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Предлог допуне чл.17 Закона о ПДВ везано за утврђивање 

пореске основице код промета добара и услуга
Нови ставови 7 и 8„Тржишном вредношћу из ст. 5. и 6. овог

члана, а у смислу овог закона, сматра се укупни износ који би
купац добара, односно прималац услуга платио у тренутку
промета добара, (важно када се накнада за промет не остварује у 
новцу)односно услуга независном добављачу за промет у 
Републици.

Ако се за конкретна добра, односно услуге не може утврдити
тржишна вредност, онда се утвђује за слична добра или услуге, а 
ако се тржишна вредност не може утврдити ни за слична добра, 
односно услуге, тржишном вредношћу сматра се:

 1) за промет добара, износ који није нижи од набавне цене тих
или сличних добара, а ако је та цена непозната, укупан износ
утврђених трошкова у тренутку испоруке;

 2) за промет услуга, износ који није нижи од укупног износа
утврђених трошкова пружања услуге које сноси порески обвезн.



 Предложен нови чланови: „Члан 17a “Основица за промет
добара, односно услуга у замену за вишенаменски вредносни
ваучер је накнада плаћена за вишенаменски вредносни
ваучер, а ако нема информација о тој накнади, основица је
новчана вредност наведена на самом вишенаменском в
редносном ваучеру или у повезаној документацији, без ПДВ
који се односи на испоручена добра, односно пружене услуге.

 Члан 17б „Код промета добара,односно услуга између лица која се 
сматрају повезаним лицима у смислу овог закона, уз накнаду која
је нижа од тржишне вредности, код којег стицалац нема право на

одбитак претходног пореза у потпуности, основицом се сматра
тржишна вредност тих добара, односно услуга, без ПДВ.

 Повезаним лицима у смислу овог закона сматрају се повезана
лица у складу са ЗПДПЛ, лица код којих постоје породичне или
друге личне везе, управљачке, власничке, чланске, финансијске
или правне везе, укључујући однос између послодавца и 
запосленог, односно чланова породичног домаћинства
запосленог одређеног сходно члану 56а став 6. овог закона.”.



Предложено усклађивање у члану 28. везано за е 
фактуру и право на одбитак ПДВ, када је датум 

издавања после истека пореског периода, на који  
се односи обавеза за ПДВ

У члану 28. после става 4. додају се нови ст. 5. и 6, који гласе: 
„Рачуном из става 2. тачка 1) овог члана сматра се
електронска фактура која је прихваћена, односно за коју се
сматра да је прихваћена у складу са законом којим се уређује
електронско фактурисање. 

Ако је електронска фактура из става 5. овог члана
прихваћена најкасније до истека рока за предају пореске
пријаве за порески период у којем је настала пореска
обавеза у складу са овим законом, обвезник може да
оствари право на одбитак претходног пореза најраније за
порески период у којем је пореска обавеза настала, 
независно од тога да ли је електронска фактура издата на
дан настанка пореске обавезе или после тог дана.”.



Предложене измене Закона о порезу на 
доходак грађана-ЗПДГ 

 У члану 12б став 1, ( везано за признавање нормираних 
трошкова) мења се и гласи:

 „Нормирани трошкови у динарском износу из члана 56. 
став 2. тачка 1)(аутори и носиоци сродног прва који су   
имали права на 50% НТ) и члана 85. став 5. тачка 2) подтачка 
(1) овог закона по основу прихода који физичко лице,(које 
порез плаћа самоопорезивањем) оствари у кварталу, 
признају се у висини од 96.000 динара (месечно 33.000).”.

 После става 1. додаје се нови став 2, који гласи:

 „Нормирани трошкови у динарском износу из члана 56.став 
2. тачка 2) (аутори и носиоци сродног прва који су имали 
права на 43% НТ) и члана 85. став 5. тачка 2) подтачка (2) 
овог закона по основу прихода који физичко лице оствари у 
кварталу, признају се у висини од 57.900 динара.”(мес.19.300)



Остале предложене измене Закона о 
порезу на доходак грађана-ЗПДГ

 У члану 15а ст. 2, 4. и 5. речи: „19.300 динара” замењују се 
речима: „21.712 динара”.

(повећање неопорезивог износа код обрачуна пореза 
на зараде)

 У члану 21в став 1. речи: „2022. године” замењују се 
речима: „2023.године”. 

(продужење периода примене постојећих пореских 
лакшица за запошљавање нових лица у виду права на 
повраћај дела плаћеног пореза ( као и доприноса) по 
основу зараде новозапосленог лица у проценту од 65% 
до 75%, са 31. децембра 2022. године на 31. децембар 
2023. године).



Продужене постојеће олакшице за порез(као и 
доприносе)/право на повраћај пореза по основу 
новозапослених радника до краја 2023.године

У чл. 21 д Закона којима се уређује право послодавца 
на повраћај дела плаћеног пореза, у проценту од од 
75%, по основу зараде новозапослених лица, 
продужен је период примене постојећих олакшица
за исплаћене зараде до 31. децембар 2023. године.

(ово продужење олакшице односи се на микро, 
мала правна лица, предузетнике, предузетнике 

паушалце и предузетнике пољопривреднике који 
заснују радни однос са најмање два нова лица.)



Пореска ослобођење за послодавце који 
имају до 30 запослених

Подсећање на важеће одредбе у члану 21 ж, 

 „Послодавац који је на дан 31.децембра 2020. године 
имао највише 30 запослених и који у било ком 
тренутку у периоду од 1. јануара 2020. г. до 31. 
децембром 2021. године је закључио, односно од 1. 
јануара 2022. године до 31. децембра 2025. године  
закључи са квалификованим новозапосленим лицем 
уговор о раду и то лице пријави на обавезно 
социјално осигурање у ЦРОСО, ослобађа се обавезе 
плаћања обрачунатог и обустављеног пореза из 
зараде, квалификованог новозапосленог лица, за 
зараду исплаћену закључно са 31.децембром 2025.г. 
године.



Важеће пореске олакшице : „Члан 21з

 Послодавац који заснује радни однос са 
новозапосленим лицем ослобађа се обавезе плаћања 
70% обрачунатог и обустављеног пореза из зараде 
новозапосленог лица, за зараду исплаћену закључно са 31. 
децембром 2024. године.

 Новозапосленим лицем из става 1. овог члана сматра се 
лице које у периоду од 1. јануара 2019. године до 28. 
фебруара 2022. године није имало статус осигураника а  
које је статус осигураника запосленог, односно статус 
осигураника самосталних делатности који је оснивач 
односно члан привредног друштва који је у радном односу 
у привредном друштву чији је оснивач односно члан 
стекло у периоду од 1. марта 2022. године до 31. децембра 
2022. године заснивањем радног односа код послодавца и 
које остварује месечну зараду већу од 76.500 динара.



Предложене измене везано за рок достављања 
обавештења о исплати личне зараде и за паушално 

опорезивање за лица која се не региструју у АПР

 ( мења се чл. 33а став 5.и мења се чл.42.став 3 ) 

 Лица која се не региструју код АПР дужно је да 
обавештење о опредељењу да ће да врши исплату
личне зараде као и захтев за паушално 
опорезивање, поднесу електронским путем у 
Пореску управу у року:

пет дана од дана регистрације у Пореској управи,

односно дана доделе ПИБ односно 

 најкасније до 31. децембра текуће године.”



 У члану 55. додаје се став 2, који гласи: 

 „Изузетно од става 1. овог члана, опорезиви приход од
ауторских и сродних права на које се порез плаћа
самоопорезивањем, изузев тих прихода које остварује
обвезник који има статус самосталног уметника у складу
са законом којим се уређује област културе, чини бруто 
приход остварен у кварталу умањен за нормиране 
трошкове у динарском износу:

 1) у висини из члана 12б став 1. овог закона (96.000 дин), 
или

 2) у висини из члана 12б став 2. овог закона (57.900 дин) 
увећане за 34% бруто прихода оствареног у кварталу.”



 У члану 56 став 2. мења се и гласи:

 „Изузетно од става 1. овог члана, за приходе од
ауторских и сродних права на које се порез плаћа
самоопорезивањем, изузев тих прихода које
остварује обвезник који има статус самосталног
уметника у складу са законом којим се уређује
област културе, признају се нормирани
трошкови у динарском износу:

 1) из члана 12б став 1. овог закона (96.000 дин), или

 2) из члана 12б став 2. овог закона (57.900 дин)  
увећани за 34% бруто прихода оствареног у 
кварталу.”.



 У члану 85. став 5. тачка 2) мења се и гласи:

 „2) става 1. тачка 18) овог члана, који физичко лице оствари по
основу уговорене накнаде за извршени рад, на који се порез
плаћа самоопорезивањем, чини бруто приход остварен у 
кварталу умањен за нормиране трошкове у динарском 
износу:

 (1) из члана 12б став 1. овог закона (фиксни нормирани 
трошкови 96.000) , или

 (2) из члана 12б став 2. овог закона (фиксни нромирани 
трошкови 57.900) увећане за 34% бруто прихода оствареног у 
кварталу.”.

 У члану 86. став 2. мења се и гласи:

 „Изузетно од става 1. овог члана, стопа пореза на приходе од:

 1) осигурања лица из члана 84. овог закона износи 15%;

 2) уговорене накнаде за извршени рад на које се порез плаћа 
самоопорезивањем, за које се нормирани трошкови признају у 
складу са чланом 85. став 5. тачка 2) подтачка (2) износи 10%.”.





Шта практично значи, после уведених измена 
у чл 12 б и чл 55 и чл 56 и чл 85 за 

опорезивање прихода код фриленсера:
 Фриленсери имају две могућности (по избору)  да утврде 

основицу за опорезивање и обрачунају порез и доприносе 
самоопорезивањем и то:

Први начин: Да користе (од бруто прихода за 
квартал)умањење основице за опорезивање за 96.000 динара 
и на ту основицу обрачунају, порез 20%; (Основица за 
допринос за ПИО 25%; допринос за дравство 10,3%; 
дефинисана је у Закону о доприносима за овавез.соц.осигур.)

Други начин: Да користе (од бруто прихода за квартал 
)умањење основице за опорезивање тако што остварен 
приход за три месеца (квартално)умање за 57.900 које 
увећавају за 34% бруто прихода оствареног у кварталу, где се 
на ту основицу онда обрачунава порез 10% плус доприн0си;



Подсећање  код утврђивања пореза на 
капиталну добит по основу уноса 

неновчаног удела
 У члану 72.  став 3, који гласи:

 „Другим преносом уз накнаду у смислу става 
2. овог члана, сматра се и сваки унос 
неновчаног улога у правно лице.”...

 (Пример: 

Унос непокретности као неновчаног улога у капитал 
друштва, сматра се преносом уз накнаду где постоји 
обавеза за утврђивање капиталног добитка!

ВОДИТИ РАЧУНА ГДЕ СЕ ПРАВНО РАДИ О СТАТУСНОЈ

ПРОМЕНИ, ТО ТРЕБА ПРАВНО ОДЛУКАМА ПРОВЕСТИ,     
И ТАДА СЕ НЕ СМАТРА, ДА ЈЕ ПРОМЕТ УЗ НАКНАДУ!



Подсећање на још неке одредбе које важе почев 
од 2022.г. везано за рокове подношење пореске 

пријаве, за порез на капитални добитак, по основу 
преноса права

 РОК ОД 30 ДАНА/ код преноса: „удела у капиталу 
правних лица, 

 РОК ОД 120 ДАНА „Обвезник који у току године 
изврши пренос дигиталне имовине по основу којег 
може настати капитални добитак или губитак у 
складу са овим законом, дужан је да поднесе пореску 
пријаву најкасније у року од 120 дана од истека 
квартала у којем је остварен приход по основу 
преноса дигиталне имовине.”. 



Пореско ослобођење код уложених средстава у 
року 90 дана,(у целости или сразмерно) од продаје 

непокретности  и продаје дигиталне имовине

„Право на пореско ослобођење из члана 79. 
став 1, члана 79а став 1, члана 79б став 1. и 
члана 80. овог закона, утврђује се решењем 
надлежног пореског органа на основу 
документације о решавању стамбеног питања, 
односно документације о улагању средстава 
остварених продајом дигиталне имовине, 
односно о уносу неновчаног улога у капитал 
привредног друштва, приложене уз пореску 
пријаву.ˮ.



НОВО ОД 2023.Г/Пор.управа формира пореску пријаву
за годишњи порез на доходак до 1. априла наредне године

 У члану 92. додају се ст. 2. до 4, који гласе:

„На основу података из службених евиденција порески 
орган уноси податке у пореску пријаву из става 1. овог 
члана и поставља  је на портал Пореске управе 
најкасније до 1. априла године која следи години за коју 
се утврђује годишњи порез на доходак грађана.

 Порески обвезник је у обавези да изврши измену, односно 
допуну пореске пријаве из става 2. овог члана, у делу у коме 
нису исказани тачни и одговарајући подаци и након тога 
поднесе пореску пријаву у електронском облику преко 
портала Пореске управе. 

 Уколико порески обвезник у року из става 1. овог члана не 
поднесе пореску пријаву, Пореска управа подноси пореску 
пријаву за то лице.”.( РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ППДГ -2 Р ЈЕ 15.МАЈ)



ИЗМЕЊЕН ЈЕ ЧЛАН 94 ЗПДГ

БРИСАНА ЈЕ РАНИЈА  ОДРЕДБА 

„ДА ЛИЦЕ КОЈЕ УТОКУ ГОДИНЕ ОТПОЧНЕ 
ДЕЛАТНОСТ А НЕ РЕГСИТРУЈЕ СЕ У РЕГИСТРУ АПР,  
ЈЕ ДУЖНО ДА ПОДНОСИ ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ У РОКУ 
15 ДАНА ДО ДАНА РЕГИСТАРЦИЈЕ“



 У члану 95. ст. 6. и 7. мењају се и гласе:

 „Пореска пријава са обрачунатим порезом за који је чланом
100а став 1. тачка 2) подтач. (2) и (3) и тачка (3) и став 2. тог
члана утврђена обавеза самоопорезивања, подноси се у 
року од 30 дана од дана остваривања прихода. 

 Изузетно од става 6. овог члана, пореска пријава за приходе 
од уговорене накнаде од ауторских и сродних права и 
уговорене накнаде за извршени рад на које се порез плаћа 
самоопорезивањем, у којој се исказују опредељени 
нормирани трошкови сагласно члану 56. став 2. и члану 85. 
став 5. тачка 2) овог закона, подноси се у року од 30 дана од
истека квартала у коме су ти приходи остварени.”.
 ОСТАЈЕ И ДАЉЕ ПРОПИСАНА ОБАВЕЗА ДА СЕ ПОРЕСКОМ ОРГАНУ 

ДОСТАВИ ППДГ -1 С, ДО 15.АПРИЛА ЗА РЕГИСТРОВАНЕ ПРЕДУЗЕТНИКЕ,, 
КОЈИ СУ ПОРЕЗ УТВРДИЛИ САМООПОРЕЗИВАЊЕМ.(ОСИМ 

ПАУШАЛНО ОПОРЕЗИВИХ)



Подсећање  код определења за исплату 
Личне зараде предузетника у 2023.г.

Одредба која важи од прошле године/ 

У члана 33а Закона у вези са достављањем о 

опредељењу предузетника да врши исплату личне 
зараде-

 ДОСТАВИТИ ОБАВЕШТЕЊЕ ПОРЕСКОЈ УПРАВИ, 
ИСКЉУЧИВО У  ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ ПУТЕМ 
ПОРАТЛА Е-ПОРЕЗИ, 

НАЈКАСНИЈЕ ДО ДАНА 15. ДЕЦЕМБРА 2022.Г.



Примена измењеног Закона о порезу на 
доходак грађана

Одредбе овог закона примењиваће се 
од 1. јануара 2023. године.

 СВЕ ПРОПИСАНЕ ОЛАКШИЦЕ ЗА УМАЊЕЊЕ 
ОСНОВИЦЕ ЗА ОБРАЧУН ПОРЕЗА НА ЗАРАДЕ 

ВАЖЕ ЗА ИСПАЛТЕ ЗАРАДА ПОЧЕВ ОД 1.1.2023.Г. 
БЕЗ ОБЗИРА ЗА КОЈИ МЕСЕЦ СЕ ЗАРАДА 

ИСПЛАЋУЈЕ. ТО ПОДРАЗУМЕВА ОБАВЕЗУ И ДА 
ОБРАЋУНИ ЗАРАДА ПРЕ ТОГА МОРАЈУ БИТИ 

УСКЛАЂЕНИ У ГЛАВНОЈ КЊИЗИ!



Обезбедите стручне приручнике, Контни оквир и 
Залихе/ поруџбине преко www.snezanamitrovic.rs-

Укључите се у Пословни клуб РПС, где се могу 
пратити текстови, презентације и где стручно 

комуницирамо по отвореним питањима, у току 
године  

http://www.snezanamitrovic.rs-/

