
ПРЕДЛОГ 

З А К О Н  

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, 68/14-др. 
закон, 112/15, 113/17, 95/18 и 86/19), у члану 15а ст. 2, 4. и 5. речи: „16.300 
динара” замењују се речима: „18.300 динара”. 

После става 5. додаје се нови став 6, који гласи: 

„Изузетно од ст. 1. до 5. овог члана, основицу пореза на зараде лица за 
које домаће правно лице плаћа порез сагласно члану 99. став 3. овог закона, 
чини износ који је домаће правно лице исплатило послодавцу из друге државе 
као накнаду трошкова за рад лица које је упућено, односно послато на рад код 
домаћег правног лица.”. 

Досадашњи став 6. постаје став 7. 

Члан 2.  

У члану 15в став 3. мења се и гласи: 

„Изузетно од става 2. овог члана, квалификованим послодавцем сматра 
се било који послодавац резидент Републике, који заснује радни однос са 
новонастањеним обвезником који је од 1990. године барем три године 
испуњавао услове из члана 7. став 2. тачка 1) овог закона да се сматра 
резидентом Републике.”. 

Члан 3. 

У члану 21в став 1. речи: „2020. године” замењују се речима: „2021. 
године”. 

Члан 4.  

У члану 21д став 1. речи: „2020. године” замењују се речима: „2021. 
године”. 

Члан 5. 

У члану 21е став 1. запета и речи: „које је уписано у регистар надлежног 
органа,” бришу се. 

Члан 6.  

У члану 21ж став 2. запета и речи: „правно или физичко лице,” бришу се. 

Додаје се став 13, који гласи: 

„Послодавцем у смислу става 1. овог члана сматра се правно лице, 
предузетник, предузетник паушалац, предузетник пољопривредник, 
представништво, огранак страног правног лица и физичко лице.”. 

Члан 7. 

У члану 33а стaв 2. реч: „предузетник” замењује се речју: „обвезник”. 

Став 3. мења се и гласи: 
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„Обвезник из става 1. овог члана који се определи за исплату личне 
зараде, дужан је да у електронском облику, преко портала Пореске управе 
достави обавештење о свом опредељењу да врши исплату личне зараде.”. 

После става 3. додају се нови ст. 4. и 5, који гласе: 

„Лице које започне обављање делатности, обавештење о опредељењу 
да врши исплату личне зараде подноси искључиво у моменту регистрације 
надлежној организацији која води регистар привредних субјеката, која ће тај 
захтев проследити Пореској управи. 

Изузетно од става 4. овог члана, лица која се не региструју код 
организације која води регистар привредних субјеката, обавештење о 
опредељењу да врше исплату личне зараде подносе Пореској управи у року од 
пет дана од дана регистрације, у електронском облику преко портала Пореске 
управе.”. 

Досадашњи став 4. постаје став 6. 

У досадашњем ставу 5, који постаје став 7, реч: „Предузетникˮ замењује 
се речју: „Обвезникˮ. 

Досадашњи став 6, који постаје став 8, мења се и гласи: 

„Ако се обвезник из става 1. овог члана определи да престане са 
исплатом личне зараде, дужан је да о томе у електронском облику, преко 
портала Пореске управе достави обавештење до 15. децембра текуће године.”. 

У досадашњем ставу 7, који постаје став 9, речи: „из става 6.” замењују 
се речима: „из става 8.”, а реч: „предузетникˮ замењује се речју: „обвезникˮ. 

Члан 8. 

У члану 42. став 1. речи: „надлежном пореском органу” бришу се. 

Члан 9. 

У члану 61. став 1. тачка 3) мења се и гласи: 

„3) приход од инвестиционе јединице отвореног инвестиционог фонда;”. 

После тачке 3) додаје се тачка 3а), која гласи: 

„3а) приход по основу власништва над инвестиционом јединицом 
алтернативног инвестиционог фонда, осим накнаде за пренос те инвестиционе 
јединице;”. 

Додаје се став 3, који гласи: 

„Дивидендом из става 1. тачка 2) овог члана сматра се и преостала нето 
вредност имовине отвореног инвестиционог фонда, односно алтернативног 
инвестиционог фонда који нема својство правног лица, која се након 
распуштања тог инвестиционог фонда расподељује члановима сразмерно 
њиховим инвестиционим јединицама, а која је изнад документоване набавне 
вредности тих инвестиционих јединица.”. 

Члан 10. 

У члану 72. став 1. тачка 4) мења и гласи: 

„4) инвестиционе јединице, осим инвестиционих јединица добровољних 
пензијских фондова, откупљене од стране отвореног инвестиционог фонда, у 
складу са законом којим се уређују отворени инвестициони фондови;”. 

Додају се тач. 5) и 6), које гласе: 
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„5) инвестиционе јединице алтернативног инвестиционог фонда, у 
складу са законом којим се уређују алтернативни инвестициони фондови;  

6) дигиталне имовине.”. 

Члан 11.  

У члану 72а став 2. мења се и гласи: 

„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 који је непрекидно најмање десет 
година имао у власништву, 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 права, 
односно удела.”. 

Члан 12. 

У члану 74. став 4. мења се и гласи: 

„Набавна цена инвестиционе јединице састоји се од нето вредности 
имовине фонда по инвестиционој јединици на дан уплате, увећане за накнаду 
за куповину уколико је друштво за управљање наплаћује, сагласно законима 
којима се уређују инвестициони фондови.”. 

После става 9. додају се нови ст. 10. до 12, који гласе: 

„Код преноса дигиталне имовине набавном ценом сматра се цена коју 
обвезник документује као стварно плаћену, а у случају преноса дигиталне 
имовине коју је обвезник стекао учествовањем у пружању услуга рачунарског 
потврђивања трансакција у информационим системима који се односе на 
одређену дигиталну имовину (тзв. рударење дигиталне имовине), набавном 
ценом сматра се износ трошкова које је обвезник имао у вези са стицањем 
предметне дигиталне имовине и које може да документује. 

Изузетно од става 10. овог члана, у случају преноса дигиталне имовине 
коју је обвезник стекао учествовањем у пружању услуга рачунарског 
потврђивања трансакција у информационим системима који се односе на 
одређену дигиталну имовину (тзв. рударење дигиталне имовине), која је била 
предмет опорезивања у складу са чланом 85. став 1. тачка 16) овог закона, 
набавном ценом сматра се основица на коју је плаћен порез на други приход у 
смислу члана 85. овог закoна. 

Изузетно од става 10. овог члана, у случају преноса дигиталне имовине 
коју је обвезник стекао од послодавца или од повезаног лица са послодавцем 
без накнаде или по повлашћеној цени, а које примање је било предмет 
опорезивања у складу са чланом 14. овог закона, набавну цену чини збир 
износа документоване цене по којој је обвезник стекао дигиталну имовину и 
основице на коју је плаћен порез на зараде у смислу члана 14. овог закона.”. 

Досадашњи став 10. постаје став 13.  

У досадашњем ставу 11, који постаје став 14, речи: „става 10.” замењују 
се речима: „става 13.”. 

Досадашњи став 12. постаје став 15.  

Члан 13. 

У члану 75. став 4. речи: „ст. 9, 10. и 11.” замењују се речима: „ст. 13, 14. 
и 15.”. 
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Члан 14. 

После члана 79. додаје се члан 79a, који гласи: 

„Члан 79a 

Обвезник који новчана средства остварена продајом дигиталне имовине 
у року од 90 дана од дана продаје уложи у основни капитал привредног 
друштва резидента Републике у складу са законом којим се уређује порез на 
добит правних лица, односно у капитал инвестиционог фонда основаног у 
складу са законима којима се уређују инвестициони фондови, а чији се центар 
пословних и инвестиционих активности налази на територији Републике, 
ослобађа се 50% пореза на капитални добитак.  

Обвезнику који у року од 12 месеци од дана продаје дигиталне имовине, 
новчана средства остварена продајом дигиталне имовине уложи за намене из 
става 1. овог члана, извршиће се повраћај 50% плаћеног пореза на капитални 
добитак. 

Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, у случају да привредно друштво у чији 
основни капитал су уложена новчана средства од продаје дигиталне имовине, у 
календарској години у којој је регистровано улагање и у наредне две 
календарске године спроведе поступак смањења основног капитала, даном 
доношења одлуке о смањењу основног капитала обвезник губи право на 
претходно остварено ослобођење и дужан је да поднесе пореску пријаву 
сагласно члану 95. став 1. тачка 1) овог закона.  

Министар ближе уређује поступак и начин остваривања права на 
пореско ослобођење из става 1. овог члана.”. 

Члан 15. 

Члан 80. мења се и гласи: 

„Члан 80. 

Ако обвезник у решавање стамбеног питања у смислу члана 79. овог 
закона уложи само део средстава остварених продајом непокретности, односно 
ако у основни капитал привредног друштва, односно у капитал инвестиционог 
фонда у смислу члана 79а овог закона уложи само део средстава остварених 
продајом дигиталне имовине, пореска обавеза му се сразмерно умањује.”. 

Члан 16. 

У члану 83. став 4. тачка 2) мења се и гласи: 

„2) остварен добитак од посебних игара на срећу укључујући и посебне 
игре на срећу када се приређују преко средстава електронске комуникације, у 
смислу закона којим се уређују игре на срећу.”. 

Члан 17. 

После члана 89. додаје се члан 89а, који гласи: 

„Члан 89а 

Обвезнику који изврши улагање у алтернативни инвестициони фонд, 
односно у куповину инвестиционе јединице алтернативног инвестиционог 
фонда, признаје се право на порески кредит на рачун годишњег пореза на 
доходак грађана највише до 50% улагања извршеног у календарској години за 
коју се утврђује годишњи порез на доходак грађана. 

Право на порески кредит из става 1. овог члана може се остварити само 
по основу у потпуности уплаћених новчаних улога којима се стичу акције или 
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удели у алтернативном инвестиционом фонду, односно инвестиционе јединице 
алтернативног инвестиционог фонда. 

Порески кредит из става 1. овог члана не може бити већи од 50% 
утврђене пореске обавезе по основу годишњег пореза на доходак грађана.”. 

Члан 18. 

У члану 94. став 1. речи: „односно опредељење да ће исплаћивати личну 
зараду,” бришу се. 

Члан 19. 

У члану 95. став 1. тачка 1) мења се и гласи: 

„1) дана када је остварио или започео остваривање прихода по основу 
преноса стварних права на непокретностима, ауторских и сродних права и 
права индустријске својине, удела у капиталу правних лица, дигиталне 
имовине, као и инвестиционих јединица;”. 

У ставу 2. после речи: „овог закона” додају се запета и речи: „односно од 
дана продаје дигиталне имовине по основу које обвезник може да оствари 
право на пореско ослобођење сагласно члану 79а став 1. овог закона”. 

Члан 20. 

У члану 99. став 1. тачка 3) мења се и гласи: 

„3) приходе од капитала, ако је исплатилац прихода правно лице, 
предузетник, предузетник паушалац или отворени инвестициони фонд, односно 
алтернативни инвестициони фонд који нема својство правног лица, а који је 
организован у складу са дозволом надлежног органа;”. 

Додаје се став 3, који гласи: 

„По основу прихода лица из члана 100а став 5. овог закона обавезу 
обрачунавања и плаћања пореза по одбитку има домаће правно лице у 
моменту када послодавцу из друге државе исплати износ за накнаду трошкова 
за рад само у случају када се порез претходно не плати самоопорезивањем 
сагласно члану 100а став 5. овог закона, без обзира на то да ли је истекао рок 
из члана 95. став 5. и члана 114. став 1. овог закона.”. 

Члан 21. 

У члану 100а став 5. мења се и гласи: 

„Обавезу обрачунавања и плаћања пореза има и обвезник – лице које је 
упућено, односно послато на рад код домаћег правног лица, по основу зараде и 
других примања које остварује од послодавца из друге државе који га је упутио, 
односно послао на рад у Републику код домаћег правног лица.”. 

Додаје се став 6, који гласи: 

„Изузетно од става 5. овог члана, обвезник нема обавезу обрачунавања 
и плаћања пореза када је порез плаћен сагласно члану 99. став 3. овог закона.”. 

Члан 22. 

У члану 109. ст. 6. и 7. мењају се и гласе: 

„Право на пореско ослобођење из члана 79. став 1, члана 79а 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, приложене уз 
пореску пријаву. 
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Повраћај плаћеног пореза на капиталне добитке из члана 79. став 2. и 
члана 79а став 2. овог закона остварује се на захтев обвезника, уз који је 
приложена документација о решавању стамбеног питања, односно 
документација о улагању средстава остварених продајом дигиталне имовине.”. 

Члан 23. 

Прво усклађивање неопорезивог износа зараде од 18.300 динара 
годишњим индексом потрошачких цена врши се почев у 2022. години. 

Члан 24. 

У поступцима утврђивања, наплате и контроле наплате пореза по 
одбитку код домаћих правних лица по основу примања обвезника – странца 
упућеног на рад у Републику Србију, по основу примања које остварује од 
послодавца у или из друге државе, који нису правноснажно окончани до дана 
ступања на снагу овог закона, пореска обавеза утврдиће се у складу са овим 
законом. 

Члан 25. 

У поступцима утврђивања, наплате и контроле наплате пореза на 
добитке од игара на срећу који нису правноснажно окончани до дана ступања 
на снагу овог закона, порез на добитке од игара на срећу утврдиће се у складу 
са овим законом. 

Члан 26.  

У поступцима утврђивања, наплате и контроле наплате пореза на 
приход од преноса дигиталне имовине који нису правноснажно окончани до 
дана почетка примене одредаба чл. 10, 12, 14, 15, 19. и 22. овог закона, у делу 
који се односи на дигиталну имовину, порез на приход од преноса дигиталне 
имовине утврдиће се у складу са овим законом. 

Члан 27.  

Пропис за извршавање овог закона донеће се у року од 120 дана од 
дана ступања на снагу закона којим се уређује дигитална имовина. 

Члан 28. 

Одредбе овог закона примењиваће се од 1. јануара 2021. године, осим 
одредаба чл. 10, 12, 14, 15, 19. и 22. овог закона, у делу који се односи на 
дигиталну имовину, које ће се примењивати од дана ступања на снагу закона 
којим се уређује дигитална имовина. 

Члан 29. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 
Уставни основ за доношење овог закона садржан је у члану 97. тач. 6. и 

15. Устава Републике Србије, којим је прописано да Република Србија уређује и 
обезбеђује, поред осталог, порески систем и финансирање остваривања права 
и дужности Републике Србије, утврђених Уставом и законом. 
 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
 

• Проблеми које овај закон треба да реши, односно циљеви који се овим 
законом постижу  
  

Разлози за доношење овог закона садржани су у потреби да се, у циљу 
обезбеђивања услова за даље спровођење реформе пословног окружења 
створе услови за ефикасније сузбијање нелегалног рада физичких лица, 
додатно пореско растерећење привредних субјеката, запошљавање, прилив 
инвестиција и привредни раст.  

С тим у вези, у циљу стварања услова за ефикасније сузбијање 
нелегалног рада физичких лица, запошљавање и привредни раст и 
омогућавање повољнијих услова привређивања растерећењем привредних 
субјеката предложено је даље фискално растерећење прихода по основу рада 
повећањем неопорезивог износа зараде са 16.300 динара на 18.300 динара 
месечно. На овај начин смањује се основица на коју се обрачунава и плаћа 
порез на зараду, па сходно томе и висина пореске обавезе по том основу. 
Смањење пореске обавезе по основу зараде усмерено је ка мотивисању 
привредних субјеката за даљим запошљавањем и креирањем нових радних 
места.  

У циљу даљег подстицања запошљавања и смањивања броја 
запослених у сивој зони и њихово превођење у статус  формално запослених, 
предлаже се додатно продужење мера које се односе на пореске олакшице по 
основу запошљавања нових лица у виду права на повраћај дела плаћеног 
пореза по основу зараде новозапосленог лица у проценту од 65% до 75%. 
Предлаже се продужење периода примене олакшицa по основу зарада 
новозапослених лица које су исплаћене закључно са 31. децембром 2021. 
године.  

Овај закон се доноси и са циљем усаглашавања са законима којима се 
уређују отворени инвестициони фондови, односно алтернативни инвестициони 
фондови. С тим у вези, предлаже се уређење пореског третмана прихода који 
физичка лица остваре по основу улагања у алтернативне инвестиционе 
фондове, односно прихода од преноса инвестиционих јединица алтернативног 
инвестиционог фонда. Порески аспект прихода које физичка лица остваре по 
наведеним основама уређује се са становишта пореза на приходе од капитала 
и пореза на капиталне добитке. Поред тога, предлаже се право на порески 
кредит код годишњег пореза на доходак грађана по основу улагања у 
алтернативни инвестициони фонд, односно инвестиционе јединице 
алтернативног инвестиционог фонда. 

 Прецизира се начин опорезивања прихода који физичко лице оствари 
преносом дигиталне имовине, као прихода који се опорезује порезом на 
капиталне добитке. С тим у вези, предлаже се пореско ослобођење за 
обвезнике који новчана средства од продаје дигиталне имовине уложе у 
основни капитал привредног друштва, односно у капитал инвестиционог фонда. 
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У вези са применом законских решења која се односе на опорезивање 
прихода физичких лица странаца који су упућени на рад у Републику Србију, по 
основу примања која остварују од послодавца у или из друге државе, 
предложено је прецизирање одредаба које се односе на обавезу обрачунавања 
и плаћања пореза самоопорезивањем, односно по одбитку у случају када 
домаће правно лице врши исплату послодавцу из друге државе по основу  
накнаде трошкова за рад лица које је упућено, односно послато на рад код 
домаћег правног лица.  
 Основна садржина предложених измена и допуна 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, 68/14-др. закон, 112/15, 113/17, 95/18 и 
86/19 - у даљем тексту: Закон) односи се на: 
 - повећање неопорезивог износа зараде са 16.300 динара на 18.300 
динара месечно; 
 - уређење пореског третмана прихода по основу власништва над 
инвестиционом јединицом алтернативног инвестиционог фонда, прихода по 
основу њеног преноса, као и пореског кредита код годишњег пореза по основу 
улагања у алтернативне инвестиционе фондове, односно у куповину 
инвестиционе јединице алтернативног инвестиционог фонда; 
 - уређење пореског третмана прихода које физичко лице оствари 
преносом дигиталне имовине и увођење пореског ослобођења по основу 
пореза на капиталне добитке за обвезника који новчана средства остварена 
продајом дигиталне имовине уложи у основни капитал привредног друштва, 
односно у капитал инвестиционог фонда; 
 - проширење пореског ослобођења по основу добитака од игара на 
срећу, на добитке остварене од посебних игара на срећу; 
 - продужење периода примене постојећих олакшица за запошљавање 
нових лица; 
 - прецизирање одређених одредаба у смислу стварања услова за 
адекватну примену Закона. 
  

• Разматране могућности да се проблеми реше и без доношења закона  
 

Имајући у виду да је реч о елементима система и политике јавних 
прихода који се, сагласно одредбама Закона о буџетском систему („Службени 
гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 
108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) уводе 
законом, то значи да се измене и допуне тих елемената могу вршити само 
законом. Према томе, како се материја која се уређује овим законом односи на 
опорезивање прихода физичких лица и спада у законодавну регулативу, није 
разматрано, нити је било основа за разматрање њеног уређења другим законом 
или подзаконским актом. 
 

• Зашто је доношење закона најбољи начин за решавање проблема  
 

С обзиром да се ради о законској материји, одређена постојећа законска 
решења једино је и могуће мењати и допуњавати доношењем закона, тј. 
изменама и допунама Закона.  

Уређивањем порескоправне материје, овим законом даје се допринос 
правној сигурности и обезбеђује јавности доступност у погледу вођења пореске 
политике, с обзиром да се овај закон као општи правни акт објављује и ствара 
једнака права и обавезе за све субјекте који се нађу у истој порескоправној 
ситуацији. 
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III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА 

И ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 
 

Уз члан 1.  
Изменама члана 15а Закона врши се повећање неопорезивог износа 

зараде са 16.300 на 18.300 динара месечно. Поред тога, прецизира се основица 
пореза на зараде лица које је послодавац из друге државе послао на рад код 
домаћег правног лица. 

 
Уз члан 2. 
Предложена је измена става 3. члана 15в Закона тако што се врши 

измена периода који је услов за стицање статуса новонастањеног обвезника. 
 
Уз чл. 3. и 4. 
У чл. 21в и 21д Закона којима се уређује право послодавца на повраћај 

дела плаћеног пореза, у проценту од 65% до 75%, по основу зараде 
новозапослених лица, предлаже се продужење периода примене постојећих 
олакшица. Како олакшице истичу закључно са 31. децембром 2020. године, 
предлаже се продужење периода примене на 31. децембар 2021. године.  
 

Уз члан 5.   
 У члану 21е Закона бришу се речи које се односе на упис привредног 
друштва у регистар надлежног органа. 
 
 Уз члан 6. 

У члану 21ж Закона новододатим ставом 13. врши се прецизирање ко се 
сматра послодавцем за потребе примене одредбе којом је уређена олакшица 
по основу запошљавања квалификованог новозапосленог лица.  

 
Уз члан 7.   
Врши се прецизирање члана 33а Закона у вези са достављањем 

обавештења о опредељењу предузетника да врши исплату личне зараде. 
 

Уз члан 8.   
Врши се правно-техничко прецизирање одредбе члана 42. Закона. 
 
Уз члан 9.   

 У члану 61. Закона додаје се нова тачка 3а) која се односи на 
опорезивање порезом на приходе од капитала прихода по основу власништва 
над инвестиционом јединицом алтернативног инвестиционог фонда. Такође, 
новододатим ставом 3. врши се прецизирање да се дивидендом сматра и 
преостала нето вредност имовине која се након распуштања инвестиционог 
фонда расподељује члановима фонда. 

 
Уз члан 10.  
У члану 72. Закона новододатим тач. 5) и 6) уређује се опорезивање 

порезом на капитални добитак прихода који се остварује у случају преноса 
инвестиционе јединице алтернативног инвестиционог фонда и преноса 
дигиталне имовине. 

 
Уз члан 11. 
У члану 72а Закона врши се прецизирање одредбе става 2. тог члана. 
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Уз члан 12.   
У члану 74. Закона новододатим ст. 10, 11. и 12. уређује се набавна цена 

за сврху одређивања капиталног добитка код преноса дигиталне имовине. 
Уређује се набавна цена код преноса дигиталне имовине коју је обвезник стекао 
учествовањем у пружању услуга рачунарског потврђивања трансакција у 
информационим системима који се односе на одређену дигиталну имовину (тзв. 
рударење дигиталне имовине). Поред тога, новододатим ставом 12. уређује се 
набавна цена у случају преноса дигиталне имовине  коју је обвезник стекао од 
страног послодавца или од повезаног лица са тим послодавцем без накнаде 
или по повлашћеној цени. Примања која физичка лица остварују од домаћег 
послодавца исплаћују се у складу са домаћим законима. 
 

Уз члан 13. 
У члану 75. Закона врши се правно-техничко усклађивање у вези са 

позивањем на одредбе члана 74. Закона. 
 
Уз члан 14. 
Новододатим чланом 79а уређује се право на пореско ослобођење по 

основу пореза на капиталне добитке за обвезника који новчана средства 
остварена продајом дигиталне имовине, у прописаном року уложи у основни 
капитал привредног друштва које је резидент Републике Србије, односно у 
капитал инвестиционог фонда чији се центар пословних и инвестиционих 
активности налази на територији Републике Србије. Обвезник који новчана 
средства остварена продајом дигиталне имовине уложи у наведене намене у 
року од 12 месеци од дана продаје, може да оствари право на повраћај 
плаћеног пореза на капитални добитак у одређеном проценту. 

 
Уз члан 15.  
Врши се допуна члана 80. Закона тако што се предлаже увођење права 

на сразмерно умањење пореске обавезе по основу пореза на капиталне 
добитке уколико обвезник у основни капитал привредног друштва, односно у 
капитал инвестиционог фонда уложи само део средстава остварених продајом 
дигиталне имовине. 

 
Уз члан 16.  
У члану 83. став 4. Закона мења се тачка 2) чиме се пореско ослобођење 

од пореза на добитке од игара на срећу проширује на остварене добитке од 
посебних игара на срећу, као и од посебних игара на срећу када се приређују 
преко средстава електронске комуникације у смислу Закона о играма на срећу 
(„Службени гласник РС, број 18/20).  

 
Уз члан 17. 
Новододатим чланом 89а уређује се право на порески кредит на рачун 

годишњег пореза на доходак грађана који, под прописаним условима и у 
прописаном процентуалном износу, може да оствари обвезник који је у 
календарској години за коју се утврђује годишњи порез на доходак грађана 
извршио улагање у алтернативни инвестициони фонд, односно у куповину 
инвестиционе јединице алтернативног инвестиционог фонда. 

 
Уз члан 18. 
Врши се правно-техничко прецизирање одредбе члана 94. став 1. 

Закона. 
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Уз члан 19.  
У члану 95. Закона врши се допуна у ставу 1. тачка 1) у вези са роком за 

подношење пореске пријаве за порез на капитални добитак у случају када је 
обвезник остварио приход по основу преноса дигиталне имовине и преноса 
инвестиционих јединица. 

Такође, врши се допуна става 2. у вези са роком за подношење пореске 
пријаве у случају остваривања пореског ослобођења по основу пореза на 
капиталне добитке за обвезника који средства остварена продајом дигиталне 
имовине, у прописаном року уложи у основни капитал привредног друштва, 
односно у капитал инвестиционог фонда. 

 
Уз члан 20.  
Изменом тачке 3) у члану 99. став 1. Закона врши се прецизирање 

начина утврђивања и плаћања пореза по одбитку на приходе од капитала, у 
случају када је исплатилац прихода отворени инвестициони фонд, односно 
алтернативни инвестициони фонд који нема својство правног лица, а који је 
организован у складу са дозволом надлежног органа.  

Новододатим ставом 3. врши се прецизирање начина утврђивања и 
плаћања пореза по одбитку по основу прихода лица из члана 100а став 5. 
Закона.  

 
Уз члан 21. 
Врши се прецизирање у члану 100а Закона у делу који се односи на 

обавезу обрачунавања и плаћања пореза самоопорезивањем по основу зараде 
и других примања лица које је упућено, односно послато на рад код домаћег 
правног лица. 
 

Уз члан 22. 
У члану 109. врши се прецизирање у вези са остваривањем права на 

пореско ослобођење, односно повраћај плаћеног пореза на капиталне добитке 
у случају улагања средстава остварених продајом дигиталне имовине. 

 
Уз члан 23. 
Наводи се да ће се прво усклађивање неопорезивог износа зараде од 

18.300 динара годишњим индексом потрошачких цена вршити почев у 2022. 
години. 

 
Уз члан 24.  
Одредба се односи на примену овог закона у поступцима утврђивања, 

наплате и контроле наплате пореза по одбитку код домаћих правних лица по 
основу примања обвезника - странца упућеног на рад у Републику Србију. 

 
Уз члан 25. 
Одредба се односи на примену овог закона у поступцима утврђивања, 

наплате и контроле наплате пореза на добитке од игара на срећу који нису 
правноснажно окончани до дана ступања на снагу овог закона. 

 
Уз члан 26. 
Одредба се односи на примену овог закона у поступцима утврђивања, 

наплате и контроле наплате пореза на приход од преноса дигиталне имовине 
који нису правноснажно окончани до дана почетка примене одредаба овог 
закона, у делу који се односи на дигиталну имовину. 
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Уз члан 27.  
Наводи се да ће се пропис за извршавање овог закона донети у року од 

120 дана од дана ступања на снагу закона којим се уређује дигитална имовина. 
 
Уз члан 28. 
Односи се на почетак примене одредаба овог закона. 
 
Уз члан 29. 
Предлаже се да овај закон ступи на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 
 

IV.  ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ 
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 

 
За спровођење овог закона није потребно обезбедити додатна средства у 

буџету Републике Србије. 
 

V. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 
 
Очекује се да ће по основу повећања месечног неопорезивог износа 

зараде бити смањење прихода по основу пореза на зараде у износу од 8 
милијарди динара. 

 
1. На кога ће и како ће највероватније утицати решења у овом закону  
 
Предложена решења у Закону утицаће на лица која се определе да 

изврше улагање у отворене и алтернативне инвестиционе фондове, као и на 
лица која су власници инвестиционих јединица отвореног или алтернативног 
инвестиционог фонда. Како се  Законом о алтернативним инвестиционим 
фондовима („Службени гласник РС”, број 73/19) уређује материја која се односи 
на алтернативне инвестиционе фондове,  јавила се потреба уређења пореског 
третмана прихода које физичко лице оствари по основу власништва или по 
основу преноса инвестиционе јединице алтернативног инвестиционог фонда. 
Предложено је да се приход по основу власништва над инвестиционом 
јединицом алтернативног инвестиционог фонда опорезује порезом на приход 
од капитала, а приход који физичко лице оствари по основу преноса 
инвестиционе јединице алтернативног инвестиционог фонда сврстан је у 
приходе који су предмет опорезивања порезом на капитални добитак. 
Истовремено, предлаже се подстицај за обвезнике који изврше улагање у 
алтернативни инвестициони фонд у виду пореског кредита на рачун годишњег 
пореза на доходак грађана највише до 50% улагања у календарској години за 
коју се утврђује годишњи порез на доходак грађана.  

Поред тога, предложена решења имаће утицај и на физичка лица која су 
имаоци дигиталне имовине. Предложено је да се приход по основу преноса 
дигиталне имовине опорезује порезом на капитални добитак. Поред тога, 
предложено је пореско ослобођење за приход обвезника који новчана средства 
остварена продајом дигиталне имовине уложи у основни капитал привредног 
друштва, односно у капитал инвестиционог фонда. На овај начин подстиче се 
улагање у привредна друштва, односно инвестиционе фондове, па се очекује 
да ће предложена решења имати утицај и на привредне субјекте у чији се 
капитал улаже у смислу јачања привредне активности и као подстицај за будућа 
инвестициона улагања у пословање привредних субјеката.  

Предложена решења утицаће и на послодавце. Кроз повећање 
неопорезивог износа створиће се услови за даље фискално растерећење 
зараде, чиме се стварају претпоставке за стимулисање нових запошљавања. 
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Такође, продужењем постојећих пореских олакшица послодавцима из 
приватног сектора даје се могућност да наставе са коришћењем постојећих 
фискалних подстицаја, а све у циљу стварања претпоставки како би се 
инвестирало у радна места и запошљавало више лица. 

 
2. Какве трошкове ће примена овог закона створити грађанима и 

привреди  
 
Предложена законска решења не стварају додатне трошкове грађанима 

и привреди. 
Предложено решење у делу повећања неопорезивог износа зараде 

имаће за последицу смањење трошкова у привреди, јер се применом те мере 
омогућава мање фискално оптерећење прихода по основу рада. Предложеним 
решењем постићи ће се даље смањење пореског оптерећења рада, чиме се 
додатно растерећује привреда, што је у складу са препоруком Програма 
економских реформи за период од 2020. до 2022. године и Ревидираном 
фискалном стратегијом за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину 
(„Службени гласник РС”, број 80/19).  

Поред тога, очекује се да ће предложени подстицај по основу улагања у 
алтернативне инвестиционе фондове у виду пореског кредита на рачун 
годишњег пореза на доходак грађана имати позитиван ефекат на улагање у 
алтернативне инвестиционе фондове, што ће учинити домаће тржиште 
атрактивнијим за домаћа и страна улагања. Предложеним решењем очекује се 
стварање повољне атмосфере за развијање фондова, а самим тим и развој 
микро, малих и средњих привредних субјеката који ће моћи да своје пословање 
финансирају из фондова (јер често не могу да испуне строге услове за 
добијање банкарских кредита), као и за развој тржишта капитала Републике 
Србије у целини.  

Предложено пореско ослобођење за обвезнике који средства остварена 
продајом дигиталне имовине уложе у основни капитал привредног друштва, 
односно у капитал инвестиционог фонда требало би да буде подстицај да 
физичка лица инвестирају у фондове и по основу те инвестиције остварују 
приходе. Тако прикупљена средства у фондовима кроз пласирање у нове 
инвестиције стварају претпоставке за привредни раст. 

          
3. Да ли су позитивне последице доношења овог закона такве да 

оправдавају трошкове које ће он стварати  
 
Предложена решења не стварају трошкове ни грађанима ни привреди, с 

обзиром да имају за циљ даље стварање услова за прилив инвестиција. 
Повећање неопорезивог износа зараде имаће за последицу смањење 

трошкова у привреди, с обзиром да се омогућава мање фискално оптерећење 
по основу рада, што ће подстаћи запошљавање и привредни раст кроз 
обезбеђивање повољнијих услова привређивања. Позитивне последице 
доношења овог закона односе се и на наставак сузбијања „сиве економије”, 
стварањем услова за подстицање легалног запошљавања тј. за смањивање 
броја запослених у сивој зони и њихово превођење у статус формално 
запослених.  

Очекује се да предложени порески подстицај по основу улагања у 
алтернативне инвестиционе фондове у виду пореског кредита код годишњег 
пореза на доходак грађана има позитиван ефекат на улагање у алтернативне 
инвестиционе фондове. На овај начин мотивишу се физичка лица да врше 
улагања у алтернативне инвестиционе фондове, односно у куповину 
инвестиционих јединица и на тај начин доприноси се развоју инвестиционих 
потенцијала у смислу улагања средстава у финансирање привредних 
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активности. Наиме, развој ових фондова требало би да има позитиван утицај и 
на развој микро, малих и средњих привредних субјеката, који представљају 
главне актере на тржишту Републике Србије, с обзиром да један од главних 
изазова са којима се ови привредни субјекти сусрећу јесте немогућност 
добијања приступачних финансијских средстава за даљи развој пословања. 
Један од ефикасних начина финансирања микро, малих и средњих привредних 
субјеката је путем фондова. Очекује се да ће предложени порески подстицај 
утицати на развијање фондова, и потенцијално на развој микро, малих и 
средњих привредних субјеката. 

Обухватањем дигиталне имовине кроз јасно дефинисан начин 
опорезивања порезом на доходак,  доприноси се правној сигурности пореских 
обвезника. Опорезивањем прихода  по основу преноса дигиталне имовине 
омогућава се доследније опорезивање према економској моћи обвезника 
имајући у виду стварни приход (као разлику између продајне и набавне цене) 
који обавезник оствари по основу преноса права. 

  
4. Да ли се овим законом подржава стварање нових привредних 

субјеката на тржишту и тржишна конкуренција  
 
Имајући у виду да се овим законом предлаже увођење пореског 

подстицаја за физичка лица која се определе да изврше улагање у 
алтернативни инвестициони фонд, односно инвестиционе јединице 
алтернативног инвестиционог фонда, очекује се да ће предложено законско 
решење допринети развоју инвестиција и тржишта  капитала. У том смислу 
могуће је да ће предложени подстицај по основу улагања у алтернативне 
инвестиционе фондове довести до стварања нових привредних субјеката у 
виду инвестиционих фондова, друштава за управљање фондовима и других 
привредних субјеката који би били корисници инвестиционих средстава 
фондова. 

Мера која се односи на повећање неопорезивог износа зараде има за 
циљ да допринесе стварању повољнијих услова привређивања кроз 
растерећење привредних субјеката, чиме се такође подстиче њихово стварање. 
Смањењем цене рада стварају се предуслови за побољшање конкурентности 
привредних субјеката. 

 
5. Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о 

овом закону  
 
Овај закон је у поступку припреме достављен надлежним 

министарствима и другим надлежним органима, тако да је заинтересованим 
странама пружена прилика да се изјасне о предложеном закону. 

У поступку припреме текста Нацрта закона размотрене су пристигле 
иницијативе за измену закона. 

Текст Нацрта закона објављен је на сајту Министарства финансија тако 
да су све заинтересоване стране имале прилику да се изјасне на закон. 

 
6. Које ће се мере током примене овог закона предузети да би се 

остварило оно што се његовим доношењем намерава  
 
Министарство финансија надлежно је за спровођење предложеног 

закона, за његову уједначену примену на територији Републике Србије, као и за 
давање мишљења о његовој примени. 

Посебно истичемо да Министарство финансија, периодичним 
публиковањем Билтена службених објашњења и стручних мишљења за 
примену финансијских прописа, као и на други погодан начин, додатно 
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обезбеђује транспарентност, информисаност и приступ информацијама, како би 
се и на овај начин допринело остваривању циљева постављених доношењем 
овог закона. 
 

VI. ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗAКOНА О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА  
КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ, ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ 

 
Члан 15а 

 Основицу пореза на зараде из чл. 13. до 14б овог закона чини 
исплаћена, односно остварена зарада.  

Основицу пореза на зараде чини зарада из члана 13. ст. 1. и 3, чл. 14. до 
14б и члана 15б овог закона, умањена за износ од 16.300 динара 18.300 
ДИНАРА месечно за лице које ради са пуним радним временом.  

За лице које ради са непуним радним временом, умањење из става 2. 
овог члана је сразмерно радном времену тог лица у односу на пуно радно 
време. 

Кад лице остварује пуно радно време код два или више послодаваца, 
умањење из става 2. овог члана врши сваки послодавац сразмерно радном 
времену код послодавца у односу на пуно радно време, с тим што укупно 
умањење износи 16.300 динара 18.300 ДИНАРА месечно.  

Кад лице остварује непуно радно време код два или више послодаваца, 
сваки послодавац врши умањење сразмерно радном времену код послодавца у 
односу на укупно радно време, с тим што збир умањења мора бити мањи од 
16.300 динара 18.300 ДИНАРА месечно, односно сразмерно укупном радном 
времену лица у односу на пуно радно време.  

ИЗУЗЕТНО ОД СТ. 1. ДО 5. ОВОГ ЧЛАНА, ОСНОВИЦУ ПОРЕЗА НА 
ЗАРАДЕ ЛИЦА ЗА КОЈЕ ДОМАЋЕ ПРАВНО ЛИЦЕ ПЛАЋА ПОРЕЗ САГЛАСНО 
ЧЛАНУ 99. СТАВ 3. ОВОГ ЗАКОНА, ЧИНИ ИЗНОС КОЈИ ЈЕ ДОМАЋЕ ПРАВНО 
ЛИЦЕ ИСПЛАТИЛО ПОСЛОДАВЦУ ИЗ ДРУГЕ ДРЖАВЕ КАО НАКНАДУ 
ТРОШКОВА ЗА РАД ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ УПУЋЕНО, ОДНОСНО ПОСЛАТО НА РАД 
КОД ДОМАЋЕГ ПРАВНОГ ЛИЦА.  

Начин и поступак обрачунавања пореза на зараде из ст. 2. до 5. овог 
члана и достављање података Пореској управи ближе уређује министар. 

 
Члан 15в 

Основицу пореза на зараде за новонастањеног обвезника, за зараду коју 
остварује по основу радног односа на неодређено време са квалификованим 
послодавцем, при чему заснива радни однос на радном месту за које постоји 
потреба да лице има посебно стручно образовање и за којим постоји потреба 
која се не може лако задовољити на домаћем тржишту рада, чини основица из 
члана 15а став 2. овог закона умањена за 70%. 

Квалификовани послодавац из става 1. овог члана је послодавац који је 
резидент Републике и који се, у смислу одредаба закона којим се уређује порез 
на добит правних лица, не може сматрати повезаним лицем са послодавцем 
код кога је новонастањени обвезник претходно био запослен. 

Изузетно од става 2. овог члана, квалификованим послодавцем сматра 
се било који послодавац резидент Републике, који заснује радни однос са 
новонастањеним обвезником који је у периоду од 25 година који претходи 
години у којој заснива радни однос из става 1. овог члана, барем три године 
испуњавао услове из члана 7. став 2. тачка 1) овог закона да се сматра 
резидентом Републике. 

ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, КВАЛИФИКОВАНИМ 
ПОСЛОДАВЦЕМ СМАТРА СЕ БИЛО КОЈИ ПОСЛОДАВАЦ РЕЗИДЕНТ 
РЕПУБЛИКЕ, КОЈИ ЗАСНУЈЕ РАДНИ ОДНОС СА НОВОНАСТАЊЕНИМ 
ОБВЕЗНИКОМ КОЈИ ЈЕ ОД 1990. ГОДИНЕ БАРЕМ ТРИ ГОДИНЕ ИСПУЊАВАО 
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УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 7. СТАВ 2. ТАЧКА 1) ОВОГ ЗАКОНА ДА СЕ СМАТРА 
РЕЗИДЕНТОМ РЕПУБЛИКЕ. 

Новонастањеним обвезником из става 1. овог члана сматра се обвезник 
који: 
1) у периоду од 24 месеца који претходе дану закључења уговора о раду са 
квалификованим послодавцем, није претежно боравио на територији 
Републике; 
2) у моменту закључења уговора о раду са квалификованим послодавцем има 
мање од 40 година живота, а који је у периоду од 12 месеци који претходе 
закључењу уговора о раду са квалификованим послодавцем претежно боравио 
ван територије Републике ради даљег школовања, односно стручног 
усавршавања. 

Сматра се да су услови у погледу радног места и посебног стручног 
образовања из става 1. овог члана испуњени уколико је месечна зарада коју 
новонастањени обвезник из става 4. тачка 1) овог члана остварује већа од 
217.656 динара.  

Сматра се да су услови у погледу радног места и посебног стручног 
образовања из става 1. овог члана испуњени уколико је месечна зарада коју 
новонастањени обвезник из става 4. тачка 2) овог члана остварује већа од 
145.104 динара.  

Право на умањење основице из става 1. овог члана има онај 
новонастањени обвезник који се истовремено са заснивањем радног односа 
или у разумном року по заснивању радног односа, настањује на територији 
Републике и који испуњава услов да се сматра њеним пореским резидентом по 
основу центра пословних и животних интереса на територији Републике, као и 
њеним пореским резидентом за потребе примене уговора о избегавању 
двоструког опорезивања које Република примењује са другим државама. 

Право на умањење основице из става 1. овог члана остварује се за 
период од пет година од дана закључења уговора о раду, уколико су испуњени 
услови из ст. 5, 6, и 7. овог члана који се односе на радно место, односно на 
новонастањеног обвезника током тог периода, независно од промене 
послодаваца. 

Право из става 1. овог члана новонастањени обвезник остварује 
почевши од прве зараде исплаћене за месец у коме су од надлежног органа 
прибављени докази о испуњености услова утврђених овим чланом. 

Износ умањења у висини од 70% за потребе утврђивања основице на 
коју се плаћа порез на зараду из става 1. овог члана, представља део зараде 
коју новонастањени обвезник оствари од квалификованог послодавца а на који 
се не плаћа порез на зараде на начин утврђен овим чланом. 

Министар надлежан за послове финансија ближе уређује начин 
остваривања права из овог члана. 

 
Члан 21в  

Послодавац - правно лице, предузетник, предузетник паушалац или 
предузетник пољопривредник, који запосли ново лице има право на повраћај 
дела плаћеног пореза на зараду за новозапослено лице, исплаћену закључно 
са 31. децембром 2020. године 2021. ГОДИНЕ.  

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. 
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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. 

Пореску олакшицу из става 1. овог члана може остварити послодавац 
ако се заснивањем радног односа са новозапосленим лицем повећа број 
запослених код послодавца у односу на број запослених на дан 31. марта 2014. 
године. 

Пореску олакшицу из става 1. овог члана може да користи и послодавац 
који започне обављање делатности после 31. марта 2014. године. 

Послодавац има право на повраћај плаћеног пореза из става 1. овог 
члана, и то: 

1) 65% ако је засновао радни однос са најмање једним, а највише са 
девет новозапослених лица; 

2) 70% ако је засновао радни однос са најмање 10, а највише са 99 
новозапослених лица; 

3) 75% ако је засновао радни однос са најмање 100 новозапослених 
лица. 

Повраћај плаћеног пореза из става 6. 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. 

Захтев за повраћај плаћеног пореза из става 7. овог члана подноси се на 
прописаном обрасцу.  

Послодавац који за одређено лице користи било коју врсту подстицаја 
који су уређени одговарајућим законом, 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, Заштитник грађана, Повереник за заштиту равноправности, 
Државна ревизорска институција, Повереник за информације од јавног значаја 
и заштиту података о личности, Агенција за борбу против корупције, 
Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки, Комисија 
за заштиту конкуренције, Комисија за хартије од вредности, Фискални савет, 
Републичка радиодифузна агенција, Агенција за енергетику Републике Србије и 
друге јавне агенције, јавна предузећа, јавне службе и други директни или 
индиректни буџетски корисници, односно корисници јавних средстава.  

Образац из става 8. овог члана и његову садржину прописује министар.  
 

Члан 21д 
Послодавац - правно лице које се, у смислу закона којим се уређује 

рачуноводство, разврстава у микро и мала правна лица, као и предузетник, 
предузетник паушалац или предузетник пољопривредник, 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 2020. 
године  2021. ГОДИНЕ.  

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. 
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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 
новозапосленог тек по заснивању радног односа са другим новозапосленим 
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 стекао 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. 

Захтев за повраћај плаћеног пореза из става 9. овог члана подноси се на 
прописаном обрасцу.  

Послодавац који за одређено лице користи било коју врсту подстицаја 
који су уређени одговарајућим законом, 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.  

Образац из става 10. овог члана и његову садржину прописује министар.  
 

Члан 21е 
Послодавац - новоосновано привредно друштво које обавља иновациону 

делатност у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, које је 
уписано у регистар надлежног органа, може да оствари право на ослобођење 
од плаћања обрачунатог и обустављеног пореза из зараде оснивача који су 
запослени у том новооснованом привредном друштву. 

Право на пореско ослобођење из става 1. овог члана, послодавац може 
да оствари за зараде оснивача исплаћене у периоду од 36 месеци од дана када 
је основано привредно друштво. 
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Пореско ослобођење из става 1. овог члана може да се оствари за 
сваког оснивача по основу његове месечне зараде, и то зараде чији износ није 
виши од 150.000 динара месечно, а уколико је виши онда по основу дела 
зараде у висини највише до 150.000 динара. 

Право на пореско ослобођење из става 1. овог члана послодавац 
остварује под следећим условима: 

1) да је физичко лице - оснивач, односно сваки од оснивача ако их је 
више, засновао радни однос са новооснованим привредним друштвом, 
закључио уговор о раду у складу са законом којим се уређују радни односи и да 
је пријављен на обавезно социјално осигурање у Централни регистар обавезног 
социјалног осигурања; 

2) да у периоду за који остварује право на ослобођење оснивач има 
најмање 5% акција или удела у новооснованом привредном друштву. 

Право на пореско ослобођење из става 1. овог члана може да оствари 
послодавац - привредно друштво које није повезано ни са једним правним 
лицем у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица и које не 
остварује више од 30% свог укупног прихода од других лица која се сматрају 
повезаним са било којим оснивачем послодавца - привредног друштва. 

Пореско ослобођење из овог члана може да оствари послодавац који је 
основан закључно са 31. децембром 2020. године. 

По основу зараде лица из става 4. овог члана за која је један 
новоосновани послодавац остварио пореско ослобођење из овог члана, други 
новоосновани послодавац не може за та лица да оствари ослобођење из овога 
члана. 

Послодавац који користи пореско ослобођење из овог члана, осим када 
користи ослобођење у складу са одредбом закона којим се уређују доприноси 
за обавезно социјално осигурање која се односи на исту врсту ослобођења, по 
основу заснивања радног односа са тим лицем нема право да за то лице 
оствари друге олакшице, укључујући и коришћење субвенција за запошљавање 
и самозапошљавање. 

 
Члан 21ж 

Послодавац који заснује радни однос са лицем које се у складу са 
одредбама овог члана може сматрати квалификованим новозапосленим (у 
даљем тексту: квалификовано новозапослено лице), ослобађа се обавезе 
плаћања обрачунатог и обустављеног пореза из зараде новозапосленог лица, 
за зараду исплаћену закључно са 31. децембром 2022. године.  

Послодавац из става 1. овог члана је послодавац, правно или физичко 
лице, који у било ком тренутку у периоду од 1. јануара 2020. године до 31. 
децембра 2022. године са квалификованим новозапосленим лицем закључи 
уговор о раду у складу са законом којим се уређују радни односи и који је 
квалификовано новозапослено лице пријавио на обавезно социјално осигурање 
у Централни регистар обавезног социјалног осигурања.  

Квалификованим новозапосленим лицем из става 1. овог члана сматра 
се лице које у периоду од 1. јануара 2019. године до 31. децембра 2019. године 
није имало статус осигураника запосленог, односно осигураника самосталних 
делатности који је оснивач односно члан привредног друштва који је у радном 
односу у привредном друштву чији је оснивач односно члан, а које је статус 
осигураника запосленог, односно 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. 
јануара 2020. године до 30. априла 2020. године заснивањем радног односа код 
послодавца из става 1. овог члана или код другог послодавца.  

Квалификованим новозапосленим лицем из става 1. овог члана сматра 
се и лице које у периоду од 1. јануара 2019. године до 30. априла 2020. године 
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није имало статус осигураника запосленог, осигураника предузетника, односно 
осигураника самосталних делатности који је оснивач односно члан привредног 
друштва који је у радном односу у привредном друштву чији је оснивач односно 
члан, 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. маја 2020. године до 31. децембра 2020. године заснивањем 
радног односа код послодавца из става 1. овог члана или код другог 
послодавца.  

Пореско ослобођење из става 1. овог члана може да оствари 
послодавац ако се заснивањем радног односа са квалификованим 
новозапосленим лицем повећа број запослених код послодавца у односу на 
број запослених на дан 31. децембра 2019. године.  

Пореско ослобођење из става 1. овог члана може да оствари и 
послодавац који започне обављање делатности после 31. децембра 2019. 
године.  

Ако у току коришћења пореског ослобођења за квалификовано 
новозапослено лице послодавац смањи број запослених у односу на дан 31. 
децембар 2019. године увећан за број квалификованих новозапослених лица, 
губи право да користи пореско ослобођење за онај број квалификованих 
новозапослених лица за колико је смањен број запослених у односу на дан 31. 
децембар 2019. године увећан за број квалификованих новозапослених лица, 
при чему, у случају када је пореско ослобођење остварено за више 
квалификованих новозапослених лица, прво губи ослобођење за оно 
квалификовано новозапослено лице са којим је раније засновао радни однос.  

Изузетно од става 7. овог члана, ако у току коришћења пореског 
ослобођења за квалификовано новозапослено лице послодавац из става 6. 
овог члана смањи број запослених у односу на дан 31. децембар године у којој 
је започео обављање делатности, губи право да користи пореско ослобођење 
за онај број квалификованих новозапослених лица за колико је смањен број 
запослених у односу на дан 31. децембар године у којој је започео обављање 
делатности.  

Послодавац се ослобађа обавезе плаћања обрачунатог и обустављеног 
пореза из зараде из става 1. овог члана, на следећи начин:  

1) 70% пореза - за зараде исплаћене у периоду од 1. јануара 2020. 
године до 31. децембра 2020. године;  

2) 65% пореза - за зараде исплаћене у периоду од 1. јануара 2021. 
године до 31. децембра 2021. године;  

3) 60% пореза - за зараде исплаћене у периоду од 1. јануара 2022. 
године до 31. децембра 2022. године.  

Послодавац који за одређено лице користи било коју врсту подстицаја 
који су уређени одговарајућим законом, осим када користи ослобођење 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 пореско ослобођење из 
овог члана.  

Квалификованим новозапосленим лицем у смислу ст. 3. и 4. овог члана 
не сматра се лице које је у периоду од 1. јануара 2019. године до 30. априла 
2020. године имало статус корисника старосне, привремене старосне или 
инвалидске пензије.  

Ослобођење 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.  

ПОСЛОДАВЦЕМ У СМИСЛУ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА СМАТРА СЕ 
ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ПРЕДУЗЕТНИК ПАУШАЛАЦ, ПРЕДУЗЕТНИК 
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ПОЉОПРИВРЕДНИК, ПРЕДСТАВНИШТВО, ОГРАНАК СТРАНОГ ПРАВНОГ 
ЛИЦА И ФИЗИЧКО ЛИЦЕ. 

 
Члан 33а 

Предузетник и предузетник пољопривредник 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 ОБВЕЗНИК из става 1. овог члана, 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. 

ОБВЕЗНИК ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА КОЈИ СЕ ОПРЕДЕЛИ ЗА 
ИСПЛАТУ ЛИЧНЕ ЗАРАДЕ, ДУЖАН ЈЕ ДА У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ, ПРЕКО 
ПОРТАЛА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ДОСТАВИ ОБАВЕШТЕЊЕ О СВОМ 
ОПРЕДЕЉЕЊУ ДА ВРШИ ИСПЛАТУ ЛИЧНЕ ЗАРАДЕ. 

ЛИЦЕ КОЈЕ ЗАПОЧНЕ ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ОБАВЕШТЕЊЕ О 
ОПРЕДЕЉЕЊУ ДА ВРШИ ИСПЛАТУ ЛИЧНЕ ЗАРАДЕ ПОДНОСИ ИСКЉУЧИВО 
У МОМЕНТУ РЕГИСТРАЦИЈЕ НАДЛЕЖНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ КОЈА ВОДИ 
РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА, КОЈА ЋЕ ТАЈ ЗАХТЕВ ПРОСЛЕДИТИ 
ПОРЕСКОЈ УПРАВИ. 

ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА, ЛИЦА КОЈА СЕ НЕ 
РЕГИСТРУЈУ КОД ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОЈА ВОДИ РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ 
СУБЈЕКАТА, ОБАВЕШТЕЊЕ О ОПРЕДЕЉЕЊУ ДА ВРШЕ ИСПЛАТУ ЛИЧНЕ 
ЗАРАДЕ ПОДНОСЕ ПОРЕСКОЈ УПРАВИ У РОКУ ОД ПЕТ ДАНА ОД ДАНА 
РЕГИСТРАЦИЈЕ, У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ ПРЕКО ПОРТАЛА ПОРЕСКЕ 
УПРАВЕ. 

Обавештење из става 3. овог члана доставља се најкасније до 15. 
децембра текуће године за период од 1. јануара наредне године. 

Предузетник ОБВЕЗНИК из става 1. овог члана који се определи за 
исплату личне зараде, овакво опредељење не може да мења током пореског 
периода. 

Ако се предузетник из става 1. овог члана 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. 

АКО СЕ ОБВЕЗНИК ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ОПРЕДЕЛИ ДА 
ПРЕСТАНЕ СА ИСПЛАТОМ ЛИЧНЕ ЗАРАДЕ, ДУЖАН ЈЕ ДА О ТОМЕ У 
ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ, ПРЕКО ПОРТАЛА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ДОСТАВИ 
ОБАВЕШТЕЊЕ ДО 15. ДЕЦЕМБРА ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ. 

У случају из става 6. ИЗ СТАВА 8. овог члана, предузетник ОБВЕЗНИК 
из става 1. овог члана од 1. јануара године која следи години у којој је доставио 
обавештење надлежном пореском органу није дужан да врши исплату личне 
зараде. 

 
Члан 42. 

Захтев за паушално опорезивање може се поднети надлежном пореском 
органу до 31. октобра текуће године за наредну годину, 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, у електронском облику преко портала 
Пореске управе.  

Лице које започне обављање делатности, захтев за паушално 
опорезивање подноси искључиво у моменту регистрације надлежној 
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организацији која води регистар привредних субјеката, која ће тај захтев 
проследити Пореској управи.  

Изузетно од става 2. овог члана, лица која се не региструју код 
организације која води регистар привредних субјеката, захтев за паушално 
опорезивање подносе Пореској управи у року од пет дана од дана регистрације, 
у електронском облику преко портала Пореске управе.  

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.  

У случају из става 4. овог члана, надлежни порески орган ће решењем 
наложити обвезнику из става 4. овог члана вођење пословних књига од 
половине текуће године или од почетка наредне године.  

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 61. 

Приходом од капитала сматрају се: 
1) камата по основу зајма, штедних и других депозита (орочених или по 

виђењу) и по основу дужничких и сличних хартија од вредности; 
2) дивиденда и учешће у добити; 
3) принос од инвестиционе јединице отвореног инвестиционог фонда; 
3) ПРИХОД ОД ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ОТВОРЕНОГ 

ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА; 
3А) ПРИХОД ПО ОСНОВУ ВЛАСНИШТВА НАД ИНВЕСТИЦИОНОМ 

ЈЕДИНИЦОМ АЛТЕРНАТИВНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА, ОСИМ НАКНАДЕ 
ЗА ПРЕНОС ТЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ; 

4) узимање из имовине и коришћење услуга привредног друштва од 
стране власника друштва за њихове приватне потребе и личну потрошњу. 

Дивидендом из става 1. тачка 2) овог члана сматра се и ликвидациони 
остатак, односно вишак деобне масе у новцу, односно неновчаној имовини, 
изнад вредности уложеног капитала утврђен у складу са законом који уређује 
опорезивање добити правних лица. 

ДИВИДЕНДОМ ИЗ СТАВА 1. ТАЧКА 2) ОВОГ ЧЛАНА СМАТРА СЕ И 
ПРЕОСТАЛА НЕТО ВРЕДНОСТ ИМОВИНЕ ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ 
ФОНДА, ОДНОСНО АЛТЕРНАТИВНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА КОЈИ НЕМА 
СВОЈСТВО ПРАВНОГ ЛИЦА, КОЈА СЕ НАКОН РАСПУШТАЊА ТОГ 
ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА РАСПОДЕЉУЈЕ ЧЛАНОВИМА СРАЗМЕРНО 
ЊИХОВИМ ИНВЕСТИЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА, А КОЈА ЈЕ ИЗНАД 
ДОКУМЕНТОВАНЕ НАБАВНЕ ВРЕДНОСТИ ТИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ 
ЈЕДИНИЦА. 
 

Члан 72. 
Капитални добитак, односно губитак у смислу овог закона представља 

разлику између продајне цене права, удела и хартија од вредности и њихове 
набавне цене, остварену преносом: 

1) стварних права на непокретностима; 
2) ауторских и сродних права и права индустријске својине; 
3) удела у капиталу правних лица, акција и осталих хартија од 

вредности; 
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4) инвестиционе јединице, осим инвестиционих јединица добровољних 
пензијских фондова, откупљене од стране отвореног инвестиционог фонда, у 
складу са прописима којима се уређују инвестициони фондови.; 

4) ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ, ОСИМ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА 
ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА, ОТКУПЉЕНЕ ОД СТРАНЕ 
ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ 
УРЕЂУЈУ ОТВОРЕНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ; 

5) ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ АЛТЕРНАТИВНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ 
ФОНДА, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ АЛТЕРНАТИВНИ 
ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ; 

6) ДИГИТАЛНЕ ИМОВИНЕ. 
Под преносом из става 1. овог члана сматра се продаја или други пренос 

уз новчану или неновчану накнаду. 
Обвезник пореза на капитални добитак је свако физичко лице, 

укључујући и предузетника, које је извршило пренос права, удела и хартија од 
вредности из става 1. овог члана. 
 

Члан 72а 
Капиталним добитком, односно губитком у смислу овог закона не сматра 

се разлика настала преносом права, удела или хартија од вредности, када: 
1) су стечени наслеђем у првом наследном реду; 
2) се пренос врши између брачних другова и крвних сродника у правој 

линији; 
3) се пренос врши између разведених брачних другова, а у непосредној 

је вези са разводом брака; 
4) се врши пренос дужничких хартија од вредности чији је издавалац 

Република, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе или Народна 
банка Србије; 

5) је обвезник извршио пренос права, удела или хартија од вредности 
које је пре преноса имао у свом власништву непрекидно најмање десет годинa. 

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 ПРОЦЕНТА ПРАВА, 
ОДНОСНО УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ, ОБВЕЗНИК МОЖЕ ДА ОСТВАРИ У 
ОДНОСУ НА ПРОЦЕНТУАЛНИ ДЕО ПРАВА КОЈИ ЈЕ НЕПРЕКИДНО НАЈМАЊЕ 
ДЕСЕТ ГОДИНА ИМАО У ВЛАСНИШТВУ, 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 ПРАВА, 
ОДНОСНО УДЕЛА. 

Изузетно од става 1. тачка 5) овог члана, право на пореско изузимање не 
остварује се у случају када члан друштва пренесе удео или акције, односно део 
удела или акција које има у друштву, а по основу тог преноса друштво стиче 
сопствене уделе, односно акције у смислу закона којим се уређују привредна 
друштва. 

Промена номиналне вредности права, односно удела из става 1. тачка 5) 
овог члана не сматра се променом процента права, односно учешћа у капиталу 
из става 2. овог члана.  
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Члан 74. 

За сврху одређивања капиталног добитка, у смислу овог закона, 
набавном ценом се сматра цена по којој је обвезник стекао право, удео или 
хартију од вредности. 

Код преноса непокретности коју је обвезник сам изградио, набавну цену 
из става 1. овог члана чини износ трошкова изградње, а ако обвезник не докаже 
износ трошкова изградње, основица пореза на имовину у години настанка 
обавезе по основу пореза на имовину. 

Код преноса непокретности у изградњи, набавну цену из става 1. овог 
члана чини износ трошкова изградње које је обвезник имао до дана преноса и 
које може да документује. 

Набавна вредност инвестиционе јединице састоји се од нето вредности 
имовине отвореног фонда по инвестиционој јединици на дан уплате, увећане за 
накнаду за куповину уколико је друштво за управљање наплаћује, сагласно 
закону који уређује инвестиционе фондове. 

НАБАВНА ЦЕНА ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ САСТОЈИ СЕ ОД НЕТО 
ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ НА ДАН 
УПЛАТЕ, УВЕЋАНЕ ЗА НАКНАДУ ЗА КУПОВИНУ УКОЛИКО ЈЕ ДРУШТВО ЗА 
УПРАВЉАЊЕ НАПЛАЋУЈЕ, САГЛАСНО ЗАКОНИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈУ 
ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ. 

Код хартија од вредности које је обвезник стекао куповином, а којима се 
тргује на регулисаном тржишту капитала у складу са законом којим се уређује 
тржиште капитала (у даљем тексту: хартије од вредности којима се тргује на 
тржишту капитала), набавном ценом из става 1. овог члана сматра се цена коју 
обвезник документује као стварно плаћену, односно, ако то не учини, најнижа 
забележена цена по којој се трговало у периоду од годину дана од дана који 
претходи продаји хартије од вредности. 

Ако у периоду из става 5. није било трговине том хартијом од вредности, 
набавном ценом сматра се најнижа забележена цена у првој претходној години 
у којој је било трговања. 

Код хартија од вредности које је обвезник стекао, а којима се не тргује на 
тржишту капитала, набавном ценом из става 1. овог члана сматра се цена коју 
обвезник документује као стварно плаћену, односно, ако то не учини, њена 
номинална вредност, а ако је реч о акцијама без номиналне вредности, 
сразмерни део нето имовине друштва у моменту стицања. 

Изузетно од ст. 5, 6. и 7. овог члана, уколико је обвезник стекао хартије 
од вредности које су биле предмет опорезивања у складу са чланом 14. овог 
закона, односно ослобођене од опорезивања у смислу члана 18. став 1. тачка 
11) и став 2. овог закона, набавну цену чини збир износа документоване 
повлашћене цене по којој је обвезник стекао такве акције и основице на коју је 
плаћен порез на зараду у смислу члана 14. овог закона умањене за припадајуће 
обавезе из зараде, односно код самоопорезивања збир износа документоване 
повлашћене цене по којој је обвезник стекао такве акције и основице на коју је 
плаћен порез на зараду у смислу члана 14. овог закона.  

Изузетно од става 8. овог члана, у случају преноса уз накнаду акција или 
удела нерезидентних привредних друштава, односно хартија од вредности чији 
издавалац није порески резидент Републике, уколико резидентни обвезник у 
време стицања тих акција, удела, односно хартија од вредности, као и најмање 
шест месеци по њиховом стицању није био резидент Републике, набавном 
ценом сматра се њихова тржишна вредност на дан када је постао порески 
резидент Републике.  

КОД ПРЕНОСА ДИГИТАЛНЕ ИМОВИНЕ НАБАВНОМ ЦЕНОМ СМАТРА 
СЕ ЦЕНА КОЈУ ОБВЕЗНИК ДОКУМЕНТУЈЕ КАО СТВАРНО ПЛАЋЕНУ, А У 
СЛУЧАЈУ ПРЕНОСА ДИГИТАЛНЕ ИМОВИНЕ КОЈУ ЈЕ ОБВЕЗНИК СТЕКАО 
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УЧЕСТВОВАЊЕМ У ПРУЖАЊУ УСЛУГА РАЧУНАРСКОГ ПОТВРЂИВАЊА 
ТРАНСАКЦИЈА У ИНФОРМАЦИОНИМ СИСТЕМИМА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА 
ОДРЕЂЕНУ ДИГИТАЛНУ ИМОВИНУ (ТЗВ. РУДАРЕЊЕ ДИГИТАЛНЕ 
ИМОВИНЕ), НАБАВНОМ ЦЕНОМ СМАТРА СЕ ИЗНОС ТРОШКОВА КОЈЕ ЈЕ 
ОБВЕЗНИК ИМАО У ВЕЗИ СА СТИЦАЊЕМ ПРЕДМЕТНЕ ДИГИТАЛНЕ 
ИМОВИНЕ И КОЈЕ МОЖЕ ДА ДОКУМЕНТУЈЕ. 

ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 10. ОВОГ ЧЛАНА, У СЛУЧАЈУ ПРЕНОСА 
ДИГИТАЛНЕ ИМОВИНЕ КОЈУ ЈЕ ОБВЕЗНИК СТЕКАО УЧЕСТВОВАЊЕМ У 
ПРУЖАЊУ УСЛУГА РАЧУНАРСКОГ ПОТВРЂИВАЊА ТРАНСАКЦИЈА У 
ИНФОРМАЦИОНИМ СИСТЕМИМА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ОДРЕЂЕНУ 
ДИГИТАЛНУ ИМОВИНУ (ТЗВ. РУДАРЕЊЕ ДИГИТАЛНЕ ИМОВИНЕ), КОЈА ЈЕ 
БИЛА ПРЕДМЕТ ОПОРЕЗИВАЊА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 85. СТАВ 1. ТАЧКА 
16) ОВОГ ЗАКОНА, НАБАВНОМ ЦЕНОМ СМАТРА СЕ ОСНОВИЦА НА КОЈУ ЈЕ 
ПЛАЋЕН ПОРЕЗ НА ДРУГИ ПРИХОД У СМИСЛУ ЧЛАНА 85. ОВОГ ЗАКOНА. 

ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 10. ОВОГ ЧЛАНА, У СЛУЧАЈУ ПРЕНОСА 
ДИГИТАЛНЕ ИМОВИНЕ КОЈУ ЈЕ ОБВЕЗНИК СТЕКАО ОД ПОСЛОДАВЦА ИЛИ 
ОД ПОВЕЗАНОГ ЛИЦА СА ПОСЛОДАВЦЕМ БЕЗ НАКНАДЕ ИЛИ ПО 
ПОВЛАШЋЕНОЈ ЦЕНИ, А КОЈЕ ПРИМАЊЕ ЈЕ БИЛО ПРЕДМЕТ 
ОПОРЕЗИВАЊА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 14. ОВОГ ЗАКОНА, НАБАВНУ ЦЕНУ 
ЧИНИ ЗБИР ИЗНОСА ДОКУМЕНТОВАНЕ ЦЕНЕ ПО КОЈОЈ ЈЕ ОБВЕЗНИК 
СТЕКАО ДИГИТАЛНУ ИМОВИНУ И ОСНОВИЦЕ НА КОЈУ ЈЕ ПЛАЋЕН ПОРЕЗ 
НА ЗАРАДЕ У СМИСЛУ ЧЛАНА 14. ОВОГ ЗАКОНА. 

Набавна цена из става 1. овог члана увећава се годишњим индексом 
потрошачких цена од дана стицања до дана преноса, према подацима 
републичког органа надлежног за послове статистике.  

Изузетно од става 10. СТАВА 13. овог члана код преноса непокретности 
коју је обвезник сам изградио, набавна цена ревалоризује се за сваку годину 
почевши од 1. јануара године која следи години у којој је извршено улагање до 
дана преноса.  

За хартије од вредности којима се тргује на тржишту капитала чија је 
набавна цена утврђена као најнижа забележена цена из става 5, односно става 
6. овог члана, набавна цена ревалоризује се од наредног дана од дана кад је 
забележена најнижа цена по којој се трговало до дана преноса.  

 
Члан 75. 

Ако је право, удео или хартију од вредности обвезник стекао поклоном 
или наслеђем, набавном ценом из члана 74. став 1. овог закона сматра се цена 
по којој је поклонодавац, односно оставилац стекао то право, удео или хартију 
од вредности, а ако не може да се утврди та цена онда њихова тржишна 
вредност у моменту стицања тог права, удела или хартије од вредности од 
стране поклонодавца, односно оставиоца, утврђена од стране надлежног 
пореског органа. 

Изузетно од става 1. овог члана, ако је обвезник право, удео или хартију 
од вредности стекао од поклонодавца, односно оставиоца који је то право, удео 
или хартију од вредности стекао пре 24. јануара 1994. године, набавну цену 
утврдиће надлежни порески орган према тржишној вредности тог права, удела 
или хартије од вредности на дан 24. јануара 1994. године. 

Ако је право, удео или хартију од вредности обвезник стекао уговором о 
доживотном издржавању, набавном ценом из члана 74. став 1. овог закона 
сматра се тржишна цена права, удела или хартије од вредности која је узета 
или могла бити узета као основица пореза на пренос апсолутних права у 
моменту њиховог стицања од стране обвезника. 

Набавна цена права, удела или хартије од вредности које је обвезник 
стекао сагласно ст. 1. до 3. овог члана, увећава се у складу са чланом 74. ст. 9, 
10. и 11. СТ. 13, 14. И 15. овог закона. 
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Набавна цена хартија од вредности које запослени добије без накнаде 
од послодавца или од с послодавцем повезаног лица у смислу члана 18. став 1. 
тачка 11) и став 2. овог закона, је нула динара, осим у случају из члана 74. став 
8. овог закона.  

 
ЧЛАН 79А 

ОБВЕЗНИК КОЈИ НОВЧАНА СРЕДСТВА ОСТВАРЕНА ПРОДАЈОМ 
ДИГИТАЛНЕ ИМОВИНЕ У РОКУ ОД 90 ДАНА ОД ДАНА ПРОДАЈЕ УЛОЖИ У 
ОСНОВНИ КАПИТАЛ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА РЕЗИДЕНТА РЕПУБЛИКЕ У 
СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ 
ЛИЦА, ОДНОСНО У КАПИТАЛ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА ОСНОВАНОГ У 
СКЛАДУ СА ЗАКОНИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈУ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ А 
ЧИЈИ СЕ ЦЕНТАР ПОСЛОВНИХ И ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ НАЛАЗИ 
НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ, ОСЛОБАЂА СЕ 50% ПОРЕЗА НА КАПИТАЛНИ 
ДОБИТАК. 

ОБВЕЗНИКУ КОЈИ У РОКУ ОД 12 МЕСЕЦИ ОД ДАНА ПРОДАЈЕ 
ДИГИТАЛНЕ ИМОВИНЕ, НОВЧАНА СРЕДСТВА ОСТВАРЕНА ПРОДАЈОМ 
ДИГИТАЛНЕ ИМОВИНЕ УЛОЖИ ЗА НАМЕНЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, 
ИЗВРШИЋЕ СЕ ПОВРАЋАЈ 50% ПЛАЋЕНОГ ПОРЕЗА НА КАПИТАЛНИ 
ДОБИТАК. 

ИЗУЗЕТНО ОД СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА, У СЛУЧАЈУ ДА ПРИВРЕДНО 
ДРУШТВО У ЧИЈИ ОСНОВНИ КАПИТАЛ СУ УЛОЖЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА 
ОД ПРОДАЈЕ ДИГИТАЛНЕ ИМОВИНЕ, У КАЛЕНДАРСКОЈ ГОДИНИ У КОЈОЈ ЈЕ 
РЕГИСТРОВАНО УЛАГАЊЕ И У НАРЕДНЕ ДВЕ КАЛЕНДАРСКЕ ГОДИНЕ 
СПРОВЕДЕ ПОСТУПАК СМАЊЕЊА ОСНОВНОГ КАПИТАЛА, ДАНОМ 
ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О СМАЊЕЊУ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ОБВЕЗНИК ГУБИ 
ПРАВО НА ПРЕТХОДНО ОСТВАРЕНО ОСЛОБОЂЕЊЕ И ДУЖАН ЈЕ ДА 
ПОДНЕСЕ ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ САГЛАСНО ЧЛАНУ 95. СТАВ 1. ТАЧКА 1) ОВОГ 
ЗАКОНА.  

МИНИСТАР БЛИЖЕ УРЕЂУЈЕ ПОСТУПАК И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 
ПРАВА НА ПОРЕСКО ОСЛОБОЂЕЊЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА. 

 
Члан 80. 

Ако обвезник у решавање стамбеног питања у смислу члана 79. овог 
закона уложи само део средстава остварених продајом непокретности, пореска 
обавеза му се сразмерно умањује. 

ЧЛАН 80. 
АКО ОБВЕЗНИК У РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНОГ ПИТАЊА У СМИСЛУ 

ЧЛАНА 79. ОВОГ ЗАКОНА УЛОЖИ САМО ДЕО СРЕДСТАВА ОСТВАРЕНИХ 
ПРОДАЈОМ НЕПОКРЕТНОСТИ, ОДНОСНО АКО У ОСНОВНИ КАПИТАЛ 
ПРИВРЕДНОГ      ДРУШТВА, ОДНОСНО У КАПИТАЛ ИНВЕСТИЦИОНОГ 
ФОНДА У СМИСЛУ ЧЛАНА 79А ОВОГ ЗАКОНА УЛОЖИ САМО ДЕО 
СРЕДСТАВА ОСТВАРЕНИХ ПРОДАЈОМ ДИГИТАЛНЕ ИМОВИНЕ, ПОРЕСКА 
ОБАВЕЗА МУ СЕ СРАЗМЕРНО УМАЊУЈЕ. 

 
Члан 83. 

Обвезник пореза на добитке од игара на срећу је физичко лице које 
оствари добитак од игара које се сматрају играма на срећу у смислу закона 
којим се уређују игре на срећу. 

Опорезиви приход за добитке од игара на срећу представља сваки 
појединачни добитак од игара на срећу, осим оних који су ослобођени овим 
законом. 

Ако се добитак састоји од ствари и права, опорезиви приход из става 2. 
овог члана представља тржишна вредност ствари или права у моменту када је 
добитак остварен. 
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Порез на добитке од игара на срећу не плаћа се на: 
1) појединачно остварен добитак из ст. 2. и 3. овог члана, до износа од 

100.000 динара; 
2) остварен добитак од игара које се приређују у играчницама (казинима) 

и на аутоматима. 
2) ОСТВАРЕН ДОБИТАК ОД ПОСЕБНИХ ИГАРА НА СРЕЋУ 

УКЉУЧУЈУЋИ И ПОСЕБНЕ ИГРЕ НА СРЕЋУ КАДА СЕ ПРИРЕЂУЈУ ПРЕКО 
СРЕДСТАВА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ, У СМИСЛУ ЗАКОНА КОЈИМ СЕ 
УРЕЂУЈУ ИГРЕ НА СРЕЋУ. 

 
ЧЛАН 89А 

ОБВЕЗНИКУ КОЈИ ИЗВРШИ УЛАГАЊЕ У АЛТЕРНАТИВНИ 
ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНД, ОДНОСНО У КУПОВИНУ ИНВЕСТИЦИОНЕ 
ЈЕДИНИЦЕ АЛТЕРНАТИВНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА, ПРИЗНАЈЕ СЕ 
ПРАВО НА ПОРЕСКИ КРЕДИТ НА РАЧУН ГОДИШЊЕГ ПОРЕЗА НА ДОХОДАК 
ГРАЂАНА НАЈВИШЕ ДО 50% УЛАГАЊА ИЗВРШЕНОГ У КАЛЕНДАРСКОЈ 
ГОДИНИ ЗА КОЈУ СЕ УТВРЂУЈЕ ГОДИШЊИ ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА. 

ПРАВО НА ПОРЕСКИ КРЕДИТ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА МОЖЕ СЕ 
ОСТВАРИТИ САМО ПО ОСНОВУ У ПОТПУНОСТИ УПЛАЋЕНИХ НОВЧАНИХ 
УЛОГА КОЈИМА СЕ СТИЧУ АКЦИЈЕ ИЛИ УДЕЛИ У АЛТЕРНАТИВНОМ 
ИНВЕСТИЦИОНОМ ФОНДУ, ОДНОСНО ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ 
АЛТЕРНАТИВНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА. 

ПОРЕСКИ КРЕДИТ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА НЕ МОЖЕ БИТИ ВЕЋИ 
ОД 50% УТВРЂЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГОДИШЊЕГ ПОРЕЗА 
НА ДОХОДАК ГРАЂАНА. 

 
Члан 94. 

Обвезник из члана 32. овог закона, осим предузетника паушалца, који у 
току године започне обављање самосталне делатности, дужан је да поднесе 
пореску пријаву у којој ће дати процену прихода и расхода до краја прве 
пословне године, као и процену месечне аконтације пореза, односно 
опредељење да ће исплаћивати личну зараду, најкасније у року од 15 дана од 
дана уписа у регистар надлежног органа, односно од дана почетка обављања 
делатности.  

Обвезник пореза на приходе од самосталне делатности који у току 
године започне обављање самосталне делатности, опредељује се за паушално 
опорезивање у пријави за регистрацију надлежној организацији која води 
регистар привредних субјеката, у ком случају се сматра да је поднео пореску 
пријаву за паушално опорезивање.    

Изузетно од става 1. овог члана, лице које у току године започне 
обављање делатности а које се не региструје код организације која води 
регистар привредних субјеката, подноси пореску пријаву у року од 15 дана од 
дана регистрације.    

Обвезник из члана 32. овог закона, осим предузетника паушалца, који у 
току године престане, односно прекине обављање самосталне делатности, 
дужан је да поднесе пореску пријаву за утврђивање пореза у року од 30 дана од 
дана престанка, односно прекида обављања делатности, за период од почетка 
пореског периода до дана престанка, односно прекида обављања самосталне 
делатности.  

Предузетник паушалац који у току године престане, односно прекине 
обављање самосталне делатности, дужан је да о томе обавести порески орган 
подношењем пореске пријаве у року од 30 дана од дана престанка, односно 
прекида обављања делатности.  

Обвезник у смислу члана 43. ст. 2. и 3. овог закона дужан је да у пореској 
пријави из става 4. овог члана искаже и износ обрачунатог и плаћеног пореза у 
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пореском периоду до дана прекида, односно престанка обављања самосталне 
делатности, као и да уз пореску пријаву поднесе и порески биланс.    

Предузетник друго лице коме престане статус обвезника пореза на 
додату вредност у складу са законом којим се уређује порез на додату 
вредност, уз захтев за паушално опорезивање из члана 42. ст. 1. до 3. овог 
закона, дужан је да поднесе и пореску пријаву у року од 15 дана од дана 
пријема акта надлежног пореског органа којим се потврђује брисање из 
евиденције за порез на додату вредност.    

Предузетник који је порез плаћао на стварни приход у години која 
претходи години за коју се врши утврђивање пореза, уколико испуњава услове 
да буде паушално опорезован може да поднесе пореску пријаву за паушално 
опорезивање у тој години, најкасније до 31. јануара те године. 

 
Члан 95. 

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; 

 1) ДАНА КАДА ЈЕ ОСТВАРИО ИЛИ ЗАПОЧЕО ОСТВАРИВАЊЕ 
ПРИХОДА ПО ОСНОВУ ПРЕНОСА СТВАРНИХ ПРАВА НА 
НЕПОКРЕТНОСТИМА, АУТОРСКИХ И СРОДНИХ ПРАВА И ПРАВА 
ИНДУСТРИЈСКЕ СВОЈИНЕ, УДЕЛА У КАПИТАЛУ ПРАВНИХ ЛИЦА, 
ДИГИТАЛНЕ ИМОВИНЕ, КАО И ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА; 

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, ОДНОСНО ОД ДАНА ПРОДАЈЕ ДИГИТАЛНЕ ИМОВИНЕ ПО ОСНОВУ 
КОЈЕ ОБВЕЗНИК МОЖЕ ДА ОСТВАРИ ПРАВО НА ПОРЕСКО ОСЛОБОЂЕЊЕ 
САГЛАСНО ЧЛАНУ 79А СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА. 

 Изузетно од става 1. овог члана, за пренос права које је предузетник, 
предузетник пољопривредник и предузетник друго лице  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 паушалац дужан је да посебно поднесе пореску пријаву за 
приходе на капиталне добитке. 

Пореску пријаву са обрачунатим порезом за који је чланом 100а став 1. 
тач. 2) и 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 99. 
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, предузетник или предузетник 
паушалац; 
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3) приходе од капитала, ако је исплатилац прихода правно лице, 
предузетник или предузетник паушалац; 

3) ПРИХОДЕ ОД КАПИТАЛА, АКО ЈЕ ИСПЛАТИЛАЦ ПРИХОДА ПРАВНО 
ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ПРЕДУЗЕТНИК ПАУШАЛАЦ ИЛИ ОТВОРЕНИ 
ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНД, ОДНОСНО АЛТЕРНАТИВНИ ИНВЕСТИЦИОНИ 
ФОНД КОЈИ НЕМА СВОЈСТВО ПРАВНОГ ЛИЦА, А КОЈИ ЈЕ ОРГАНИЗОВАН У 
СКЛАДУ СА ДОЗВОЛОМ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА; 

4) приходе од непокретности, ако је исплатилац прихода правно лице, 
предузетник, предузетник паушалац или предузетник пољопривредник; 

5) приходе од давања у закуп покретних ствари, ако је исплатилац 
прихода правно лице, предузетник, предузетник паушалац или предузетник 
пољопривредник; 

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, предузетник 

или предузетник паушалац. 
Под правним лицем у смислу става 1. овог члана подразумева се и део 

правног лица, односно пословна јединица нерезидентног правног лица која је 
регистрована код надлежног државног органа (представништво и др.), као и 
државни органи и организације. 

 ПО ОСНОВУ ПРИХОДА ЛИЦА ИЗ ЧЛАНА 100А СТАВ 5. ОВОГ ЗАКОНА 
ОБАВЕЗУ ОБРАЧУНАВАЊА И ПЛАЋАЊА ПОРЕЗА ПО ОДБИТКУ ИМА 
ДОМАЋЕ ПРАВНО ЛИЦЕ У МОМЕНТУ КАДА ПОСЛОДАВЦУ ИЗ ДРУГЕ 
ДРЖАВЕ ИСПЛАТИ ИЗНОС ЗА НАКНАДУ ТРОШКОВА ЗА РАД САМО У 
СЛУЧАЈУ КАДА СЕ ПОРЕЗ ПРЕТХОДНО НЕ ПЛАТИ САМООПОРЕЗИВАЊЕМ 
САГЛАСНО ЧЛАНУ 100А СТАВ 5. ОВОГ ЗАКОНА, БЕЗ ОБЗИРА НА ТО ДА ЛИ 
ЈЕ ИСТЕКАО РОК ИЗ ЧЛАНА 95. СТАВ 5. И ЧЛАНА 114. СТАВ 1. ОВОГ 
ЗАКОНА.  

 
Члан 100а 

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. 

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. 

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. 
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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. 

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. 

ОБАВЕЗУ ОБРАЧУНАВАЊА И ПЛАЋАЊА ПОРЕЗА ИМА И ОБВЕЗНИК - 
ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ УПУЋЕНО, ОДНОСНО ПОСЛАТО НА РАД КОД ДОМАЋЕГ 
ПРАВНОГ ЛИЦА, ПО ОСНОВУ ЗАРАДЕ И ДРУГИХ ПРИМАЊА КОЈЕ 
ОСТВАРУЈЕ ОД ПОСЛОДАВЦА ИЗ ДРУГЕ ДРЖАВЕ КОЈИ ГА ЈЕ УПУТИО, 
ОДНОСНО ПОСЛАО НА РАД У РЕПУБЛИКУ КОД ДОМАЋЕГ ПРАВНОГ ЛИЦА. 

ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 5. ОВОГ ЧЛАНА, ОБВЕЗНИК НЕМА ОБАВЕЗУ 
ОБРАЧУНАВАЊА И ПЛАЋАЊА ПОРЕЗА КАДА ЈЕ ПОРЕЗ ПЛАЋЕН САГЛАСНО 
ЧЛАНУ 99. СТАВ 3. ОВОГ ЗАКОНА. 

 
Члан 109.  

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. 

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. 

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.  

ПРАВО НА ПОРЕСКО ОСЛОБОЂЕЊЕ ИЗ ЧЛАНА 79. СТАВ 1, ЧЛАНА 
79А 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, 
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.  

ПОВРАЋАЈ ПЛАЋЕНОГ ПОРЕЗА НА КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ ИЗ ЧЛАНА 
79. СТАВ 2. И ЧЛАНА 79А СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА ОСТВАРУЈЕ СЕ НА ЗАХТЕВ 
ОБВЕЗНИКА, УЗ КОЈИ ЈЕ ПРИЛОЖЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА О РЕШАВАЊУ 
СТАМБЕНОГ ПИТАЊА, ОДНОСНО ДОКУМЕНТАЦИЈА О УЛАГАЊУ 
СРЕДСТАВА ОСТВАРЕНИХ ПРОДАЈОМ ДИГИТАЛНЕ ИМОВИНЕ. 

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. 
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Обвезник из члана 84б овог закона који у току године започне пружање 
угоститељских услуга дужан је да плаћа порез почев за наредни квартал у 
односу на онај 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 наредни квартал у односу на 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. 

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. 

 
САМОСТАЛНИ ЧЛАНОВИ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА 

 
ЧЛАН 23. 

 ПРВО УСКЛАЂИВАЊЕ НЕОПОРЕЗИВОГ ИЗНОСА ЗАРАДЕ ОД 18.300 
ДИНАРА ГОДИШЊИМ ИНДЕКСОМ ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА ВРШИ СЕ ПОЧЕВ У 
2022. ГОДИНИ. 
 

ЧЛАН 24. 
У ПОСТУПЦИМА УТВРЂИВАЊА, НАПЛАТЕ И КОНТРОЛЕ НАПЛАТЕ 

ПОРЕЗА ПО ОДБИТКУ КОД ДОМАЋИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ПО ОСНОВУ 
ПРИМАЊА ОБВЕЗНИКА – СТРАНЦА УПУЋЕНОГ НА РАД У РЕПУБЛИКУ 
СРБИЈУ, ПО ОСНОВУ ПРИМАЊА КОЈЕ ОСТВАРУЈЕ ОД ПОСЛОДАВЦА У ИЛИ 
ИЗ ДРУГЕ ДРЖАВЕ, КОЈИ НИСУ ПРАВНОСНАЖНО ОКОНЧАНИ ДО ДАНА 
СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА, ПОРЕСКА ОБАВЕЗА УТВРДИЋЕ СЕ У 
СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ. 
 

ЧЛАН 25. 
У ПОСТУПЦИМА УТВРЂИВАЊА, НАПЛАТЕ И КОНТРОЛЕ НАПЛАТЕ 

ПОРЕЗА НА ДОБИТКЕ ОД ИГАРА НА СРЕЋУ КОЈИ НИСУ ПРАВНОСНАЖНО 
ОКОНЧАНИ ДО ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА, ПОРЕЗ НА 
ДОБИТКЕ ОД ИГАРА НА СРЕЋУ УТВРДИЋЕ СЕ У СКЛАДУ СА ОВИМ 
ЗАКОНОМ. 

 
ЧЛАН 26.  

У ПОСТУПЦИМА УТВРЂИВАЊА, НАПЛАТЕ И КОНТРОЛЕ НАПЛАТЕ 
ПОРЕЗА НА ПРИХОД ОД ПРЕНОСА ДИГИТАЛНЕ ИМОВИНЕ КОЈИ НИСУ 
ПРАВНОСНАЖНО ОКОНЧАНИ ДО ДАНА ПОЧЕТКА ПРИМЕНЕ ОДРЕДАБА ЧЛ. 
10, 12, 14, 15, 19. И 22. ОВОГ ЗАКОНА, У ДЕЛУ КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА 
ДИГИТАЛНУ ИМОВИНУ, ПОРЕЗ НА ПРИХОД ОД ПРЕНОСА ДИГИТАЛНЕ 
ИМОВИНЕ УТВРДИЋЕ СЕ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ. 

 
ЧЛАН 27.  

ПРОПИС ЗА ИЗВРШАВАЊЕ ОВОГ ЗАКОНА ДОНЕЋЕ СЕ У РОКУ ОД 
120 ДАНА ОД ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ЗАКОНА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ 
ДИГИТАЛНА ИМОВИНА. 

 
ЧЛАН 28. 

ОДРЕДБЕ ОВОГ ЗАКОНА ПРИМЕЊИВАЋЕ СЕ ОД 1. ЈАНУАРА 2021. 
ГОДИНЕ, ОСИМ ОДРЕДАБА ЧЛ. 10, 12, 14, 15, 19. И 22. ОВОГ ЗАКОНА, У 
ДЕЛУ КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ДИГИТАЛНУ ИМОВИНУ, КОЈЕ ЋЕ СЕ 
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ПРИМЕЊИВАТИ  ОД ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ЗАКОНА КОЈИМ СЕ 
УРЕЂУЈЕ ДИГИТАЛНА ИМОВИНА. 

 
ЧЛАН 29. 

ОВАЈ ЗАКОН СТУПА НА СНАГУ ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА 
ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”. 
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ИЗЈАВA О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

 
 
1. Орган државне управе, односно други овлашћени предлагач прописа  

 
Овлашћени предлагач прописа: Влада  
Обрађивач: Министарство финансија  
 
2. Назив прописа 
 
Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана 
Draft Law on amendments and suplements to Individual Income Tax Law 
 
3. Усклађеност прописа са одредбама Споразума о стабилизацији и 
придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са 
једне стране, и Републике Србије са друге стране („Службени гласник РС”, број 
83/08) (у даљем тексту: Споразум), односно са одредбама Прелазног 
споразума о трговини и трговинским питањима између Европске заједнице, са 
једне стране, и Републике Србије, са друге стране („Службени гласник РС”, број 
83/08) (у даљем тексту: Прелазни споразум): 

 
а) Одредбe Споразума и Прелазног споразума којe се односе на нормативну 
садржину прописа     
 
Наслов IV - Слободан проток робе, члан 37. Споразума  
 
Наслов VIII - Политике сарадње, члан 100. Споразума  
  
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама Споразума и 
Прелазног споразума 
 
Примењује се рок из члана 72. Споразума, као општи рок за усклађивање 
прописа. 
 
в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе Споразума 
и Прелазног споразума 
 
У потпуности испуњава обавезе које произилазе из одредаба Споразума и 
Прелазног споразума. 

 
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза које 
произилазе из наведене одредбе Споразума и Прелазног споразума 

/ 
 

д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина Европске 
уније 

/ 
 
4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније 
а) Навођење одредби примарних извора права Европске уније и оцене 
усклађеност са њима  
б) Навођење секундарних извора права Европске уније и оцене усклађености 
са њима 
в) Навођење осталих извора права Европске уније и усклађеност са њима 
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г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност 
д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са 
прописима Европске уније 
 
Не постоје одговарајући прописи Европске уније са којима је потребно 
обезбедити усклађеност. 

 
5. Уколико не постоје одговарајуће надлежности Европске уније у материји коју 
регулише пропис, и/или не постоје одговарајући секундарни извори права 
Европске уније са којима је потребно обезбедити усклађеност, потребно је 
образложити ту чињеницу. У овом случају, није потребно попуњавати Табелу 
усклађености прописа. Табелу усклађености није потребно попуњавати и 
уколико се домаћим прописом не врши пренос одредби секундарног извора 
права Европске уније већ се искључиво врши примена или спровођење неког 
захтева који произилази из одредбе секундарног извора права (нпр. Предлогом 
одлуке о изради стратешке процене утицаја биће спроведена обавеза из члана 
4. Директиве 2001/42/ЕЗ, али се не врши и пренос те одредбе директиве). 
 
Не постоје одговарајући прописи Европске уније са којима је потребно 
обезбедити усклађеност. 
 
6. Да ли су претходно наведени извори права Европске уније преведени на 
српски језик? 
 
Не постоје одговарајући прописи Европске уније са којима је потребно 
обезбедити усклађеност. 

 
7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик Европске уније? 
 
Не 

 
8. Учешће консултаната у изради прописа и њихово мишљење о усклађености. 
 
У изради Предлога закона нису учествовали консултанти. 


	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, 68/14-др. закон, 112/15, 113/1...
	После става 5. додаје се нови став 6, који гласи:
	„Обвезник из става 1. овог члана који се определи за исплату личне зараде, дужан је да у електронском облику, преко портала Пореске управе достави обавештење о свом опредељењу да врши исплату личне зараде.”.
	После става 3. додају се нови ст. 4. и 5, који гласе:
	„Лице које започне обављање делатности, обавештење о опредељењу да врши исплату личне зараде подноси искључиво у моменту регистрације надлежној организацији која води регистар привредних субјеката, која ће тај захтев проследити Пореској управи.
	У члану 61. став 1. тачка 3) мења се и гласи:
	После члана 79. додаје се члан 79a, који гласи:
	У члану 109. ст. 6. и 7. мењају се и гласе:
	VI. ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗAКOНА О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА
	КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ, ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ
	Члан 15а
	Члан 15в
	Члан 21в
	Члан 21д
	Члан 21е
	Члан 21ж
	Члан 33а
	Предузетник и предузетник пољопривредник 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 ОБВЕЗНИК из става 1. овог члана, 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.
	ОБВЕЗНИК ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА КОЈИ СЕ ОПРЕДЕЛИ ЗА ИСПЛАТУ ЛИЧНЕ ЗАРАДЕ, ДУЖАН ЈЕ ДА У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ, ПРЕКО ПОРТАЛА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ДОСТАВИ ОБАВЕШТЕЊЕ О СВОМ ОПРЕДЕЉЕЊУ ДА ВРШИ ИСПЛАТУ ЛИЧНЕ ЗАРАДЕ.
	ЛИЦЕ КОЈЕ ЗАПОЧНЕ ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ОБАВЕШТЕЊЕ О ОПРЕДЕЉЕЊУ ДА ВРШИ ИСПЛАТУ ЛИЧНЕ ЗАРАДЕ ПОДНОСИ ИСКЉУЧИВО У МОМЕНТУ РЕГИСТРАЦИЈЕ НАДЛЕЖНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ КОЈА ВОДИ РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА, КОЈА ЋЕ ТАЈ ЗАХТЕВ ПРОСЛЕДИТИ ПОРЕСКОЈ УПРАВИ.
	ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА, ЛИЦА КОЈА СЕ НЕ РЕГИСТРУЈУ КОД ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОЈА ВОДИ РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА, ОБАВЕШТЕЊЕ О ОПРЕДЕЉЕЊУ ДА ВРШЕ ИСПЛАТУ ЛИЧНЕ ЗАРАДЕ ПОДНОСЕ ПОРЕСКОЈ УПРАВИ У РОКУ ОД ПЕТ ДАНА ОД ДАНА РЕГИСТРАЦИЈЕ, У ЕЛЕКТРОНСКОМ ...
	Обавештење из става 3. овог члана доставља се најкасније до 15. децембра текуће године за период од 1. јануара наредне године.
	Предузетник ОБВЕЗНИК из става 1. овог члана који се определи за исплату личне зараде, овакво опредељење не може да мења током пореског периода.
	Ако се предузетник из става 1. овог члана 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.
	АКО СЕ ОБВЕЗНИК ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ОПРЕДЕЛИ ДА ПРЕСТАНЕ СА ИСПЛАТОМ ЛИЧНЕ ЗАРАДЕ, ДУЖАН ЈЕ ДА О ТОМЕ У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ, ПРЕКО ПОРТАЛА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ДОСТАВИ ОБАВЕШТЕЊЕ ДО 15. ДЕЦЕМБРА ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ.
	У случају из става 6. ИЗ СТАВА 8. овог члана, предузетник ОБВЕЗНИК из става 1. овог члана од 1. јануара године која следи години у којој је доставио обавештење надлежном пореском органу није дужан да врши исплату личне зараде.
	Члан 42.
	Захтев за паушално опорезивање може се поднети надлежном пореском органу до 31. октобра текуће године за наредну годину, односно у року од 15 дана од дана пријема акта надлежног пореског органа којим се потврђује брисање из евиденције за порез на дода...
	Лице које започне обављање делатности, захтев за паушално опорезивање подноси искључиво у моменту регистрације надлежној организацији која води регистар привредних субјеката, која ће тај захтев проследити Пореској управи.
	Изузетно од става 2. овог члана, лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, захтев за паушално опорезивање подносе Пореској управи у року од пет дана од дана регистрације, у електронском облику преко портала П...
	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 ...
	У случају из става 4. овог члана, надлежни порески орган ће решењем наложити обвезнику из става 4. овог члана вођење пословних књига од половине текуће године или од почетка наредне године.
	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 уређу...
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