно социјално
осигурање, у складу са Законом о доприносима за обавезно
социјално осигурање.



Пример утврђивања лимита за исплату зараде

или личне зараде уз коришћење прописане

олакшице, за наредних 12 месеци месеци

Просечна зарада за 2017.г. износила је 65.976 
динара, укупно на годишњем нивоу износи 791.712 
динара.

Троструки износ просечне годишње зараде за
2017.г. износи 2.375.136 динара у бруто износу, 
односно у нето износу, то је 1.682.970 динара.

Пошто постоји право на пореско ослобођење за
новооснована правна лица односно предузетнике и 
новозапослене раднике, под наведеним условима, почев од
1.10.2018.г., дакле лимит за исплату месечне зараде, за које
постоји пореско ослобођење које тече од 1.10.2018.г. треба
посматрати у оквирима наведена три просека зарада на
годишњем нивоу, прерачунатим у односу на месечни
лимит, што износи 140.247 динара (1.682.970:12).



Права новозапослених радника?
• Обрачун доприноса за здравствено осигурање 

ће износити 15% просечне месечне зараде из
2017.г. што износи 9.869 динара

• Овај износ ће се за сваког новозапосленог, који
испуњава услове за ослобођење од плаћања
пореза и доприноса, бити уплаћен из буџета
Србије, надлежном фонду

• Допринис за ПИО неће бити уплаћиван и 
новозапослени радници неће имати уписан
стаж за тај период од 12 месеци, када се
користе наведене олакшице.



Попуњавање ППП ПД
• Код попуњавања пореске пријаве ППП ПД, код

обрачуна зарада за новозапослене раднике, за
које се користи прописана олакшица, у шифри
прихода, уноси се :

• врста прихода у ОВП 101

• код ознаке ОЛ олакшице 22 

• код ознаке Б бенефицирани стаж 0

• Ако послодавац не буде плаћао добровољно, 
допринос за ПИО, у пореску пријаву ППП ПД у 
поља од 3.10 до 3.16 у носи се 0 ( нула)



Попуњавање ППП ПД ако послодавац 
одлучи да плаћа допринос за ПИО

• Ако послодавац одлучи да плаћа допринос за
ПИО за новозапослене раднике за које
користи олакшицу, онда би у ППП ПД у поље
3.10 , 3.11, 3.14, 3.15 и 3.16 унео износ
0(нула), док би у поља 3.12 унео износ из
поља 3.9 који не може бити нижи од најниже
месечне основице доприноса нити виши од
највише основице доприноса.

• У поље 3.13 унео би се износ који се
добије, када се износ из поља 3.12 помножи
са стопом доприноса за ПИО која је сада 26%.



ПОРЕЗ ПО ОДБИТКУ НА УСЛУГЕ КОЈЕ НЕРЕЗИДЕН  
ПРУЖА РЕЗИДЕНТУ 

• Измена члана 40 Закона о порезу на добит правних лица 
која је у примени од 1. априла 2018.г.:

• 1) измењен је порески третман прихода које остварују 
нерезидентна правна лица од услуга, које пружају 
правним лицима и предузетницима у Србији,који воде 
пословне књиге.

• 2) Предмет опорезивања порезом по одбитку 20%, 
уколико уговором о избегавању двоструког опорезивања 
није другачије уређено, јесу приходи које оствари 
нерезидентно правно лице од резидентног правног лица 
на основу накнада за услуге, 

• истраживања тржишта , 
• рачуновoдствене и ревизорске услуге и 
• друге услуге из области правног и поерског саветовања , 

независно од места пружанај услуге.



• 3) од 1. априла пореска пријава се подноси у року од три 
дана од настанка пореске обавезе односно исплате 
прихода нерезиденту

• 4) од 1. априла порески обвезник не подноси пореску 
пријаву ако се порез плаћа у другој држави у складу са 
уговором о избегавању двоструког опорезивања, под 
условом да у моменту настанка пореске обавезе , 
исплатилац поседује доказ да је нерезидентно правно лице 
резидент државе са којом је закључен уговор о избегавању 
двоструког опорезивања и да је стварни власник прихода. 

• 5)Код одређивања постојања обавезе за обрачун пореза по 
одбитку не постоји више услов да је  "територијално" 
услуга извршена у Републици Србији и та одредба је 
брисана од 1. априла 2018.г. 

• Од 1. априла за услуге превоза које пружа нерезидентно 
правно лице нема обавезе обрачуна пореза по одбитку већ 
се ове услуге третирају са аспекта ПДВ-а ( да ли су 
садржане у царинској основици на коју је обрачунат ПДВ 
или нису)



Пример: Порез по одбитку на ауторске 
накнаде

• Фирма Тимоцом из Немачке уступила је фирми Комерц из 
Србије, лиценцу за приступ бази података на софтверима 
у циљу истраживања тржишта за 920,37 еура

• Према УОИДО, стопа за ауторске накнаде са Немачком је 
10%

• За стопу 10% коефицијент је 1,111111
средњи куср на датум фактуре, 17.9.2018
je 1 Еур 118,2659

• 920,37 Еура x 118,2659=108.851.70 динара

• 108.851,70x10%= 10.885,17 Износ пореза по одбитку за 
уплату

• ПДВ обрачунати интерно са правом на одбитак 
ПДВ(основица је 108.851,70+10.885,17)



Ново/Измене Закона о ПИО
Члан 132. 
Фонд утврђује у матичној евиденцији податке о:
1) стажу осигурања, заради, накнади зараде, односно 

основици осигурања и висини уплаћеног доприноса за 
пензијско и инвалидско осигурање, као и промени 
наведених података;

2) висини исплаћене уговорене накнаде, месецу и години за 
коју је исплаћена, основу за исплату, категорији осигураника, 
висини уплаћеног доприноса за пензијско и инвалидско 
осигурање и стажу осигурања по том основудатуму исплате 
уговорене накнаде и уплате доприноса, као и промени 
наведених података; 

3) износу исплаћених новчаних накнада по основу инвалидског 
осигурања и промени наведеног податка;

4) пензијском стажу; 
5) пензијском стажу навршеном у иностранству; 6) смрти 

корисника права.”



• Члан 134. 

• За тачност података у евиденцији и документацији, 
односно јавној исправи на основу којих се подаци 
уносе у матичну евиденцију, одговорни су органи у 
чијој надлежности је вођење евиденције, односно 
издавање јавне исправе. 

• Уколико постоји неслагање података садржаних у 
евиденцијама, документацији и јавним исправама 
из става 1. овог члана, Фонд је дужан да након 
провере података увидом у евиденције, 
документацију и јавне исправе, изврши унос тачног 
податка у матичну евиденцију након усаглашавања 
података са надлежним органом, односно 
организацијом.” 



• Члан 145. 

• Фонд је дужан да податке из члана 132. 
Закона унесе у матичну евиденцију према 
динамици преузимања тих података од 
надлежних органа и организација, а најкасније 
до краја фебруара текуће године за претходну 
годину.”



• Члан 48. Фонд по службеној дужности, на 
основу службених евиденција, документације 
и јавних исправа, сачињава пријаве података 
за утврђивање стажа осигурања, зараде, 
накнаде зараде, односно основице осигурања, 
уговорене накнаде и висине уплаћеног 
доприноса за период до 31. децембра 2018. 
године, ако их послодавац није доставио.



• Члан 49. 

• Фонд је дужан да у року од десет година од дана 
ступања на снагу овог закона спроведе поступак у 
циљу прикупљања недостајућих података и 
провере унетих података о периодима осигурања, 
стажу осигурања, зарадама и основицама 
осигурања, неопходних за ефикасно остваривање 
права из пензијског и инвалидског осигурања. 

• Уколико осигураник уз захтев не приложи нове 
податке, Фонд ће одлучивати о правима из 
пензијског и инвалидског осигурања на основу 
формиране базе података у складу са ставом 1. 
овог члана.



Hvala na pažnji!
Pratite
www.snezanamitrovic.rs i

www.racunovodstvenakomora.rs

Pišite na 
snezanamitrovic.zpp@gmail.com i
racunkomorasrbije@gmail.com
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