
ПРЕДЛОГ 

З А К О Н  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗAКOНА 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, 86/19 и 153/20), после члана 12а додају се назив 
члана 12б и члан 12б, који гласе: 

„Нормирани трошкови у динарском износу 

Члан 12б 

Нормирани трошкови из члана 56. став 2. и члана 85. став 5. тачка 2) 
овог закона по основу прихода који обвезник оствари у кварталу, признају се у 
висини троструког износа из члана 15а став 2. овог закона. 

Обвезнику који у истом кварталу оствари и приходе од ауторских и 
сродних права и приходе по основу уговорене накнаде за извршени рад, на које 
се порез плаћа самоопорезивањем, по основу укупног износа тих прихода 
признају се нормирани трошкови у висини из става 1. овог члана.”. 

Члан 2. 

У члану 56. додаје се став 2, који гласи: 

„Изузетно од става 1. овог члана, за приходе од ауторских и сродних 
права на које се порез плаћа самоопорезивањем, изузев тих прихода које 
остварује обвезник који има статус самосталног уметника у складу са законом 
којим се уређује област културе, нормирани трошкови признају се у складу са 
чланом 12б овог закона.”. 

Члан 3. 

У члану 85. став 1. тачка 17) подтачка (9), тачка на крају замењује се 
тачком и запетом. 

Додаје се тачка 18), која гласи: 

„18) приходи по основу уговорене накнаде за извршени рад на које се 
порез плаћа самоопорезивањем.”. 

Став 5. мења се и гласи: 

„Изузетно од става 3. овог члана, опорезиви приход из: 

1) става 1. тачка 17) овог члана, који оствари предузетник или 
предузетник паушалац, чини бруто приход обвезника пореза; 

2) става 1. тачка 18) овог члана, који физичко лице оствари по основу 
уговорене накнаде за извршени рад, на који се порез плаћа 
самоопорезивањем, чини бруто приход остварен у кварталу умањен за 
нормиране трошкове који се признају на начин из члана 12б овог закона.”. 

Члан 4. 

У члану 95. после става 5. додаје се нови став 6, који гласи: 
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„Изузетно од става 5. овог члана пореска пријава за приходе за које се 
нормирани трошкови признају сагласно члану 12б овог закона, подноси се у 
року од 30 дана од истека квартала у коме су ти приходи остварени.”. 

Досадашњи став 6. постаје став 7. 

У досадашњем ставу 7, који је постао став 8, речи: „из става 6.” замењују 
се речима: „из става 7.”. 

Члан 5. 

Порески орган решењем утврђује порез на приходе по основу уговорене 
накнаде од ауторских и сродних права и уговорене накнаде за извршени рад, на 
које се порез плаћа самоопорезивањем, остварене у периоду почев од 1. јануара 
2015. године закључно са 30. септембром 2021. године, уколико није: 

- наступила застарелост утврђивања пореске обавезе у складу са 
прописима који су били на снази у моменту остваривања прихода, или 

- правоснажно окончан поступак утврђивања пореске обавезе, или 

- пре ступања на снагу овог закона плаћена пореска обавеза у складу 
са прописима који су били на снази на дан настанка пореске обавезе. 

Не плаћа се порез на доходак грађана на приходе из става 1. овог члана 
остварене у календарској години у висини до 384.000 динара годишње. 

Нормирани трошкови за приходе из става 1. овог члана на које се плаћа 
порез на доходак грађана, признају се у висини 43% од остварених прихода из 
става 1. овог члана. 

Порез утврђен решењем из става 1. овог члана плаћа се у 120 једнаких 
месечних износа, с тим да први износ доспева за плаћање 15. у месецу који следи 
месецу који је наредни у односу на месец у коме је донето решење пореског 
органа. 

Начин евидентирања и обавештавања надлежних органа о јавним 
приходима који се утврђују и плаћају сагласно ст. 1 - 4. овог члана ближе 
уређује министар финансија. 

Члан 6. 

Подзаконски акт за извршавање овог закона донеће се у року од 120 
дана од дана ступања на снагу овог закона. 

Члан 7. 

Овај закон примењиваће се од 1. октобра 2021. године, осим члана 5. који 
ће се примењивати од дана ступања на снагу овог закона. 

Члан 8. 

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 

поједностављења поступка утврђивања пореске обавезе за обвезнике који 
остварују приходе по основу рада на које се порез плаћа самоопорезивањем, 
као и смањења трошкова администрирања пореске обавезе по том основу.  

 
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, 
86/19 и 153/20 - у даљем тексту: Закон) односи се на опорезивање прихода 
физичких лица која остварују приходе од ауторских и сродних права на које се 
порез плаћа самоопорезивањем, као и по основу уговорене накнаде за 
извршени рад на које се порез плаћа самоопорезивањем. Тим лицима признају 
се нормирани трошкови у динарском износу у висини троструког износа из 
члана 15а став 2. Закона (који је опредељен као неопорезиви износ зараде), по 
основу наведених прихода остварених у кварталу.  

Поред тога, по основу уговорене накнаде од ауторских и сродних права и 
уговорене накнаде за извршени рад, на које се порез плаћа самоопорезивањем, 
а који су остварени у периоду почев од 1. јануара 2015. године закључно са 30. 
септембром 2021. године, порез се утврђује решењем пореског органа уколико 
није: 
 - наступила застарелост утврђивања пореске обавезе у складу са 
прописима који су били на снази у моменту остваривања прихода, или 
 - правоснажно окончан поступак утврђивања пореске обавезе, или 
 - пре ступања на снагу овог закона плаћена пореска обавеза у складу са 
прописима који су били на снази на дан настанка пореске обавезе. 

По основу пореске обавезе утврђене решењем пореског органа омогућено 
је плаћање у 120  једнаких месечних износа. На наведене приходе који су 
остварени у календарској години у висини до 384.000 динара годишње, не плаћа 
се порез на доходак грађана. Нормирани трошкови признају се у висини 43% од 
оствареног прихода. 
   

• 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, 72/19 и 
149/20) уводе законом, то значи да се измене и допуне тих елемената могу 
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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. 
 

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА 
И ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

 
Уз члан 1.  
Новододатим чланом 12б Закона утврђује се висина нормираних 

трошкова у динарском износу по основу прихода од ауторских и сродних права 
на које се порез плаћа самоопорезивањем, као и прихода по основу уговорене 
накнаде за извршени рад на које се порез плаћа самоопорезивањем. 
Нормирани трошкови признају се у висини троструког износа из члана 15а став 
2. Закона (који је опредељен као неопорезиви износ зараде) за бруто износ 
наведених прихода које обвезник оствари у кварталу, при чему је висина 
нормираних трошкова иста без обзира да ли је обвезник остварио приходе по 
једном или по другом основу или по оба основа истовремено. 

 
Уз члан 2. 
Допуном члана 56. Закона, додатим ставом 2. предлаже се да се за 

приходе од ауторских и сродних права на које се порез плаћа 
самоопорезивањем, изузев тих прихода које остварује обвезник који има статус 
самосталног уметника у складу са законом који уређује област културе, 
нормирани трошкови признају у складу са новододатим чланом 12б Закона. 
Сагласно томе, нормирани трошкови признају се у висини троструког 
неопорезивог износа зараде за наведене приходе које обвезник оствари у 
кварталу. 

 
Уз члан 3. 
Изменама у члану 85. Закона као опорезиви приход, који се опорезује 

сагласно том члану, наводи се приход по основу уговорене накнаде за 
извршени рад на који се порез плаћа самоопорезивањем. Опорезиви приход 
чини бруто приход по том основу, остварен у кварталу, умањен за нормиране 
трошкове који се признају на начин из новододатог члана 12б Закона. 

 
 

Уз члан 4.   
 Предлаже се измена члана 95. Закона, који се односи на подношење 
пореске пријаве, на начин да се пореска пријава за приходе за које се 
нормирани трошкови признају сагласно новододатом члану 12б Закона, 
подноси у року од 30 дана од истека квартала у коме су ти приходи остварени. 
 



5 
 

 Уз члан 5. 
Предлаже се да порески орган решењем утврђује порез на приходе по 

основу уговорене накнаде од ауторских и сродних права и уговорене накнаде за 
извршени рад, на које се порез плаћа самоопорезивањем, остварене у периоду 
почев од 1. јануара 2015. године закључно са 30. септембром 2021. године.  Порез 
се утврђује уколико није: 
 - наступила застарелост утврђивања пореске обавезе у складу са 
прописима који су били на снази у моменту остваривања прихода, или 
 - правоснажно окончан поступак утврђивања пореске обавезе, или 
 - пре ступања на снагу овог закона плаћена пореска обавеза у складу са 
прописима који су били на снази на дан настанка пореске обавезе. 

По основу наведених прихода не плаћа се порез на доходак грађана на 
приходе остварене у календарској години у висини до 384.000 динара годишње. 
Признају се нормирани трошкови од 43% од оствареног прихода. Порез утврђен 
решењем плаћа се у 120 једнаких месечних износа, с тим да први износ доспева 
за плаћање 15. у месецу који следи месецу који је наредни у односу на месец у 
коме је донето решење пореског органа. 

Предлаже се да министар финансија ближе уреди начин евидентирања 
и обавештавања надлежних органа о јавним приходима који се утврђују и 
плаћају сагласно ст. 1 - 4. овог члана. 

 
Уз члан 6.   
Наводи се да ће се подзаконски акт за извршавање овог закона донети у 

року од 120 дана од дана ступања на снагу овог закона. 
 
Уз члан 7.   
Предлаже се да се овај закон примењује од 1. октобра 2021. године, осим 

члана 5. који ће се примењивати од дана ступања на снагу овог закона. 
 
Уз члан 8.   
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 предложена законска решења имати неутралан ефекат 

на буџет, имајући у виду да, на основу расположивих података Пореске управе, 
очекивани приходи по основу пореза и доприноса за период почев од 2016. 
године закључно до јуна 2020. године, према предложеном решењу, износе око 
3 милијарде динара колико би износиле и обавезе према сада важећем 
законском решењу чија измена се предлаже.  

 
1. На кога ће и како ће највероватније утицати решења у овом закону  
 
Предложена решења утицаће на физичка лица која остварују приходе од 

ауторских и сродних права на које се порез плаћа самоопорезивањем, као и по 
основу уговорене накнаде за извршени рад на које се порез плаћа 
самоопорезивањем. Тим лицима признају се нормирани трошкови у динарском 
износу у висини троструког износа из члана 15а став 2. Закона, као 
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неопорезивог износа зараде, по основу наведених прихода остварених у 
кварталу.  

Поред тога, по основу уговорене накнаде од ауторских и сродних права и 
уговорене накнаде за извршени рад, на које се порез плаћа самоопорезивањем, 
а које су остварене у периоду почев од 1. јануара 2015. године закључно са 30. 
септембром 2021. године, порез се утврђује решењем пореског органа уколико 
није: 
 - наступила застарелост утврђивања пореске обавезе у складу са 
прописима који су били на снази у моменту остваривања прихода, или 
 - правоснажно окончан поступак утврђивања пореске обавезе, или 
 - пре ступања на снагу овог закона плаћена пореска обавеза у складу са 
прописима који су били на снази на дан настанка пореске обавезе. 

Омогућено је плаћање пореза у 120 једнаких месечних износа. Наведени 
приходи умањују се за неопорезиви износ у висини од 384.000 динара годишње, 
а за приход који се опорезује признају се нормирани трошкови 43% од бруто 
прихода. 
 

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 утврђивања нормираних трошкова у 

динарском износу у висини троструког износа из члана 15а став 2. Закона (члан 
се односи на неопорезиви износ зараде), требало би да смањи трошкове 
администрирања пореске обавезе обвезницима који остварују приходе од 
ауторских и сродних права и по основу уговорене накнаде за извршени рад, на 
које се порез плаћа самоопорезивањем.  

 
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 уређење пореске обавезе по основу уговорене 
накнаде за рад, а које обавезе се плаћају на терет пореског обвезника. 

Утврђивање нормираних трошкова у динарском износу у висини 
троструког износа из члана 15а став 2. Закона (члан се односи на неопорезиви 
износ зараде), који су једнаки за све обвезнике који остварују уговорену накнаду 
по основу свог рада, на које се порез плаћа самоопорезивањем, представља 
поједностављење поступка утврђивања пореске обавезе по основу свих врста 
уговорених накнада за рад.  

Поред тога, предложеним законским решењима се смањују трошкови 
администрирања пореске обавезе по основу наведених накнада за рад.   

Позитивне последице доношења овог закона односе се и на наставак 
сузбијања „сиве економије”, стварањем услова за подстицање обвезника на 
пријављивање прихода по основу којих обвезници по поједностављеној 
процедури сами обрачунавају и плаћају порез самоопорезивањем.  

Очекује се да предложена решења имају позитиван ефекат на 
пријављивање прихода и плаћање пореза, као и доприноса који су основ за 
остваривање права из обавезног социјалног осигурања. 

 
4. Да ли се овим законом подржава стварање нових привредних 

субјеката на тржишту и тржишна конкуренција  
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Предложена решења имаће за последицу смањење трошкова за 
обвезнике по основу предметних уговорених накнада, и у том смислу може се 
очекивати да ће допринети стварању повољнијих услова привређивања кроз 
растерећење обвезника.  

 
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 овог закона размотрене су иницијативе за 
измену Закона. 

 
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 
обезбеђује транспарентност, информисаност и приступ информацијама, како би 
се и на овај начин допринело остваривању циљева постављених доношењем 
овог закона. 
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VI. ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗAКOНА О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА 
КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ, ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ 

 
 

НОРМИРАНИ ТРОШКОВИ У ДИНАРСКОМ ИЗНОСУ 
ЧЛАН 12Б  

НОРМИРАНИ ТРОШКОВИ ИЗ ЧЛАНА 56. СТАВ 2. И ЧЛАНА 85. СТАВ 5. 
ТАЧКА 2) ОВОГ ЗАКОНА ПО ОСНОВУ ПРИХОДА КОЈИ ОБВЕЗНИК ОСТВАРИ 
У КВАРТАЛУ, ПРИЗНАЈУ СЕ У ВИСИНИ ТРОСТРУКОГ ИЗНОСА ИЗ ЧЛАНА 15А 
СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА. 

ОБВЕЗНИКУ КОЈИ У ИСТОМ КВАРТАЛУ ОСТВАРИ И ПРИХОДЕ ОД 
АУТОРСКИХ И СРОДНИХ ПРАВА И ПРИХОДЕ ПО ОСНОВУ УГОВОРЕНЕ 
НАКНАДЕ ЗА ИЗВРШЕНИ РАД, НА КОЈЕ СЕ ПОРЕЗ ПЛАЋА 
САМООПОРЕЗИВАЊЕМ, ПО ОСНОВУ УКУПНОГ ИЗНОСА ТИХ ПРИХОДА 
ПРИЗНАЈУ СЕ НОРМИРАНИ ТРОШКОВИ У ВИСИНИ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ 
ЧЛАНА. 

 
Члан 56. 

Обвезнику - аутору, односно носиоцу сродног права признају се следећи 
нормирани трошкови: 

1) за вајарска дела, таписерије, уметничку керамику, керамопластику, 
мозаик и витраж, за уметничку фотографију, зидно сликарство и сликарство у 
простору у техникама: фреска, графика, интарзија, емајл, интарзиране и 
емајлиране предмете, костимографију, модно креаторство и уметничку обраду 
текстила (ткани текстил, штампани текстил и сл.) - 50% од бруто прихода; 

2) за сликарска дела, графичка дела, индустријско обликовање са 
израдом модела и макета, ситну пластику, радове визуелних комуникација, 
радове у области унутрашње архитектуре и обраде фасада, обликовање 
простора, радове на подручју хортикултуре, вршење уметничког надзора над 
извођењем радова у области унутрашње и фасадне архитектуре, обликовања 
простора и хортикултуре са израдом модела и макета, уметничка решења за 
сценографију, научна, стручна, књижевна и публицистичка дела, превођење, 
односно преводи, музичка и кинематографска дела и рестаураторска и 
конзерваторска дела у области културе и уметности, за извођење уметничких 
дела (свирање и певање, позоришна и филмска глума, рецитовање), снимање 
филмова и идејне скице за таписерију и костимографију кад се не изводе у 
материјалу - 43% од бруто прихода; 

3) за интерпретацију, односно извођење естрадних програма забавне и 
народне музике, производњу фонограма, производњу видеограма, производњу 
емисије, производњу базе података и за друга ауторска и сродна права која 
нису наведена у тач. 1) и 2) овог члана - 34% од бруто прихода. 

ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, ЗА ПРИХОДЕ ОД АУТОРСКИХ 
И СРОДНИХ ПРАВА НА КОЈЕ СЕ ПОРЕЗ ПЛАЋА САМООПОРЕЗИВАЊЕМ, 
ИЗУЗЕВ ТИХ ПРИХОДА КОЈЕ ОСТВАРУЈЕ ОБВЕЗНИК КОЈИ ИМА СТАТУС 
САМОСТАЛНОГ УМЕТНИКА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ 
ОБЛАСТ КУЛТУРЕ, НОРМИРАНИ ТРОШКОВИ ПРИЗНАЈУ СЕ У СКЛАДУ СА 
ЧЛАНОМ 12Б ОВОГ ЗАКОНА. 

 
Члан 85.  

Осталим приходима, у смислу овог закона, сматрају се и други приходи 
који по својој природи чине доходак физичког лица, а нарочито: 

1) приходи по основу уговора о делу; 
2) приходи по основу уговора о обављању привремених и повремених 

послова закључених преко омладинске или студентске задруге са лицем до 
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навршених 26 година живота ако је на школовању у установама средњег, вишег 
или високог образовања; 

3) приходи по основу допунског рада; 
4) приходи по основу трговинског заступања; 
5) примања чланова органа управе правног лица; 
6) накнада посланицима и одборницима; 
7) накнада у вези са извршавањем послова одбране, цивилне заштите и 

заштите од елементарних непогода; 
8) примања стечајних управника, судских вештака, судија поротника и 

судских тумача; 
9) приходи по основу прикупљања и продаје секундарних сировина; 
10) приходи по основу продаје добара остварених обављањем 

привремених или повремених послова, ако нису опорезовани по другом основу 
у смислу овог закона; 

11) награде и друга слична давања физичким лицима која нису 
запослена код исплатиоца, а која произлазе из рада или друге врсте доприноса 
делатности исплатиоца, у износу преко 13.420 динара годишње, остварена од 
једног исплатиоца;  

12) примања из члана 9. овог закона изнад прописаних неопорезивих 
износа;  

13) накнаде трошкова и других расхода лицима која нису запослена код 
исплатиоца, осим прихода из тачке 11) овог става; 

14) примања која, сагласно закону којим се уређује рад, оствари 
запослени по основу учешћа у добити оствареној у пословној години; 

15) приходи од продаје пољопривредних и шумских производа и услуга, 
укључујући и приход по основу прикупљања и продаје шумских плодова и 
лековитог биља, као и узгајања и продаје печурака, пчелињег роја (пчела) и 
пужева; 

16) сви други приходи који нису опорезовани по другом основу или нису 
изузети од опорезивања или ослобођени плаћања пореза по овом закону; 

17) накнада исплаћена предузетнику или предузетнику паушалцу који 
обавља активности уз накнаду за истог налогодавца или за лице које се у 
смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица сматра повезаним 
лицем с налогодавцем (у даљем тексту: повезано лице с налогодавцем), и који 
додатно испуњава најмање пет од наведених девет критеријума, или је према 
околностима случаја приликом отпочињања пословне сарадње могло да се 
закључи да ће испунити најмање пет од девет наведених критеријума који су 
накнадно и испуњени:  

(1) налогодавац или повезано лице с налогодавцем одређује радно 
време предузетнику или предузетнику паушалцу или су одмор и одсуства 
предузетника или предузетника паушалца зависни од одлуке налогодавца или 
повезаног лица с налогодавцем и накнада предузетнику или предузетнику 
паушалцу се не умањује сразмерно времену проведеном на одмору; 

(2) предузетник или предузетник паушалац уобичајено користи 
просторије које обезбеди или обавља послове у месту које одреди налогодавац 
или повезано лице с налогодавцем за потребе обављања послова који су му 
поверени; 

(3) налогодавац или повезано лице с налогодавцем врши или организује 
стручно оспособљавање или усавршавање предузетника или предузетника 
паушалца; 

(4) налогодавац је ангажовао предузетника или предузетника паушалца 
након оглашавања у средствима информисања потребе за ангажовањем 
физичких лица или ангажујући треће лице које се уобичајено бави 
проналажењем лица подобних за радно ангажовање, а чија је услуга 
резултирала ангажовањем тог предузетника или предузетника паушалца; 
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(5) налогодавац или повезано лице с налогодавцем обезбеђује 
сопствени основни алат, опрему или друга основна материјална или 
нематеријална средства потребна за редован рад предузетника или 
предузетника паушалца или финансира њихову набавку, осим 
специјализованих алата, опреме или других специјализованих материјалних 
или нематеријалних средстава који могу бити неопходни у циљу извршавања 
специфичног посла или налога, или налогодавац или повезано лице с 
налогодавцем уобичајено руководи процесом рада предузетника или 
предузетника паушалца, осим таквог руковођења које подразумева давање 
основног налога у вези са нарученим послом и разумну контролу резултата 
рада или надзор налогодавца, као доброг привредника, над обављањем посла 
који је наручио; 

(6) најмање 70% од укупно остварених прихода предузетника или 
предузетника паушалца у периоду од 12 месеци који почиње или се завршава у 
односној пореској години је остварено од једног налогодавца или од повезаног 
лица с налогодавцем; 

(7) предузетник или предузетник паушалац обавља послове из 
делатности налогодавца или повезаног лица с налогодавцем, а за тако 
обављене послове његов уговор о ангажовању не садржи клаузулу по којој 
предузетник или предузетник паушалац сноси уобичајени пословни ризик за 
посао испоручен клијенту налогодавца или повезаног лица с налогодавцем, 
уколико такав клијент постоји; 

(8) уговор о ангажовању предузетника или предузетника паушалца 
садржи делимичну или потпуну забрану предузетнику или предузетнику 
паушалцу да пружа услуге по основу уговора са другим налогодавцима, изузев 
делимичне забране која обухвата пружање услуга ограниченом броју директних 
конкурената налогодавцу; 

(9) предузетник или предузетник паушалац обавља активности уз 
накнаду за истог налогодавца или за повезано лице с налогодавцем, 
непрекидно или са прекидима 130 или више радних дана у периоду од 12 
месеци који почиње или се завршава у односној пореској години, при чему се 
обављањем активности у једном радном дану сматра обављање активности у 
било ком периоду током тог радног дана између 00 и 24 часа.; 

18) ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ УГОВОРЕНЕ НАКНАДЕ ЗА ИЗВРШЕНИ РАД 
НА КОЈЕ СЕ ПОРЕЗ ПЛАЋА САМООПОРЕЗИВАЊЕМ. 

Обвезник пореза на друге приходе је физичко лице које оствари приходе 
из става 1. овог члана. 

Опорезиви приход за приходе из става 1. овог члана чини бруто приход 
умањен за нормиране трошкове у висини од 20%. 

Изузетно од става 3. овог члана, опорезиви приход из става 1. тачка 15) 
овог члана, који физичко лице оствари од продаје пољопривредних и шумских 
производа и услуга, укључујући и приход по основу прикупљања и продаје 
шумских плодова и лековитог биља, као и узгајања и продаје печурака, 
пчелињег роја (пчела) и пужева, чини бруто приход умањен за нормиране 
трошкове у висини од 90%. 

Изузетно од става 3. овог члана, опорезиви приход из става 1. тачка 17) 
овог члана, који оствари предузетник или предузетник паушалац, чини бруто 
приход обвезника пореза. 

ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА, ОПОРЕЗИВИ ПРИХОД ИЗ: 
1) СТАВА 1. ТАЧКА 17) ОВОГ ЧЛАНА, КОЈИ ОСТВАРИ ПРЕДУЗЕТНИК 

ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИК ПАУШАЛАЦ, ЧИНИ БРУТО ПРИХОД ОБВЕЗНИКА 
ПОРЕЗА; 

2) СТАВА 1. ТАЧКА 18) ОВОГ ЧЛАНА, КОЈИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ОСТВАРИ 
ПО ОСНОВУ УГОВОРЕНЕ НАКНАДЕ ЗА ИЗВРШЕНИ РАД, НА КОЈИ СЕ ПОРЕЗ 
ПЛАЋА САМООПОРЕЗИВАЊЕМ, ЧИНИ БРУТО ПРИХОД ОСТВАРЕН У 
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КВАРТАЛУ УМАЊЕН ЗА НОРМИРАНЕ ТРОШКОВЕ КОЈИ СЕ ПРИЗНАЈУ НА 
НАЧИН ИЗ ЧЛАНА 12Б ОВОГ ЗАКОНА. 

Изузетно од става 1. тачка 13) овог члана, порез на друге приходе не 
плаћа се на документоване накнаде трошкова по основу службених путовања у 
сврху обављања послова за домаћег исплатиоца, односно за лице које упућује 
на пут, највише до износа тих трошкова који су изузети од плаћања пореза на 
зараде за запослене по члану 18. став 1. тач. 2) до 5) овог закона, ако се 
исплата врши физичким лицима, односно за физичка лица која нису запослена 
код исплатиоца, и то:  

1) упућеним, односно позваним од стране државног органа или 
организације, са правом накнаде трошкова, независно од тога из којих 
средстава се врши исплата; 

2) члановима представничких и извршних тела Републике, 
територијалне аутономије и локалне самоуправе, у вези са вршењем функције; 

3) упућеним на рад у Републику, по налогу иностраног послодавца, а у 
вези са делатношћу домаћег исплатиоца; 

4) упућеним код исплатиоца по налогу послодавца, а у вези са 
делатношћу послодавца; 

5) ако та лица добровољно, односно по позиву сарађују у хуманитарне, 
здравствене, васпитно-образовне, културне, спортске, научно-истраживачке, 
верске и друге сврхе, укључујући и за потребе представљања у име државних 
органа или организација, односно сарађују у синдикалним организацијама, 
привредним коморама, политичким странкама, савезима и удружењима, 
невладиним и у другим недобитним организацијама, при чему не остварују било 
коју другу накнаду по основу те сарадње; 

6) лицима која су чланови органа управе правних лица у вези са 
делатношћу тих лица која их упућују на пут. 

Под накнадом по основу сарадње у смислу тачке 5) став 6. овог члана не 
подразумева се накнада за котизацију за присуствовање догађају којим се 
реализује сарадња. 

 Изузетно од става 1. овог члана, порез на друге приходе не плаћа се на 
примање физичког лица - клијента банке (у даљем тексту: дужник) када банка 
отпише потраживање према дужнику под условима под којима се на терет 
расхода банке признаје отпис вредности појединачних потраживања по основу 
кредита сагласно одредбама закона којим се уређује порез на добит правних 
лица. 

Порез на друге приходе не плаћа се ни у случају отписа преосталог дела 
потраживања банке од дужника, који није наплаћен из средстава остварених 
продајом непокретности која се спроводи у складу са законом. 

Порез на друге приходе не плаћа се ни у случају отписа дела 
потраживања који банка има према дужнику по основу кредита када, сагласно 
међусобном вансудском поравнању, дужник исплати део потраживања који 
банка има према њему а преостали део тог потраживања банка отпише. 

 На друге приходе које оствари члан ученичке задруге, члан омладинске 
или студентске задруге до навршених 26 година живота ако је на школовању у 
институцијама за средње, више и високо образовање, као и физичко лице по 
основу прикупљања и продаје секундарних сировина, обрачунати порез 
умањује се за 40%. 

Опорезиви приход из става 1. тачка 11) овог члана који физичко лице 
оствари по основу награде и других давања физичким лицима, чини разлика 
између оствареног прихода и неопорезивог износа, увећана за припадајуће 
обавезе које се плаћају на терет примаоца прихода. 

Опорезиви приход из става 1. тачка 12) овог члана који физичко лице 
оствари по основу примања из члана 9. овог закона изнад прописаних 
неопорезивих износа, чини разлика између оствареног примања и неопорезивог 
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износа, увећана за припадајуће обавезе које се плаћају на терет примаоца 
прихода.  

Изузетно од става 1. тачка 15) овог члана, не опорезују се приходи од 
продаје пољопривредних и шумских производа и услуга, укључујући и приход 
по основу прикупљања и продаје шумских плодова и лековитог биља, као и 
узгајања и продаје печурака, пчелињег роја (пчела) и пужева, које остваре 
физичка лица: 

1) носиоци пољопривредног газдинства; 
2) која доприносе за обавезно социјално осигурање плаћају по решењу 

као осигураници по основу пољопривредне делатности, у складу са законом 
којим се уређују доприноси за обавезно социјално осигурање; 

3) корисници пољопривредне пензије. 
 Налогодавцем у смислу става 1. тачка 17) овог члана сматра се домаће, 

односно страно правно лице, предузетник или предузетник паушалац које је 
директно или индиректно ангажовало предузетника или предузетника паушалца 
за обављање послова. 

Налогодавцем у смислу става 1. тачка 17) овог члана не сматра се 
домаће или страно правно лице, предузетник или предузетник паушалац које је 
директни исплатилац накнаде предузетнику или предузетнику паушалцу, а које 
такву накнаду исплаћује у вези са извршавањем послова заступања или 
посредовања за рачун другог лица и за такав посао не наплаћује од тог другог 
лица или од предузетника или предузетника паушалца ништа осим уобичајене 
заступничке или посредничке провизије. 

 У случају из става 16. овог члана, налогодавцем и исплатиоцем накнаде 
сматра се лице за чији рачун се врши исплата накнаде предузетнику или 
предузетнику паушалцу. 

Изузетно од одредаба става 1. тачка 17) овог члана, накнада коју 
оствари предузетник или предузетник паушалац који према закону који уређује 
релевантну делатност коју он обавља не може да буде у радном односу код 
налогодавца, не сматра се другим приходом у смислу овог члана. 

 
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, 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. 
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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.  

ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 5. ОВОГ ЧЛАНА ПОРЕСКА ПРИЈАВА ЗА 
ПРИХОДЕ ЗА КОЈЕ СЕ НОРМИРАНИ ТРОШКОВИ ПРИЗНАЈУ САГЛАСНО 
ЧЛАНУ 12Б ОВОГ ЗАКОНА, ПОДНОСИ СЕ У РОКУ ОД 30 ДАНА ОД ИСТЕКА 
КВАРТАЛА У КОМЕ СУ ТИ ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ. 

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. ИЗ СТАВА 7. овог члана прописује 
министар. 
 

ЧЛАН 5. 
 ПОРЕСКИ ОРГАН РЕШЕЊЕМ УТВРЂУЈЕ ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ПО 
ОСНОВУ УГОВОРЕНЕ НАКНАДЕ ОД АУТОРСКИХ И СРОДНИХ ПРАВА И 
УГОВОРЕНЕ НАКНАДЕ ЗА ИЗВРШЕНИ РАД, НА КОЈЕ СЕ ПОРЕЗ ПЛАЋА 
САМООПОРЕЗИВАЊЕМ, ОСТВАРЕНЕ У ПЕРИОДУ ПОЧЕВ ОД 1. ЈАНУАРА 2015. 
ГОДИНЕ ЗАКЉУЧНО СА 30. СЕПТЕМБРОМ 2021. ГОДИНЕ, УКОЛИКО НИЈЕ: 
 - НАСТУПИЛА ЗАСТАРЕЛОСТ УТВРЂИВАЊА ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ У 
СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА КОЈИ СУ БИЛИ НА СНАЗИ У МОМЕНТУ 
ОСТВАРИВАЊА ПРИХОДА, ИЛИ 
 - ПРАВОСНАЖНО ОКОНЧАН ПОСТУПАК УТВРЂИВАЊА ПОРЕСКЕ 
ОБАВЕЗЕ, ИЛИ 
 - ПРЕ СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА ПЛАЋЕНА ПОРЕСКА 
ОБАВЕЗА У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА КОЈИ СУ БИЛИ НА СНАЗИ НА ДАН 
НАСТАНКА ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ. 

НЕ ПЛАЋА СЕ ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА НА ПРИХОДЕ ИЗ СТАВА 
1. ОВОГ ЧЛАНА ОСТВАРЕНЕ У КАЛЕНДАРСКОЈ ГОДИНИ У ВИСИНИ ДО 384.000 
ДИНАРА ГОДИШЊЕ. 
 

НОРМИРАНИ ТРОШКОВИ ЗА ПРИХОДЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА НА 
КОЈЕ СЕ ПЛАЋА ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА, ПРИЗНАЈУ СЕ У ВИСИНИ 43% 
ОД ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА. 

ПОРЕЗ УТВРЂЕН РЕШЕЊЕМ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ПЛАЋА СЕ У 
120 ЈЕДНАКИХ МЕСЕЧНИХ ИЗНОСА, С ТИМ ДА ПРВИ ИЗНОС ДОСПЕВА ЗА 
ПЛАЋАЊЕ 15. У МЕСЕЦУ КОЈИ СЛЕДИ МЕСЕЦУ КОЈИ ЈЕ НАРЕДНИ У ОДНОСУ 
НА МЕСЕЦ У КОМЕ ЈЕ ДОНЕТО РЕШЕЊЕ ПОРЕСКОГ ОРГАНА. 

НАЧИН ЕВИДЕНТИРАЊА И ОБАВЕШТАВАЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА О 
ЈАВНИМ ПРИХОДИМА КОЈИ СЕ УТВРЂУЈУ И ПЛАЋАЈУ САГЛАСНО СТ. 1. ДО 
4. ОВОГ ЧЛАНА БЛИЖЕ УРЕЂУЈЕ МИНИСТАР ФИНАНСИЈА. 

 
ЧЛАН 6. 

ПОДЗАКОНСКИ АКТ ЗА ИЗВРШАВАЊЕ ОВОГ ЗАКОНА ДОНЕЋЕ СЕ У 
РОКУ ОД 120 ДАНА ОД ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА. 

 
ЧЛАН 7. 

 ОВАЈ ЗАКОН ПРИМЕЊИВАЋЕ СЕ ОД 1. ОКТОБРА 2021. ГОДИНЕ, ОСИМ 
ЧЛАНА 5. КОЈИ ЋЕ СЕ ПРИМЕЊИВАТИ ОД ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ 
ЗАКОНА. 
 

ЧЛАН 8. 
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...
	Нормирани трошкови из члана 56. став 2. и члана 85. став 5. тачка 2) овог закона по основу прихода који обвезник оствари у кварталу, признају се у висини троструког износа из члана 15а став 2. овог закона.
	Обвезнику који у истом кварталу оствари и приходе од ауторских и сродних права и приходе по основу уговорене накнаде за извршени рад, на које се порез плаћа самоопорезивањем, по основу укупног износа тих прихода признају се нормирани трошкови у висини...
	У члану 56. додаје се став 2, који гласи:
	У члану 85. став 1. тачка 17) подтачка (9), тачка на крају замењује се тачком и запетом.
	Додаје се тачка 18), која гласи:
	У члану 95. после става 5. додаје се нови став 6, који гласи:
	Порески орган решењем утврђује порез на приходе по основу уговорене накнаде од ауторских и сродних права и уговорене накнаде за извршени рад, на које се порез плаћа самоопорезивањем, остварене у периоду почев од 1. јануара 2015. године закључно са 30....
	Не плаћа се порез на доходак грађана на приходе из става 1. овог члана остварене у календарској години у висини до 384.000 динара годишње.
	Нормирани трошкови за приходе из става 1. овог члана на које се плаћа порез на доходак грађана, признају се у висини 43% од остварених прихода из става 1. овог члана.
	Порез утврђен решењем из става 1. овог члана плаћа се у 120 једнаких месечних износа, с тим да први износ доспева за плаћање 15. у месецу који следи месецу који је наредни у односу на месец у коме је донето решење пореског органа.
	Начин евидентирања и обавештавања надлежних органа о јавним приходима који се утврђују и плаћају сагласно ст. 1 - 4. овог члана ближе уређује министар финансија.
	Овај закон примењиваће се од 1. октобра 2021. године, осим члана 5. који ће се примењивати од дана ступања на снагу овог закона.
	Поред тога, по основу уговорене накнаде од ауторских и сродних права и уговорене накнаде за извршени рад, на које се порез плаћа самоопорезивањем, а који су остварени у периоду почев од 1. јануара 2015. године закључно са 30. септембром 2021. године, ...
	- наступила застарелост утврђивања пореске обавезе у складу са прописима који су били на снази у моменту остваривања прихода, или
	- правоснажно окончан поступак утврђивања пореске обавезе, или
	- пре ступања на снагу овог закона плаћена пореска обавеза у складу са прописима који су били на снази на дан настанка пореске обавезе.
	По основу пореске обавезе утврђене решењем пореског органа омогућено је плаћање у 120  једнаких месечних износа. На наведене приходе који су остварени у календарској години у висини до 384.000 динара годишње, не плаћа се порез на доходак грађана. Норм...
	Новододатим чланом 12б Закона утврђује се висина нормираних трошкова у динарском износу по основу прихода од ауторских и сродних права на које се порез плаћа самоопорезивањем, као и прихода по основу уговорене накнаде за извршени рад на које се порез ...
	Предлаже се да порески орган решењем утврђује порез на приходе по основу уговорене накнаде од ауторских и сродних права и уговорене накнаде за извршени рад, на које се порез плаћа самоопорезивањем, остварене у периоду почев од 1. јануара 2015. године ...
	- наступила застарелост утврђивања пореске обавезе у складу са прописима који су били на снази у моменту остваривања прихода, или
	- правоснажно окончан поступак утврђивања пореске обавезе, или
	- пре ступања на снагу овог закона плаћена пореска обавеза у складу са прописима који су били на снази на дан настанка пореске обавезе.
	По основу наведених прихода не плаћа се порез на доходак грађана на приходе остварене у календарској години у висини до 384.000 динара годишње. Признају се нормирани трошкови од 43% од оствареног прихода. Порез утврђен решењем плаћа се у 120 једнаких ...
	Предлаже се да министар финансија ближе уреди начин евидентирања и обавештавања надлежних органа о јавним приходима који се утврђују и плаћају сагласно ст. 1 - 4. овог члана.
	Предлаже се да се овај закон примењује од 1. октобра 2021. године, осим члана 5. који ће се примењивати од дана ступања на снагу овог закона.
	Поред тога, по основу уговорене накнаде од ауторских и сродних права и уговорене накнаде за извршени рад, на које се порез плаћа самоопорезивањем, а које су остварене у периоду почев од 1. јануара 2015. године закључно са 30. септембром 2021. године, ...
	- наступила застарелост утврђивања пореске обавезе у складу са прописима који су били на снази у моменту остваривања прихода, или
	- правоснажно окончан поступак утврђивања пореске обавезе, или
	- пре ступања на снагу овог закона плаћена пореска обавеза у складу са прописима који су били на снази на дан настанка пореске обавезе.
	Омогућено је плаћање пореза у 120 једнаких месечних износа. Наведени приходи умањују се за неопорезиви износ у висини од 384.000 динара годишње, а за приход који се опорезује признају се нормирани трошкови 43% од бруто прихода.
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