КОРИСНИЧКО УПУТСТВО
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ О ОБРАЧУНАТОМ ПОРЕЗУ
САМООПОРЕЗИВАЊЕМ И ПРИПАДАЈУЋИМ ДОПРИНОСИМА НА ЗАРАДУ,
ОДНОСНО ДРУГУ ВРСТУ ПРИХОДА ОД СТРАНЕ ФИЗИЧКОГ ЛИЦА КАО
ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА
- ПП ОПО -

Март 2016. године

Ово корисничко упутство намењено је пореским обвезницима - физичким лицима (у даљем
тексту: порески обвезник) који обрачунавају порез и припадајуће доприносе
самооопорезивањем и Пореској управи подносе пореску пријаву о обрачунатом порезу
самоопорезивањем и припадајућим доприносима на зараду, односно другу врсту прихода од
стране физичког лица као пореског обвезника.
ПРАВНИ ОСНОВ
Самоопорезивањем се утврђују и плаћају порез и припадајући доприноси:
1.

на приходе које исплаћује исплатилац који није правно лице или предузетник и то:
- приходе од ауторских и сродних права и права индустријске својине;
- камате;
- приходе од издавања непокретности и давања у закуп покретних ствари;
- друге приходе из члана 85. овог закон;

2. на приходе које исплаћује исплатилац који нема обавезу да обрачуна и плати порез по
одбитку, и то на остварену зараду 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;
3. у другом случају када исплатилац прихода нема обавезу да обрачуна и плати порез по
одбитку.
Порез на зараду и друге приходе утврђује се и плаћа на приход који је обвезник примио, из
кога је дужан да плати припадајуће обавезе.
Обвезник доприноса је физичко лице које остварује зараду или накнаду зараде код:
- нерезидента Републике (дипломатско или конзуларно представништво стране
државе, односно међународна организација или представник и службеник таквог
представништва, односно организације и др.) или
- другог лица које по закону није у обавези да обрачунава и плаћа доприносе по
одбитку.
Порески обвезник је резидентно физичко лице за приходе које је остварио у Републици
Србији и иностранству и нерезидентно физичко лице за приходе које је остварио у
Републици Србији.
Када је нерезидент из државе са којом Република Србија има закључен уговор о избегавању
двоструког опорезивања порез се обрачунава на начин утврђен уговором о избегавању
двоструког опорезивања и примењује се стопа пореза која је за остварену врсту прихода
одређена у уговору који је закључен са државом резидентности примаоца прихода.
Доприноси се обрачунавају када је приход остварио нерезидент:
- из државе са којом немамо закључен споразум о социјалном осигурању
- из државе са којом имамо закључен споразум о социјалном осигурању, а нерезидент који
је остварио приход није обавезно осигуран у тој држави или исплатиоцу прихода није
обезбедио доказ о својству обавезно осигураног лица.
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Пореска пријава се подноси у року од 30 дана од дана остваривања прихода, а плаћање
исказаног пореза и припадајућих доприноса се врши најкасније до истека рока за подношење
пореске пријаве.
Начин подношења и садржина пореске пријаве прописани су Правилником о пореској
пријави о обрачунатом порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима на зараду,
односно другу врсту прихода од стране физичког лица као пореског обвезника (''Сл. гласник
РС'', бр.15/16).
Од 01.03.2016. године пореску пријаву порески обвезник подноси Пореској управи на
Обрасцу ПП ОПО – Пореска пријава о обрачунатом порезу самоопорезивањем и
припадајућим доприносима на зараду/другу врсту прихода од стране физичког лица као
пореског обвезника, и то:
-

за пореске обавезе које доспевају за плаћање од 1. марта 2016. године;
за доспеле а неплаћене пореске обавезе закључно са 29. фебруаром 2016. године за
које ниje поднетa пријава на Обрасцу ПП ОПО који је прописан Правилником о
обрасцу пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу самоопорезивањем и
припадајућим доприносима од стране физичког лица као пореског обвезника (''Сл.
гласник РС'', бр.77/13).

Пореска пријава ПП ОПО се подноси:
- у електронском облику;
- у писменом облику непосредно надлежној организационој јединици Пореске
управе према месту пребивалишта.
Изузетно, пореску пријаву ПП ОПО порески обвезник може поднети путем поште
уколико не постоји могућност за електронско или непосредно подношење пријаве.
Подношење пореске пријаве у електронском облику
Пореска пријава ПП ОПО подноси се у електронском облику као јединствени запис исказан
XML језиком, електронским путем преко портала Пореске управе или попуњавањем пријаве
у оквиру корисничке апликације на порталу Пореске управе.
Ако пореска пријава, која је поднета електронским путем, садржи недостатке у погледу
формалне исправности и математичке тачности, Пореска управа, у електронском облику,
обавештава подносиоца пријаве о тим недостацима, а пореска пријава се не сматра поднетом.
Обавештење садржи информацију о формалним недостацима и математичким нетачностима.
По добијању обавештења подносилац пријаве је дужан да отклони идентификоване
недостатке и поднесе тако исправљену пореску пријаву. Исправљена пореска пријава не
сматра се измењеном пореском пријавом.
Пореска пријава сматра се поднетом када Пореска управа потврди формалну и математичку
тачност исказаних података, додели број пријаве, број одобрења за плаћање пореза
самоопорезивањем и припадајућих доприноса на јединствени уплатни рачун обједињене
наплате пореза и доприноса по одбитку и самоопорезивањем, осим на приходе од самосталне
делатности 840 – 4848 - 37, и у електронском облику о томе достави обавештење подносиоцу
пореске пријаве.
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Дакле, пореска обавеза која представља збир свих обрачунатих пореза и доприноса
исказаних на обрасцу ПП ОПО плаћа се на јединствени уплатни рачун: 840 – 4848 – 37, по
моделу 97.
Подношење пореске пријаве у писменом облику непосредно надлежној организационој
јединици Пореске управе
Пореску пријаву у писменом облику порески обвезник непосредно предаје организационој
јединици Пореске управе надлежној према месту свог пребивалишта.
Нерезидентни обвезник преко пореског пуномоћника одређеног у складу са прописима
којима се уређује порески поступак и пореска администрација, подноси пореску пријаву у
писменом облику организационој јединици Пореске управе надлежној према месту
остваривања прихода или организационој јединици која је опредељена као надлежна код
доделе ПИБ нерезидентном обвезнику.
Пореску пријаву у писменом облику може поднети порески обвезник или лице које је
порески обвезник овластио за подношење пореске пријаве и предузимање радњи које су у
вези са поднетом пријавом (у даљем тексту: подносилац пријаве).
Надлежна организациона јединица којој је непосредно предата пореска пријава у писменом
облику истог дана врши унос података из предате пријаве у информациони систем Пореске
управе, уз присуство подносиоца пријаве.
Ако се код уноса података из предате пријаве у информациони систем Пореске управе
утврде недостаци у погледу формалне исправности и математичке тачности, о истим се
одмах обавештава подносилац пријаве који је дужан да преда исправљену пореску пријаву у
којој су отклоњени идентификовани недостаци. Исправљена пореска пријава не сматра се
измењеном пореском пријавом.
Пореска пријава сматра се поднетом када Пореска управа потврди формалну и математичку
тачност исказаних података, додели број пријаве, број одобрења за плаћање пореске обавезе
на јединствени уплатни рачун обједињене наплате пореза и доприноса по одбитку и
самоопорезивањем, осим на приходе од самосталне делатности 840 – 4848 - 37, и о томе
обавести подносиоца пореске пријаве.
Подношење пореске пријаве на обрасцу ПП ОПО који је био у примени закључно са
29.02.2016. године
Од 01.03.2016. године пореска пријава на Обрасцу ПП ОПО који је био у примени закључно
са 29.02.2016. године подноси се:
- када се подноси измењена пореска пријава којом се мења пријава поднета на
Обрасцу ПП ОПО који је био у примени закључно са 29.02.2016. године;
- када је извршено плаћање обавезе доспеле закључно са 29. фебруара 2016. године
а није поднета пореска пријава ПП ОПО.
САДРЖАЈ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ПП ОПО И НАЧИН УНОШЕЊА ПОДАТАКА У
ПРИЈАВУ
Образац ПП ОПО састоји се из четири дела, и то:
1) подаци o пореској пријави;
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2) подаци о пореском обвезнику;
3) подаци о начину остваривања прихода;
4) подаци о врстама прихода.
У Образац ПП ОПО, део 1. Подаци о пореској пријави, уноси се:
У поље 1.1 Врста пријаве – ознака једне од наведених врста пријава:
- општа пријава (ознака 1);
- пријава по члану 182б Закона о пореском поступку и пореској администрацији (у даљем
тексту: ЗПППА) (ознака 3);
- пријава по налогу контроле (ознака 4);
- пријава по одлуци суда (ознака 5).
У поље 1.2 Обрачунски период – месец и година за који је остварен приход.
У поље 1.3 Датум остваривања прихода – датум, месец и година остваривања прихода.
У поље 1.4 Датум доспелости пореске обавезе – 30 дана од датума остваривања прихода.
Ако је датум доспелости нерадни дан, рок доспелости се помера на први наредни радни дан у
односу на дан доспелости пореске обавезе.
У поље 1.4а Датум до којег је обрачуната камата код подношења:
- опште пријаве – не уписује се,
- пријаве по члану 182б ЗПППА – уписује се датум до којег је порески обвезник
обрачунао камату;
- пријаве по одлуци суда – уписује се датум до којег је порески обвезник обрачунао
камату, ако има основа за обрачун камате;
- измењене пријаве по члану 40. ЗПППА – уписује се датум до којег је порески
обвезник обрачунао камату, ако има основа за обрачун камате;
- пријаве по налогу контроле – уписује се датум до којег је обрачуната камата у
поступку пореске контроле;
- измењене пријаве по налогу контроле – уписује се датум до којег је обрачуната
камата у поступку пореске контроле.
Општа пријава се подноси у року доспелости за подношење и плаћање пореза и
припадајућих доприноса самоопорезивањем.
Пример:
Пореском обвезнику исплаћен приход по основу издавања непокретности 09.02.2016. године.
Пореска пријава ПП ОПО се може поднети благовремено у периоду од 09.02.2016. до
10.03.2016. године. Рок за подношење пријаве се рачуна почев од првог наредног дана од
дана остваривања (исплате) прихода, односно од 10.02.2016. до 10.03.2016. године.
У конкретном случају у пореску пријаву ПП ОПО се уписује:
1.1 Врста пријаве
1
1.2 Обрачунски период
02.2016.
1.3 Датум остваривања прихода
09.02.2016.
1.4 Датум доспелости пореске обавезе
10.03.2016.
1.4а Датум до којег је обрачуната
Не уписује се
камата
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Ако се код подношења пореске пријаве ПП ОПО у поље 1.4 Датум доспелости пореске
обавезе уместо 30 дана од дана остваривања прихода упише:
- датум остваривања прихода
- датум који је пре или после датума доспелости,
- датум који је нерадни дан
поднета пореска пријава добија статус Одбијена/неисправна, а порески обвезник је дужан
да исправи грешке које су приказане у обавештењу које добија и да тако исправљену
пореску пријаву поново поднесе.
Пријава по члану 182б ЗПППА се подноси након истека рока доспелости. На исказану
обавезу обрачунава се и у пријави исказује камата за период почев од наредног дана од дана
доспелости (датум уписан у поље 1.4) до дана подношења пријаве (датум уписан у поље
1.4а).
Пример:
За приход исплаћен 09.02.2016. године обвезник подноси пореску пријаву ПП ОПО након
истека рока доспелости, односно 16.03.2016.
У пореску пријаву ПП ОПО се уписује:
1.1 Врста пријаве
1.2 Обрачунски период
1.3 Датум остваривања прихода
1.4 Датум доспелости пореске обавезе
1.4а Датум до којег је обрачуната
камата
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01.2016.
09.02.2016.
10.03.2016.
16.03.2016.

Порески обвезник је дужан да обрачуна и у пријави упише и износ камате на исказану
пореску обавезу, почев од наредног дана од датума доспелости пореске обавезе до дана
подношења пореске пријаве, односно од 11.03.2016. до 16.03.2016. године.
Пријава по налогу контроле се подноси по налогу из пореског решења којим се пореском
обвезнику налаже отклањање утврђених неправилности и подношење пријаве ПП ОПО.
Пријаву по одлуци суда подноси порески обвезник на основу правоснажне судске одлуке
донете у судском поступку.
У поље 1.5 Измена пријаве се уписује ознака једне од наведених измена и то:
- измена пореске пријаве на основу члана 40. ЗПППА (ознака 1)
- измена пореске пријаве по налогу контроле (ознака 2),
- сторно пореске пријаве (ознака 9).
У поље 1.5а Идентификациони број пријаве се уписује идентификациони број пријаве
која се мења.
ИЗМЕЊЕНА ПОРЕСКА ПРИЈАВА ПО ЧЛАНУ 40.ЗПППА
Порески обвезник може, у складу са чланом 40. ЗПППА да измени пореску пријаву
која у пољу 1.1 има уписану ознаку 1, 3 или 5, али не може да мења пореску пријаву која у
пољу 1.1 има ознаку 4 (пријава по налогу контроле) или у пољу 1.1 ознаку 1,3,4 или 5, а у
пољу 1.5 ознаку 2 (измењена пријава по налогу контроле).
Ако је исказан податак у пољу 1.5а, мора да постоји прокњижена пореска пријава са
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наведеним ИД бројем и да припада истом пореском обвезнику (податак у пољу 2.1). Подаци
у пољима 1.5 и 1.5а се исказују истовремено, како би се аутоматски означила пријава која се
мења. У супротном се јавља порука о неисправности.
Сви остали подаци које садржи првобитно поднета пореска пријава могу бити
промењени, а обавезе настале по основу измењене пореске пријаве се плаћају по истом
броју одобрења за плаћање који је додељен првобитно поднетој пријави.
Измена пријаве није дозвољена ако је започета пореска контрола пријаве која се жели
изменити, а што се аутоматски обележава у систему Пореске управе.
Код подношења прве измењене пореске пријаве у поље 1.5а се уписује
идентификациони број првобитне пријаве. Измењена пријава ступа на место првобитне. Када
се подноси друга измењена пријава у поље 1.5а се уписује идентификациони број прве
измењене пријаве.
Ако се покуша подношење треће измењене пријаве систем ће исто онемогућити
одбијањем поднете пријаве, а обвезнику се доставља обавештење да је по члану 40. ЗПППА
дозвољено највише две измене.
Измењеном пореском пријавом могу се додати нови приходи, брисати или мењати
исказани приходи на пријави која се мења.
Када се бришу приходи уписани у пријаву која се мења, у поље 4.2 уписује се 1 00 000
00 1, у поља 4.6 до 4.14 уписују се износи 0,00, у поље 4.15 се не уписују подаци, а у осталим
пољима се понављају подаци из пријаве која се мења.
Не може се поднети измењена пореска пријава у којој су избрисани обрачунати порез
и припадајући доприноси на све приходе исказане на пријави која се мења. Дакле, не може се
поднети измењена пореска пријава у којој је пореска обавеза исказана у износу од 0,00
динара.
ИЗМЕНА ПРИЈАВЕ ПО НАЛОГУ КОНТРОЛЕ
Пореска управа у поступку контроле поднете пореске пријаве од стране пореског
обвезника може да утврди неправилности у исказаној пријави, и да утврђене недостатке
отклони изменом пореске пријаве по налогу контроле, у ком случају у поље 1.5 се уписује
ознака 2. Ако је у поље 1.5 уписана ознака 2, у поље 1.1 може бити уписана било која ознака
(1,3,4,5).
Порески обвезник не може преко портала Пореске управе да попуни и поднесе
измењену пореску пријаву која у пољу 1.5 има уписану ознаку 2.
СТОРНИРАЊЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ
Код сторнирања пореске пријаве које врши Пореска управа по захтеву пореског
обвезника или по службеној дужности, у поље 4.2 уписује се 1 00 000 00 1, у поља. 4.6 до
4.14 уписују се износи 0,00, а у поље 4.15 се не уписују подаци. Сторнирањем пријаве у
целости се сторнира пореска обавеза.
Када порески инспектор по захтеву пореског обвезника или по службеној дужности
врши сторнирање ПП ОПО у поље 1.5 се уписује ознака 9, а није дозвољен упис ознаке 1.
Ако је у поље 1.5 уписана ознака 9, у поље 1.1 може бити уписана било која ознака (1,3,4,5).
У поље 1.6 По налогу контроле/одлуци суда се уписује број решења пореске контроле,
када је у пољу 1.1 Врста пријаве наведена ознака 4 – и/или у пољу 1.5 Измена пријаве
наведена ознака 2 или ознака 9, или број одлуке суда када је у пољу 1.1 Врста пријаве –
наведена ознака 5.
У поље 1.6а Основ уписује се само када се пријава подноси по налогу пореског инспектора
у поступку по жалби/ тужби и то:
- ознака 1 – у поступку по жалби у првом степену
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-

ознака 2 - у поступку по жалби у другом степену
ознака 3 – на основу одлуке управног суда.

У Образац ПП ОПО, део 2. Подаци о пореском обвезнику, уноси се следећи подаци:
У поље 2.1 Порески идентификациони број пореског обвезника (ЈМБГ/ЕБС/ПИБ) –
јединствени матични број грађана резидентног физичког лица, или евиденциони број за
странце или ПИБ нерезидентног физичког лица.
У поље 2.2 Име и презиме – име и презиме пореског обвезника.
У поље 2.3 Адреса пореског обвезника – улица и број.
У поље 2.4 Пребивалиште – шифра општине пребивалишта пореског обвезника, утврђена
правилником којим се прописују услови и начин вођења рачуна за уплату јавних прихода.
У поље 2.5 ЈМБГ подносиоца пореске пријаве – јединствени матични број грађана –
подносиоца пореске пријаве.
У поље 2.6 Телефон контакт особе – број телефона подносиоца пореске пријаве.
У поље 2.7 Електронска пошта – електронска адреса подносиоца пријаве на коју се
достављају обавештења.
У поље 2.8 Земља резидентства – шифра земље резидентства за нерезидентно физичко
лице.
У поље 2.9 Број пасоша – број пасоша нерезидентног физичког лица.
У поље 2.10 Порески пуномоћник (ЈМБГ/ПИБ) – јединствени матични број грађана
физичког лица или ПИБ правног лица које је порески пуномоћник нерезидентног пореског
обвезника.
У Образац ПП ОПО, део 3. Подаци о начину остваривања прихода, уноси се:
У поље 3.1 Начин остваривања прихода – ознака начина остваривања прихода:
- ознака 1 – исплата на рачун;
- ознака 2 – исплата готовине;
- ознака 3 – у другом облику.
У поље 3.2 Текући рачун – број текућег рачуна ако је приход остварен исплатом на рачун у
банци.
У поље 3.3 Остало – један од начина остваривања прихода, и то: у стварима, у правима,
опростом дуга, покривањем расхода и остало.
У Образац ПП ОПО, део 4. Подаци о врстама прихода, подаци се уносе на следећи начин:
У поље 4.1 Р.б. – редни број за сваку врсту прихода која се исказује у пријави.
У поље 4.2 Шифра врсте прихода – шифра врсте прихода која представља комбинацију
ознаке обвезника као примаоца прихода и врсте прихода из Каталога врсте прихода.
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Шифра врсте прихода састоји се од девет цифара – 1 ПП ОВП 00 0, које означавају:
1 – прва верзија Каталога врсте прихода;
ПП – врста примаоца прихода, која се одређује избором једне од ознака основа
осигурања примаоца прихода;
ОВП 00 0 – опис врсте прихода.
Ознака
01
02
03
04
05
06
08
09
10
11
12
13

Основ осигурања примаоц прихода
запослени
оснивач, односно члан привредног друштва запослен у том привредном друштву
лице осигурано по основу самосталне делатности, укључујући и самосталне
уметнике
лице осигурано по основу пољопривредне делатности
лице које није осигурано по другом основу
нерезидент
војни осигураник
пензионер по основу запослености
пензионер по основу самосталне делатности
лице коме се исплаћују приходи ван радног односа на које се не обрачунавају и
не плаћају доприноси за обавезно социјално осигурање
војни пензионер
пољопривредни пензионер

Код пријављивања остварене зараде за нерезидента који у Републици Србији има
привремени боравак за ПП уписује се ознака 01.
Код остваривања прихода на које се не плаћају доприноси за обавезно социјално осигурање
за нерезидента се уписује ознака 06, а за резидента ознака 11.
У поље 4.3 Број дана – број календарских дана које је обвезник провео на раду, односно
боловању и слично.
У поље 4.4 Број сати – број сати у обрачунском периоду.
У поље 4.5 Фонд сати – укупан месечни фонд сати за примаоца прихода за обрачунски
период уписан под редним бројем 1.2 Обрачунски период.
Подаци о броју сати и фонду сати могу се исказати са два децимална места, а
обавезно се попуњавају за коначан обрачун зараде, односно накнаде зараде за обрачунски
период, док се не попуњавају у случају када је прималац зараде, односно накнаде зараде
нерезидент, који нема обавезу плаћања пореза, односно пореза и доприноса, због уговора о
избегавању двоструког опорезивања, односно уговора о социјалном осигурању, као и за
приходе ван радног односа.
У поље 4.6 Бруто приход – износ зараде/накнаде зараде/другог прихода који је обвезник
примио, односно из кога је дужан да плати припадајуће обавезе пореза и доприноса.
У поље 4.7 Основица за порез –зарада/накнада зараде умањена за неопорезив износ,
односно приход ван радног односа умањен за прописане нормиране или стварне трошкове.
У поље 4.8 Обрачунати порез – износ обрачунатог пореза на основицу исказану у пољу 4.7.
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У поље 4.9 Порез плаћен у другој држави – износ пореза који је на остварени приход
плаћен у другој држави (садржан у бруто приходу исказаном у пољу 4.6), ако је
документован одговарајућом потврдом надлежног државног органа друге државе.
У поље 4.10 Порез за уплату – износ пореза за плаћање утврђен као разлика између
обрачунатог пореза у пољу 4.8 и пореза плаћеног у другој држави у пољу 4.9 Ако је разлика
мања од 0 (нуле) уписује се 0 (нула).
У поље 4.11 Основица за доприносе – износ основице за доприносе утврђен у складу са
Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање.
У поље 4.12 Допринос за ПИО – износ доприноса за пензијско и инвалидско осигурање
У поље 4.13 Допринос за здравство – износ доприноса за здравствено осигурање
У поље 4.14 Допринос за случај незапослености – износ доприноса за осигурање за случај
незапослености.
Порез и доприноси се обрачунавају по стопама које су биле прописане на датум када је пореском
обвезнику исплаћен износ зараде/накнаде зараде/другог прихода, и из кога је дужан да плати
припадајуће обавезе пореза и доприноса.
Стопе пореза на зараде које су се примењивале у периоду од -до
01.09.2004.
01.01.2007.
30.05.2013.

31.12.2006.
29.05.2013.

14%
12%
10%

Стопе доприноса за обавезно социјално осигурање када се доприноси плаћају истовремено из
основице и на основицу у периоду од - до
Период
од - до
01.09.200429.05.2013.
30.05.2013.31.07.2014.
01.08.2014.

ПИО
ПИО
ЗДР
ЗДР
НЕЗ
НЕЗ
на терет
на терет
на терет
на терет
на терет
на терет
запосленог послодавца запослен г послодавца запосленог послодавца
11%

11%

6,15%

6,15%

0,75%

0,75%

13%

11%

6,15%

6,15%

0,75%

0,75%

14%

12%

5,15%

5,15%

0,75%

0,75%

Стопе доприноса за обавезно социјално осигурање који се плаћају на приходе ван радног
односа
Период од -до
01.09.2004. - 29.05.2013.
30.05.2013.- 31.07.2014.
01.08.2014.

ПИО
22%
24%
26%
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ЗДР
12,3%
12,3%
10,3%

У поље 4.15 МФП – мултифункционално поље – уносе се подаци који за одређену врсту
прихода омогућавају проверу обрачуна обавезе, а без којих се због врсте прихода или врсте
примаоца прихода обрачун не може једнозначно одредити општим правилима; у
електронском запису мултифункционално поље 4.15 – МФП се састоји од 4 подпоља, и то:
МФП
5
7

11
12

Опис
Износ стварних трошкова код прихода ван радног односа.
Код зараде: ознака 1 ако је обвезник из државе са којом Република Србија има
закључен уговор о избегавању двоструког опорезивања или уговор којим се
уређују доприноси за обавезно социјално осигурање.
Код прихода ван радног односа: примењена стопа пореза ако је обвезник
резидент државе са којом Република Србија има закључен уговор о избегавању
двоструког опорезивања.
Код зараде: укупан неопорезиви износ искоришћен у претходним пријавама за
исти обрачунски период.
Код зараде: укупан износ основице на коју су обрачунати доприноси у
претходним пријавама за зараду за исти обрачунски период.

Поља ''Укупно'' за поља. 4.6 до 4.14 не попуњава подносилац пријаве, него их обрачунава
Пореска управа.
У поља ''Камата'' за поља 4.10, 4.12, 4.13 и 4.14 – уписује се укупан износ обрачунате
камате, ако има законског основа за обрачун исте.
У Образац ПП ОПО износи се уписују у динарима са две децимале, док је праг толеранције
за заокруживање који се примењује при провери обрачуна 0,5 динара по износу сваке
обрачунате обавезе.
ОБРАЧУН ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА ПО ВРСТАМА ПРИХОДА
ПРИХОДИ ИЗ РАДНОГ ОДНОСА
ИЗ КАТАЛОГА ВРСТЕ ПРИХОДА
Зарада и друга примања која имају карактер зараде, без олакшице и бенефицираног
стажа, у вези са чланом 100а став 2. Закона.
ПП ОВП ОЛ Б
01
02
03
04
06
08
09
10
12
13

130

00

0 Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и
14б 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 и 112/15 - у даљем тексту: Закон), осим личне
зараде предузетника, укључујући и запосленог у привредном друштву чији
је оснивач, односно члан, без олакшица и без стажа осигурања који се
запосленом рачуна са увећаним трајањем, у вези са чланом 100а став 2.
Закона.

ПП ОВП ОЛ Б
199

00

Опис врсте прихода

Опис врсте прихода

0 Приходи који имају карактер зараде или накнаде зараде на које се обавезе
обрачунавају по посебним правилима, у вези са чланом 100а став 2.
Закона.
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Пример:
Од стране конзуларног преставништва у РС физичком лицу 01.03.2016. исплаћена зарада у
износу од 100.000,00 динара.
У пореској пријави ПП ОПО се исказују следећи подаци:
1.1
Врста пријаве
1
1.2
Обрачунски период
02.2016.
1.3
Датум остваривања прихода
01.03.2016
1.4
Датум доспелости пореске обавезе
31.03.2016.
1.4а
Датум до којег је обрачуната
камата
4.2
Шифра прихода
1 01 130 00 0
4.6
Бруто приход
100.000,00
4.7
Основица за порез
88.396,00

4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13

Порез
Порез плаћен у другој држави
Порез за уплату
Основица доприноса
Доприноса за ПИО
Допринос за здравство

4.14

Допринос за незапосленост

8.839,60
0,00
8.839,60
100.000,00
26.000,00
10.300,00
1.500,00

100.000,00 умањен за
неопорезиви износ од
11.604,00
10% обрачунати порез

Стопа доприноса за ПИО 26%
Стопа доприноса за ЗДР
10,3%
Стопа доприноса за НЗС 1,5%

ПРИХОДИ ВАН РАДНОГ ОДНОСА
ИЗ КАТАЛОГА ВРСТЕ ПРИХОДА
Код обрачунавања пореза и доприноса примењују се нормирани трошкови, стопе пореза и
стопе доприноса, важеће на датум када је пореском обвезнику исплаћен приход, уписан у
пореској пријави ПП ОПО, у поље 1.3 Датум остваривања прихода.
Ако се на приходе ван радног односа плаћају доприноси за обавезно социјално осигурање,
код њиховог обрачунавања и плаћања не примењује се најнижа ни највиша месечна
основица доприноса.
На приходе ван радног односа не плаћа се допринос за случај незапослености, па се у
поље 4.14 увек уписује износ 0,00.
Ако се доприноси не плаћају у поља 4.11 до 4.14 се уписује 0,00.
Поља 4.3 – Број дана, 4.4 – Број сати и 4.5 – Фонд сати се не попуњавају.
ПРИХОДИ ОД АУТОРСКИХ ПРАВА, ПРАВА СРОДНИХ АУТОРСКОМ ПРАВУ И
ПРАВА ИНДУСТРИЈСКЕ СВОЈИНЕ

Приход аутора уз признавање нормираних трошкова
ПП

ОВП

ОЛ Б

Опис врсте прихода
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01,02,
03,04
06,08
09,10
12,13
05
06
01,02,
03,04
06,08
09,10
12,13
05
06
01,02,
03,04
06,08
09,10
12,13
05
06

301

00

0 Приход аутора, односно носиоца сродног права (у даљем тексту:
аутор) од уговорене накнаде за стварање ауторског дела за који се
Законом признају нормирани трошкови од 50%, када је прималац
прихода осигуран по другом основу.

302

00

0 Приход аутора од уговорене накнаде за стварање ауторског дела за
који се Законом признају нормирани трошкови од 50%, када
прималац прихода није осигуран по другом основу.

303

00

0 Приход аутора од уговорене накнаде за стварање ауторског дела за
који се Законом признају нормирани трошкови од 43%, када је
прималац прихода осигуран по другом основу.

304

00

0 Приход аутора од уговорене накнаде за стварање ауторског дела за
који се Законом признају нормирани трошкови од 43%, када
прималац прихода није осигуран по другом основу.

305

00

0 Приход аутора од уговорене накнаде за стварање ауторског дела за
који се Законом признају нормирани трошкови од 34%, када је
прималац прихода осигуран по другом основу.

306

00

0 Приход аутора од уговорене накнаде за стварање ауторског дела за
који се Законом признају нормирани трошкови од 34%, када прималац
прихода није осигуран по другом основу.

За ОВП 301
Пореска основица је бруто приход умањен за нормиране трошкове од 50%.
Прописани нормирани трошкови у периоду од – до:
01.07.2001.
31.12.2004.
65%
55%
01.01.2005.
07.05.2009.
60%
08.05.2009.
09.06.2009.
30%
10.06.2009.
50%
Стопа пореза 20%.
Основица доприноса је једнака пореској основици.
Плаћа се допринос за пензијско и инвалидско осигурање (у даљем тексту: допринос за
ПИО).
За ОВП 302
Пореска основица, нормирани трошкови, стопа пореза, основица доприноса као код ОВП
301.
Разлика:
Прималац прихода (у даљем тексту: ПП) може бити само 05 или 06.
Плаћа се допринос за ПИО и допринос за здравствено осигурање (у даљем тексту:
допринос за ЗДР).
За ОВП 303
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Пореска основица је бруто приход умањен за нормиране трошкове од 43%.
Прописани нормирани трошкови у периоду од – до:
01.07.2001.
31.12.2004.
50%
45%
01.01.2005.
07.05.2009.
50%
08.05.2009.
09.06.2009.
20%
10.06.2009.
43%
Стопа пореза 20%.
Основица доприноса је једнака пореској основици.
Плаћа се допринос за ПИО.
За ОВП 304
Пореска основица, нормирани трошкови, стопа пореза, основица доприноса као код ОВП
303.
Разлика:
ПП може бити само 05 или 06.
Плаћа се допринос за ПИО и допринос за ЗДР.
За ОВП 305
Пореска основица је бруто приход умањен за нормиране трошкове од 34%.
Прописани нормирани трошкови у периоду од – до:
01.07.2001.
31.12.2004.
10%
01.01.2005.
07.05.2009.
40%
08.05.2009.
09.06.2009.
20%
10.06.2009.
34%
Стопа пореза 20%.
Основица доприноса је једнака пореској основици.
Плаћа се допринос за ПИО.
За ОВП 306
Пореска основица, нормирани трошкови, стопа пореза, основица доприноса као код ОВП
305.
Разлика:
ПП може бити само 05 или 06.
Плаћа се допринос за ПИО и допринос за ЗДР.
Пример:
-

ПП осигураном по другом основу исплаћена накнада у износу од 55.000,00 динара и
ПП који није осигуран по другом основу исплаћена накнада у износу од 42.500,00
динара.
Нормирани трошкови 43%.

1
Исплаћена накнада (бруто приход)
55.000,00
2
Нормирани трошак (43 % на р.б.1)
23.650,00
3
Основица за порез
31.350,00
У пореску пријаву ПП-ОПО уносе се следећи подаци
ПП осигуран по
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42.500,00
18.275,00
24.225,00
ПП није осигуран

4.2
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14

другом основу
1 01 303 00 0
55.000,00
31.350,00
6.270,00
0,00
6.270,00
31.350,00
8.151,00
0,00
0,00

Шифра прихода
Бруто приход
Основица за порез
Порез
Порез плаћен у другој држави
Порез за уплату
Основица доприноса
Доприноса за ПИО
Допринос за здравство
Допринос за случај незапослености

по другом основу
1 05 304 00 0
42.500,00
24.225,00
4.845,00
0,00
4.845,00
24.225,00
6.298,50
2.495,17
0,00

Од 08.05.2009. поред нормираних трошкова прописано је и право на накнаду за продају
и наплату прихода од ауторског дела, у којем случају се користе следеће ШВП:

Приход аутора уз признавање нормираних трошкова, као и накнаде
плаћене за услуге овлашћеним правним лицима за продају и
наплату прихода од ауторских дела
ПП

ОВП ОЛ Б

Опис врсте прихода

01,02,
03,04
06,08
09,10
12,13

307

00 0 Приход аутора од уговорене накнаде за стварање ауторског дела за који
се Законом поред нормираних трошкова од 50% признаје и накнада
плаћена за услуге овлашћеним правним лицима за продају и наплату
прихода од ауторских дела, када је прималац прихода осигуран по
другом основу.

05
06

308

00 0 Приход аутора од уговорене накнаде за стварање ауторског дела за који
се Законом поред нормираних трошкова од 50% признаје и накнада
плаћена за услуге овлашћеним правним лицима за продају и наплату
прихода од ауторских дела, када прималац прихода није осигуран по
другом основу.

01,02,
03,04
06,08
09,10
12,13

309

00 0 Приход аутора од уговорене накнаде за стварање ауторског дела за који
се Законом поред нормираних трошкова од 43% признаје и накнада
плаћена за услуге овлашћеним правним лицима за продају и наплату
прихода од ауторских дела, када је прималац прихода осигуран по
другом основу.

05
06

310

00 0 Приход аутора од уговорене накнаде за стварање ауторског дела за који
се Законом поред нормираних трошкова од 43% признаје и накнада
плаћена за услуге овлашћеним правним лицима за продају и наплату
прихода од ауторских дела, када прималац прихода није осигуран по
другом основу.

01,02,
03,04
06,08
09,10
12,13

311

00 0 Приход аутора од уговорене накнаде за стварање ауторског дела за који
се Законом поред нормираних трошкова од 34% признаје и накнада
плаћена за услуге овлашћеним правним лицима за продају и наплату
прихода од ауторских дела, када је прималац прихода осигуран по
другом основу.

05
06

312

00 0 Приход аутора од уговорене накнаде за стварање ауторског дела за који
се Законом поред нормираних трошкова од 34% признаје и накнада
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плаћена за услуге овлашћеним правним лицима за продају и наплату
прихода од ауторских дела, када прималац прихода није осигуран по
другом основу.

За ОВП 307
Пореска основица је бруто приход умањен за нормиране трошкове од 50% и агенцијску
накнаду.
Нормирани трошкови су у периоду од – до
08.05.2009.
09.06.2009.
30%
10.06.2009.
50%
Стопа пореза 20%.
Основица доприноса је једнака пореској основици.
Плаћа се допринос за ПИО.
За ОВП 308
Пореска основица, нормирани трошкови, стопа пореза, основица доприноса као код ОВП
307.
Разлика:
ПП може бити само 05 или 06.
Плаћа се допринос за ПИО и допринос за ЗДР.
За ОВП 309
Пореска основица је бруто приход умањен за нормиране трошкове од 43% и агенцијску
накнаду.
Нормирани трошкови су у периоду од -до
08.05.2009.
09.06.2009.
20%
10.06.2009.
43%
Стопа пореза 20%.
Основица доприноса је једнака пореској основици.
Плаћа се допринос за ПИО.
За ОВП 310
Пореска основица, нормирани трошкови, стопа пореза, основица доприноса као код ОВП
309.
Разлика:
ПП може бити само 05 или 06.
Плаћа се допринос за ПИО и допринос за ЗДР .
За ОВП 311
Пореска основица је бруто приход умањен за нормиране трошкове од 34% и агенцијску
накнаду.
Нормирани трошкови су у периоду од – до
08.05.2009.
09.06.2009.
20%
10.06.2009.
34%
Стопа пореза 20%.
Основица доприноса је једнака пореској основици.
15

Плаћа се допринос за ПИО.
За ОВП 312
Пореска основица, нормирани трошкови, стопа пореза, основица доприноса као код ОВП
311.
Разлика:
ПП може бити само 05 или 06.
Плаћа се допринос за ПИО и допринос за ЗДР.
Пример:
Исплаћена накнада:
- ПП осигурано по другом основу у износу од 85.000,00 динара и
- ПП које није осигурано по другом основу у износу од 48.000,00 динара.
- Нормирани трошкови 43% и агенцијске накнаде од 7%.
Р.б
1
4
5
6

Опис
Исплаћена накнада (бруто приход)
Нормирани трошак (43 % на р.б.1)
Агенцијска накнада (7% на р.б 1)
Основица за порез

85.000,00
36.550,00
5.950,00
42.500,00

У пореску пријаву ПП-ОПО уносе се следећи подаци
ПП осигуран по другом
основу
4.2
Шифра прихода
101309000
4.6
Бруто приход
85.000,00
4.7
Основица за порез
42.500,00
4.8
Порез
8.500,00
4.9
Порез плаћен у другој
0,00
држави
4.10
Порез за уплату
8.500,00
4.11
Основица доприноса
42.500,00
4.12
Доприноса за ПИО
11.050,00
4.13
Допринос за здравство
0,00
4.14
Допринос за незапосленост
0,00
4.15
МФП 5
5.950,00

Износ
48.000,00
20.640,00
3.360,00
24.000,00

ПП није осигуран по
другом основу
105310000
48.000,00
24.000,00
4.800,00
0,00
4.800,00
24.000,00
6.240,00
2.472,00
0,00
3.360,00

Приход аутора уз признавање стварних трошкова
ПП

ОВП ОЛ Б

Опис врсте прихода

01,02
03,04
06,08
09,10
12,13

313

00 0 Приход аутора од уговорене накнаде за стварање ауторског дела уз
признавање стварних трошкова, укључујући и накнаду плаћену за
услуге овлашћеним правним лицима за продају и наплату прихода од
ауторских дела, када је прималац прихода осигуран по другом основу.

05

314

00 0 Приход аутора од уговорене накнаде за стварање ауторског дела уз
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признавање стварних трошкова, укључујући и накнаду плаћену за
услуге овлашћеним правним лицима за продају и наплату прихода од
ауторских дела, када прималац прихода није осигуран по другом основу.

06

За ОВП 313
Пореска основица је бруто приход умањен за стварне трошкове и агенцијску накнаду.
Стопа пореза 20%.
Основица доприноса је једнака пореској основици.
Плаћа се допринос за ПИО.
За ОВП 314
Пореска основица, стопа пореза, основица доприноса иста као за ОВП 313.
Разлика:
ПП може бити само 05 или 06.
Плаћа се допринос за ПИО и допринос за ЗДР.
Пример:
Исплаћена накнада:
- ПП осигураном по другом основу у износу од 50.000,00 динара и
- ПП који није осигуран по другом основу у износу од 42.500,00 динара.
- Стварни трошкови 13.800,00 динара.
У пореску пријаву ПП-ОПО уносе се следећи подаци
ПП осигуран по другом
основу
4.2
Шифра прихода
1 01 313 00 0
4.6
Бруто приход
50.000,00
4.7
Основица за порез
36.200,00
4.8
Порез
7.240,00
4.9
Порез плаћен у другој
0,00
држави
4.10
Порез за уплату
7.240,00
4.11
Основица доприноса
36.200,00
4.12
Доприноса за ПИО
9.412,00
4.13
Допринос за здравство
0,00
4.14
МФП 5
13.800,00

ПП није осигуран по
другом основу
1 05 314 00 0
42.500,00
28.700,00
5.740,00
0,00
5.740,00
28.700,00
7.462,00
2.956,10
13.800,00

Приход аутора без обавезе уплате доприноса
ПП ОВП ОЛ Б
11
06

315

Опис врсте прихода

00 0 Приход аутора:
- од имовинског права над ауторским делом;
- који има статус самосталног уметника и доприносе плаћа по решењу
Пореске управе;
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- коме је решењем Фонда ПИО признато право на престанак плаћања
доприноса, јер је исте уплатио на највишу процењену годишњу основицу
доприноса за текућу годину;
- млађег од 15 година;
уз признавање нормираних трошкова од 50%.
11
06

316

00 0 Приход аутора:
- од имовинског права над ауторским делом;
- који има статус самосталног уметника и доприносе плаћа по решењу
Пореске управе;
- коме је решењем Фонда ПИО признато право на престанак плаћања
доприноса, јер је исте уплатио на највишу процењену годишњу основицу
доприноса за текућу годину;
- млађег од 15 година;
уз признавање нормираних трошкова од 43%.

11
06

317

00 0 Приход аутора:
- од имовинског права над ауторским делом;
- који има статус самосталног уметника и доприносе плаћа по решењу
Пореске управе;
- коме је решењем Фонда ПИО признато право на престанак плаћања
доприноса, јер је исте уплатио на највишу процењену годишњу основицу
доприноса за текућу годину;
- млађег од 15 година;
уз признавање нормираних трошкова од 34%.

За ОВП 315
Пореска основица је бруто приход умањен за нормиране трошкове од 50%.
Нормирани трошкови у периоду од –до:
01.07.2001.
31.12.2004.
65%
55%
01.01.2005.
07.05.2009.
60%
08.05.2009.
09.06.2009.
30%
10.06.2009.
50%
Стопа пореза 20%.
Доприноси се не плаћају.
За ОВП 316
Пореска основица је бруто приход умањен за нормиране трошкове од 43%.
Нормирани трошкови у периоду од –до:
01.07.2001.
31.12.2004.
50%
45%
01.01.2005.
07.05.2009.
50%
08.05.2009.
09.06.2009.
20%
10.06.2009.
43%
Стопа пореза 20%.
Доприноси се не плаћају.
За ОВП 317
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Пореска основица је бруто приход умањен за нормиране трошкове од 34%.
Нормирани трошкови у периоду од –до:
01.07.2001.
31.12.2004.
10%
01.01.2005.
07.05.2009.
40%
08.05.2009.
09.06.2009.
20%
10.06.2009.
34%
Стопа пореза 20%.
Доприноси се не плаћају.

Приход аутора без обавезе уплате доприноса
ПП ОВП ОЛ Б

Опис врсте прихода

11
06

318

00 0 Приход аутора:
- од имовинског права над ауторским делом;
- који има статус самосталног уметника и доприносе плаћа по решењу
Пореске
управе;
- коме је решењем Фонда ПИО признато право на престанак плаћања
доприноса, јер је исте уплатио на највишу процењену годишњу основицу
доприноса
за
текућу
годину;
- млађег од 15 година;
уз признавање нормираних трошкова од 50%, као и накнаде плаћене за
услуге овлашћеним правним лицима за продају и наплату прихода од
ауторског дела.

11
06

319

00 0 Приход аутора:
- од имовинског права над ауторским делом;
- који има статус самосталног уметника и доприносе плаћа по решењу
Пореске управе;
- коме је решењем Фонда ПИО признато право на престанак плаћања
доприноса, јер је исте уплатио на највишу процењену годишњу основицу
доприноса за текућу годину;
- млађег од 15 година;
уз признавање нормираних трошкова од 43%, као и накнаде плаћене за
услуге овлашћеним правним лицима за продају и наплату прихода од
ауторског дела.

11
06

320

00 0 Приход аутора:
- од имовинског права над ауторским делом;
- који има статус самосталног уметника и доприносе плаћа по решењу
Пореске управе;
- коме је решењем Фонда ПИО признато право на престанак плаћања
доприноса, јер је исте уплатио на највишу процењену годишњу основицу
доприноса за текућу годину;
- млађег од 15 година;
уз признавање нормираних трошкова од 34% , као и накнаде плаћене за
услуге овлашћеним правним лицима за продају и наплату прихода од
ауторског дела.

11
06

321

00 0 Приход аутора:
- од имовинског права над ауторским делом;
- који има статус самосталног уметника и доприносе плаћа по решењу
Пореске управе;
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- коме је решењем Фонда ПИО признато право на престанак плаћања
доприноса, јер је исте уплатио на највишу процењену годишњу основицу
доприноса за текућу годину;
- млађег од 15 година;
уз признавање стварних трошкова, као и накнаде плаћене за услуге
овлашћеним правним лицима за продају и наплату прихода од ауторског
дела.
За ОВП 318
Пореска основица је бруто приход умањен за нормиране трошкове од 50% и агенцијску
накнаду. Нормирани трошкови су:
08.05.2009.
09.06.2009.
30%
10.06.2009.
50%
Стопа пореза 20%.
Доприноси се не плаћају.
За ОВП 319
Пореска основица је бруто приход умањен за нормиране трошкове од 43% и агенцијску
накнаду.
Нормирани трошкови у периоду од - до:
08.05.2009.
09.06.2009.
20%
10.06.2009.
43%
Стопа пореза 20%.
Доприноси се не плаћају.
За ОВП 320
Пореска основица је бруто приход умањен за нормиране трошкове од 34% и агенцијску
накнаду.
Нормирани трошкови у периоду од - до:
08.05.2009.
09.06.2009.
20%
10.06.2009.
34%
Стопа пореза 20%.
Доприноси се не плаћају.
За ОВП 321
Пореска основица је бруто приход умањен за стварне трошкове, односно за стварне
трошкове и агенцијску накнаду.
Пореска стопа је 20%.
Доприноси се не плаћају.
Приход власника права индустријске својине уз признавање стварних
трошкова
ПП ОВП ОЛ Б
11
06

322

Опис врсте прихода

00 0 Приход власника права индустријске својине уз признавање стварних
трошкова.
Приход наследника имовинског ауторског и сродног права и права
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индустријске својине и сваког другог физичког лица које остварује
накнаду по том основу
11
06

323

00 0 Приход наследника имовинског ауторског и сродног права и права
индустријске својине, као и сваког другог физичког лица које није аутор,
односно носилац сродног права, власник права индустријске својине, ни
наследник тих права, а које остварује накнаду по тим основама (физичко
лице које је дошло у посед права куповином, поклоном и сл.) уз признавање
трошкова на име плаћене накнаде за заштиту тог права.

За ОВП 322
Пореска основица је бруто приход умањен за стварне трошкове.
Пореска стопа је 20%.
Доприноси се не плаћају.
За ОВП 323
Пореска основица је бруто приход умањен за накнаду плаћену за заштиту ауторског права.
Пореска стопа је 20%.
Доприноси се не плаћају.
ПРИХОДИ ОД КАПИТАЛА И ПРИХОДИ ОД НЕПОКРЕТНОСТИ
На приходе од капитала и приходе од непокретности доприноси за обавезно социјално
осигурање се не плаћају.

Камате по основу зајма, штедних и других депозита
ПП ОВП ОЛ Б
11
06

401

Опис врсте прихода

00 0 Камате по основу зајма, штедних и других депозита (орочених или по
виђењу) и по основу дужничких и сличних хартија од вредности.

За ОВП 401
Пореска основица је бруто приход.
Стопа пореза у периоду од – до:
01.07.2001.
27.03.2010.
06.10.2012.
30.05.2013.
Доприноси се не плаћају.

26.03.2010.
05.10.2012.
29.05.2013.

20%
10%
15%
15%

Пример:
Резидент РС је остварио приход од камата из друге државе у износу од 300,00 евра, на који је
платио порез у другој држави у износу од 30 евра.
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У пореску пријаву ПП-ОПО уносе се следећи подаци
4.2
Шифра прихода
4.6
Бруто
приход
(остварени
приход)
4.7
Основица за порез
4.8
Порез
4.9
Порез плаћен у другој држави
4.10
Порез за уплату

1 11 401 00 0
36.900,00
36.900,00
5.535,00
3.369,00
2.166,00

Конверзија износа стране валуте у динар врши се у складу са чланом 32. ЗПППА.
Приход од издавања сопствених непокретности
ПП 0ВП ОЛ Б

Опис врсте прихода

11
06

405

00 0 Приход од издавања сопствених непокретности уз признавање нормираних
трошкова од 25%.

11
06

406

00 0 Приход од изнајмљивања сопствених станова, соба и постеља путницима и
туристима за које је плаћена боравишна такса уз признавање 50%
нормираних трошкова.

11
06

407

00 0 Приход од издавања сопствених непокретности, као и приход од
изнајмљивања сопствених станова, соба и постеља путницима и туристима
за које је плаћена боравишна такса уз признавање стварних трошкова.

За ОВП 405 и 406
Од 01.01.2005. године до
29.05.2013. године приходи од издавања сопствених
непокретности имали су третман прихода од непокретности.
Опорезиви приход је бруто приход умањен за нормиране трошкове од:
- 20% (код издавања непокретности ОВП 405);
- 50% (код изнајмљивања станова, соба и постеља путницима и туристима за које је
плаћена боравишна такса ОВП 406).
Стопа пореза је 20%.
Од 30.05.2013. године до 31.12.2016. године приходи од издавања сопствених непокретности
имају третман прихода од капитала.
Опорезиви приход је бруто приход умањен за нормиране трошкове од:
- 25% (код издавања непокретности ОВП 405), или
- 50% (код изнајмљивања станова, соба и постеља путницима и туристима за које је
плаћена боравишна такса ОВП 406).
Стопа пореза је 20%.
За ОВП 407
Пореска основица је бруто приход умањен за стварне трошкове. Стопа пореза 20%.
За ОВП 405, 406 и 407 доприноси се не плаћају.
Пример:
Физичко лице издаје у закуп сопствену непокретност другом физичком лици и по том
основу остварује закупнину у износу од 32.850,00 динара.
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4.2
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10

У пореску пријаву ПП ОПО се уносе следећи подаци:
Шифра прихода
1 11405 00 0
Бруто приход
32.850,00
Основица за порез
24.637,50
бруто
приход
умањен
нормиране трошкове од 25%.
Порез
4.927,50
20%
Порез плаћен у другој
0,00
држави
Порез за уплату
4.927,50

за

ПОРЕЗ НА ОСТАЛЕ ПРИХОДЕ
Приходи од давања у закуп покретних ствари
ПП ОВП ОЛ Б

Опис врсте прихода

11
06

501

00 0 Приходи од давања у закуп покретних ствари (опреме, транспортних
средстава и других покретних ствари) уз признавање нормираних трошкова
од 20%.

11
06

502

00 0 Приходи од давања у закуп покретних ствари (опреме, транспортних
средстава и других покретних ствари) уз признавање стварних трошкова.

За ОВП 501
Пореска основица је бруто приход умањен за норимране трошкове од 20%.
Порез се плаћа по стопи од 20%.
Доприноси се не плаћају.
За ОВП 502
Пореска основица је бруто приход умањен за стварне трошкове.
Порез се плаћа по стопи од 20%.
Доприноси се не плаћају.
ДРУГИ ПРИХОДИ
Када се обрачунавају и плаћају доприноси за обавезно социјално осигурање на друге
приходе, не примењује се најнижа ни највиша месечна основица доприноса.

Други приходи по основу уговора о делу и др.
ПП ОВП ОЛ Б
01
02
03
04
06
08
09

601

Опис врсте прихода

00 0 Други приходи, и то по основу:
- уговора о делу;
- уговора о трговинском заступању;
- примања чланова органа управе правног лица;
- примања судских вештака и судских тумача;
- узгајања и продаје печурака, узгоја и продаје пчелињег роја (пчела), узгоја
и продаје пужева, односно по основу продаје других добара остварених
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обављањем привремених и повремених послова;
- награде, новчане помоћи и других давања примаоцима прихода који нису
запослени код исплатиоца и која се дају за рад примаоца прихода, исплаћене
закључно са 31. децембром 2015. године;
уз признавање нормираних трошкова од 20%, када је прималац прихода
осигуран по другом основу.

10
12
13

Други приходи, и то по основу:
- уговора о делу;
- уговора о трговинском заступању;
- примања чланова органа управе правног лица;
- примања судских вештака и судских тумача;
- узгајања и продаје печурака, узгоја и продаје пчелињег роја (пчела), узгоја
и продаје пужева, односно по основу продаје других добара остварених
обављањем привремених и повремених послова;
- награде, новчане помоћи и других давања примаоцима прихода који нису
запослени код исплатиоца и која се дају за рад примаоца прихода, исплаћене
закључно са 31. децембром 2015. године;
уз признавање нормираних трошкова од 20%, када прималац прихода
није осигуран по другом основу.

05
06

602

00 0

11
06

603

00 0 Други приходи, и то по основу:
- уговора о делу;
- уговора о трговинском заступању;
- примања чланова органа управе правног лица;
- примања судских вештака и судских тумача;
- узгајања и продаје печурака, узгоја и продаје пчелињег роја (пчела), узгоја
и продаје пужева, односно по основу продаје других добара остварених
обављањем привремених и повремених послова;
- награде, новчане помоћи и других давања примаоцима прихода који нису
запослени код исплатиоца и која се дају за рад примаоца прихода, исплаћене
закључно са 31. децембром 2015. године;
уз признавање нормираних трошкова од 20%, када је примаоцу прихода
решењем Фонда ПИО признато право на престанак плаћања доприноса,
јер су у току године доприноси плаћени на износ процењене највише
годишње основице доприноса.

НАПОМЕНА:
Приходи по основу узгајања и продаје печурака, узгоја и продаје пчелињег роја (пчела), узгоја и продаје
пужева, односно по основу продаје других добара остварених обављањем привремених и повремених
послова
Од 08.05.2009. године осталим приходима сматрају се, између осталих, приходи по основу
прикупљања и продаје шумских плодова и лековитог биља, ако нису опорезовани као приходи од
самосталне делатности, односно као приходи од пољопривреде и шумарства у смислу овог закона.
Одредбом чл. 85. ст. 1. тач. 9) Закона о порезу на доходак грађана (''Сл. гласник РС'', бр.
24/01,...108/13), у примени од 01.01.2014. године, прописано је да се осталим приходима сматрају
приходи по основу прикупљања и продаје секундарних сировина, узгајања и продаје печурака, узгоја и
продаје пчелињег роја (пчела), узгоја и продаје пужева, односно по основу продаје других добара
остварених обављањем привремених и повремених послова.
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Дакле, од 01.01.2014. године приходи од прикупљања и продаје шумских плодова и лековитог
биља брисани су из одредбе члана 85. ст. 1. тач 9) наведеног Закона.
Одредбом чл. 85. став 1. тачка 16) Закона о порезу на доходак грађана (''Сл. гласник РС'', бр.
24/01,...108/13), у примени од 01.01.2014. године, осталим приходима сматрају се сви други приходи
који нису опорезовани по другом основу или нису изузети од опорезивања или ослобођени плаћања
пореза по овом закону, осим прихода од продаје пољопривредних и шумских производа, односно
плодова и лековитог биља које остваре физичка лица: носиоци пољопривредног газдинства, која
доприносе за обавезно социјално осигурање плаћају по решењу у складу са законом којим се уређују
доприноси за обавезно социјално осигурање и корисници пољопривредне пензије.
Дакле, у категорију других прихода укључени су приходи по основу продаје пољопривредних и
шумских производа, односно плодова и лековитог биља која су остварила физичка лица која нису у
категорији лица која су ослобођена плаћања пореза на ове приходе (носиоци пољопривредног
газдинства и др.), с тим што је порески третман ових прихода био различит у односу на све друге
приходе, јер:
- за све друге приходе нормирани трошкови су 20% (ОВП 618, 619 и 629)
- за приходе по основу продаје пољопривредних и шумских производа, односно плодова и
лековитог биља која су остварила физичка лица која нису у категорији лица која су ослобођена
плаћања пореза на ове приходе нормирани трошкови су износили 90%. (ОВП 625, 626 и 628)
У Закону о порезу на доходак грађана (''Сл. гласник РС'', бр. 24/01,...112/15) прописано је да се осталим
приходима сматрају и други приходи физичког лица, који нису опорезовани по другом основу у
складу са овим законом, а нарочито:
- приходи од продаје пољопривредних и шумских производа, односно плодова и лековитог биља,
осим прихода од продаје пољопривредних и шумских производа, односно плодова и лековитог
биља које остваре физичка лица: носиоци пољопривредног газдинства, која доприносе за
обавезно социјално осигурање плаћају по решењу у складу са законом којим се уређују
доприноси за обавезно социјално осигурање и корисници пољопривредне пензије - члан 85. став
1. тачка 14. и став 2. Закона (ОВП 625, 626 и 628);
- сви други приходи који нису опорезовани по другом основу или нису изузети од опорезивања или
ослобођени плаћања пореза по овом закону - члан 85. став 1. тачка 15. Закона (618, 619 и 629).
У складу са наведеним законским одредбама код подношења пореске пријаве ПП ОПО користе се
следеће ОВП:
ОВП

Приходи по основу:

601, 602 и 603

узгајања и продаје печурака, узгоја и продаје пчелињег роја (пчела),
узгоја и продаје пужева, односно по основу продаје других добара
остварених обављањем привремених и повремених послова
прикупљања и продаје секундарних сировина

607
608, 609 и 610
618, 619 и 629
Нормирани трошак
20%

625, 626 и 628

Нормирани трошак

прикупљања и продаје шумских плодова и лековитог биља, исплаћених
закључно са 31. децембром 2013. године.
сви
други
приходи,
ОСИМ
ПРИХОДА
ОД
ПРОДАЈЕ
ПОЉОПРИВРЕДНИХ И ШУМСКИХ ПРОИЗВОДА, ОДНОСНО
ПЛОДОВА И ЛЕКОВИТОГ БИЉА, ИСПЛАЋЕНИХ ОД 01. ЈАНУАРА
2014. ГОДИНЕ, физичким лицима која нису :
-носиоци пољопривредног газдинства,
-која доприносе за обавезно социјално осигурање плаћају по решењу у складу
са законом којим се уређују доприноси за обавезно социјално осигурање и
- корисници пољопривредне пензије.
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ И ШУМСКИХ
ПРОИЗВОДА, ОДНОСНО ПЛОДОВА И ЛЕКОВИТОГ БИЉА,
ИСПЛАЋЕНИХ ОД 1. ЈАНУАРА 2014. ГОДИНЕ физичким лицима која
нису :
-носиоци пољопривредног газдинства,
-која доприносе за обавезно социјално осигурање плаћају по решењу у складу
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90%

са законом којим се уређују доприноси за обавезно социјално осигурање и
- корисници пољопривредне пензије.
НИСУ ОПОРЕЗИВИ приходи по основу продаје пољопривредних и шумских
производа, односно плодова и лековитог биља која су остварила физичка лица:
-носиоци пољопривредног газдинства,
-која доприносе за обавезно социјално осигурање плаћају по решењу у складу
са законом којим се уређују доприноси за обавезно социјално осигурање и
- корисници пољопривредне пензије (чл.85. став 1. тач. 16. ЗПДГ у примени од
01.01.2014. године и чл. 85. став 1. тач. 14. и став 2. ЗПДГ у примени од
01.01.2016.године).

Б) Награде, новчане помоћи и друга давања физичким лицима која нису запослена код
исплатиоца
Закључно са 31.12.2015. године другим приходима сматрају се награде, новчане помоћи и
друга давања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца (чл. 85. ст 1. тач.
10) Закона о порезу на доходак грађана (''Сл. гласник РС'', бр. 24/01,...,68/14-др. закон).
У пореској пријави ПП ОПО ови приходи исказују се под ОВП 601, 602, 603 и 610, ако су
физичком лицу исплаћени закључно са 31.12.2015. године.
Од 01.01.2016. године у примени је измењена одредба чл. 85. ст. 1. тач. 10) Закона о порезу
на доходак грађана (''Сл. гласник РС'', бр. 112/2015), која прописује осталим приходима, у
смислу овог закона, сматрају се и други приходи физичког лица који нису опорезиви по
другом основу у складу са овим законом, а нарочито награде, новчане помоћи и друга
давања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца, а које по својој природи
чине доходак физичких лица у износу од 12.000,00 динара годишње, остварене од једног
исплатиоца.
Износ од 12.000,00 динара примењује се од 01.01.2016. до 31.01.2016. године.
Од 01.02.2016. године у примени је усклађени динарски неопорезиви износ од 12.180,00
динара.
Ови приходи се исказују коришћењем ОВП 630, 631, 632 и 633.

За ОВП 601
Пореска основица је бруто приход умањен за нормиране трошкове од 20%.
Стопа пореза 20%.
Основица за доприносе једнака је пореској основици.
Плаћа се допринос за ПИО.
За ОВП 602
Пореска основица, нормирани трошкови, стопа пореза и основица доприноса као за ОВП
601.
Плаћа се допринос за ПИО и допринос за ЗДР.
За ОВП 603
Пореска основица, нормирани трошкови и стопа пореза као за ОВП 601.
Доприноси се не плаћају.
Пример:
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Исплаћена накнада за уговор о делу:
-ПП који је осигуран по другом основу у износу од 36.200,00 и
-ПП који није осигуран по другом основу у износу од 45.000,00 динара.
Р.бр.

Опис

1
2
3

Исплаћена накнада пореском обвезнику
Нормирани трошак (20 % на р.б. 1)
Основица за порез

Р.б
4.2
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14

ПП осигуран по
другом основу
36.200,00
7.240,00
28.960,00

У пореској пријави ПП ОПО уписују се следећи подаци:
Опис
ПП осигуран по другом
основу
Шифра прихода
1 01 601 00 0
Бруто приход
36.200,00
Основица за порез
28.960,00
Порез
5.792,00
Порез плаћен у другој држави
0,00
Порез за уплату
5.792,00
Основица доприноса
28.960,00
ПИО
7.529,00
Здравство
0,00
Незапосленост
0,00

ПП није осигуран
по другом основу
45.000,00
9.000,00
36.000,00
ПП није осигуран по
другом основу
1 05 602 00 0
45.000,00
36.000,00
7.200,00
0,00
7.200,00
36.000,00
9.360,00
3.708,00
0,00

Приходи по основу допунског рада
ПП

ОВП ОЛ Б

Опис врсте прихода

01,02
03,04
06,08
09,10
12,13

605

00 0 Приходи по основу допунског рада.

11
06

606

00 0 Приходи по основу допунског рада лица коме је решењем Фонда ПИО
признато право на престанак плаћања доприноса јер су току године
доприноси плаћени на износ процењене највише годишње основице
доприноса.

ОВП 605
Пореска основица је бруто приход умањен за нормиране трошкове од 20%.
Стопа пореза је 20%.
Основица за доприносе једнака је пореској основици.
Плаћа се допринос за ПИО, имајући у виду да су по дефиницији лица која остварују
накнаду по основу уговора о допунском раду обавезно осигурана по основу запослења.
ОВП 606
Пореска основица, нормирани трошкови и стопа пореза као код ОВП 605.
Доприноси се не плаћају.

27

Пример:
Исплаћена накнада по уговору о допунском раду:
- ПП осигураном по другом основу у износу од 11.654,00 и
- ПП коме је решењем Фонда ПИО признато право на престанак плаћања доприноса у
износу од 29.342,00.
Р.б

Опис

1
2
3

Исплаћена накнада за допунски рад
Нормирани трошак (20 % на р.б.1)
Основица за порез

Р.б

4.2
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14

ПП осигуран по
другом основу
11.654,00
2.330,80
9.323,20

У пореској пријави ПП ОПО уписују се следећи подаци:
Опис
ПП осигуран по другом
основу
Шифра прихода
Бруто приход
Основица за порез
Порез
Порез плаћен у
држави
Порез за уплату
Основица доприноса
ПИО
Здравство
Незапосленост

другој

ПП коме је признато
право на престанак
плаћања доприноса
29.342,00
5.868,40
23.473,60

1 01 605 00 0
11.654,00
9.323,20
1.864,60
0,00

ПП коме је признато
право
на
престанак
плаћања доприноса
1 11 606 00 0
29.342,00
23.473,60
4.694,72
0,00

1.864,60
9.323,20
2.423,98
0,00
0,00

4.694,72
0,00
0,00
0,00
0,00

Приходи по основу прикупљања и продаје секундарних сировина
ПП ОВП ОЛ Б
11
06

607

Опис врсте прихода

00 0 Приходи по основу прикупљања и продаје секундарних сировина уз
признавање нормираних трошкова од 20%.

За ОВП 607
Закључно са 31.12.2013. године за исплате прихода по основу прикупљања и продаје
секундарних сировина плаћених у готовини* пореска основица је бруто приход умањен за
нормиране трошкове од 20%. Стопа пореза је 20%, а обрачунати порез се умањује за 40%.
Од 01.01.2014. до 31.12.2015. за исплате прихода по основу прикупљања и продаје
секундарних сировина плаћених у готовини* пореска основица је бруто приход умањен за
нормиране трошкове од 20%. Стопа пореза је 20%. Обрачунати порез се не умањује.
*Порез се није плаћао ако је накнада плаћена на текући рачун продавца.
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Од 01.01.2016. године за исплате прихода по основу прикупљања и продаје
секундарних сировина плаћених у готовини и на текући рачун пореска основица је бруто
приход умањен за нормиране трошкове од 20%. Стопа пореза је 20%, а обрачунати порез се
умањује за 40%.
Доприноси се не плаћају.
Приходи по основу прикупљања и продаје шумских плодова и лековитог биља
ПП

ОВП ОЛ Б

Опис врсте прихода

01,02
03,06
08,09
10,12

608

00 0 Приходи по основу прикупљања и продаје шумских плодова и лековитог
биља, уз признавање нормираних трошкова од 20%, када је прималац
прихода осигуран по другом основу, исплаћени закључно са 31.
децембром 2013. године.

05
06

609

00 0 Приходи по основу прикупљања и продаје шумских плодова и лековитог
биља, уз признавање нормираних трошкова од 20%, када прималац
прихода није осигуран по другом основу, исплаћени закључно са 31.
децембром 2013. године.

11
06

610

00 0 Приходи по основу прикупљања и продаје шумских плодова и лековитог
биља, уз признавање нормираних трошкова од 20%, када је примаоцу
прихода решењем Фонда ПИО признато право на престанак плаћања
доприноса, јер су у току године доприноси плаћени на износ процењене
највише годишње основице доприноса, исплаћени закључно са 31.
децембром 2013. године.

Видети напомену иза ОВП 603.
За ОВП 608
Пореска основица је бруто приход умањен за нормиране трошкове од 20%.
Стопа пореза је 20%, а обрачунати порез се умањује за 40%.
Основица доприноса једнака је пореској основици, плаћа се допринос за ПИО.
За ОВП 609
Пореска основица, нормирани трошкови, стопа пореза, основица доприноса исти као код
ОВП 608.
Плаћа се допринос за ПИО и допринос за ЗДР.
За ОВП 610
Пореска основица, нормирани трошкови, стопа пореза, основица доприноса исти као код
ОВП 608.
Доприноси се не плаћају.
Награде, новчане помоћи и друга давања физичким лицима
ПП ОВП ОЛ Б
11
06

611

Опис врсте прихода

00 0 Награде, новчане помоћи и друга давања физичким лицима која нису
запослена код исплатиоца и која се не дају за рад примаоцима прихода,
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исплаћене закључно са 31. децембром 2015. године, као и сви други
приходи који нису опорезовани по другом основу или нису изузети од
опорезивања или ослобођени плаћања пореза по Закону, уз признавање
нормираних трошкова од 20%, а за које није прописана обавеза плаћања
доприноса законом којим се регулишу доприноси за обавезно социјално
осигурање

За ОВП 611
Пореска основица је бруто приход умањен за нормиране трошкове од 20%.
Стопа пореза 20%.
Доприноси се не плаћају.
Накнаде трошкова и других расхода лицима која нису запослена код исплатиоца
ПП

ОВП ОЛ Б

Опис врсте прихода

01,03,
04,06,
08,09,
10,12,
13

613

00 0 Накнаде трошкова и других расхода лицима која нису запослена код
исплатиоца, утврђених у складу са чланом 85. став 1. тачка 12) Закона,
као и накнаде трошкова по основу службених путовања, прописаних
чланом 85. став 6. Закона изнад неопорезивог износа, уз признавање
нормираних трошкова од 20%, када је прималац прихода осигуран по
другом основу.

05
06

614

00 0 Накнаде трошкова и других расхода лицима која нису запослена код
исплатиоца, утврђених у складу са чланом 85. став 1. тачка 12) Закона,
као и накнаде трошкова по основу службених путовања, прописаних
чланом 85. став 6. Закона изнад неопорезивог износа, уз признавање
нормираних трошкова од 20%, када прималац прихода није осигуран по
другом основу.

11
06

615

00 0 Накнаде трошкова и других расхода лицима која нису запослена код
исплатиоца, утврђених у складу са чланом 85. став 1. тачка 12) Закона,
као и накнаде трошкова по основу службених путовања, прописаних
чланом 85. став 6. Закона изнад неопорезивог износа, уз признавање
нормираних трошкова од 20%, када је примаоцу прихода решењем Фонда
ПИО признато право на престанак плаћања доприноса, јер су у току
године доприноси плаћени на износ процењене највише годишње
основице доприноса.

За ОВП 613
Пореска основица је бруто приход умањен за нормиране трошкове од 20%.
Стопа пореза 20%.
Основица за доприносе једнака је пореској основици.
Плаћа се допринос за ПИО.
За ОВП 614
Пореска основица, нормирани трошкови, стопа пореза и основица доприноса као за ОВП
613.
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Плаћа се допринос за ПИО и допринос за ЗДР.
За ОВП 615
Пореска основица, нормирани трошкови и стопа пореза као за ОВП 613.
Доприноси се не плаћају.

Приходи од издавања непокретности у подзакуп
ПП ОВП ОЛ Б
11
06

617

Опис врсте прихода

00 0 Приходи које оствари физичко лице издавањем непокретности у подзакуп.

За ОВП 617
Опорезиви приход од непокретности који оствари обвезник закупац који
непокретност издаје у подзакуп, чини разлика између закупнине коју остварује и закупнине
коју плаћа закуподавцу
Доприноси се не плаћају.
Пример
Физичко лице издаје у закуп сопствену непокретност другом физичком лици, које
исту непокретност издаје у подзакуп трећем физичком лицу. Подзакупац остварује
закупнину у износу од 37.000,00, а закупцу исплаћује 28.000,00.

4.2
4.6
4.7

4.8
4.9
4.10

У образац ПП ОПО се уносе следећи подаци:
Шифра прихода
111617000
Бруто приход
37.000,00
Основица за порез
9.000,00
Порез
Порез плаћен
држави
Порез за уплату

у

другој

1.800,00
0,00

Разлика
између
бруто
прихода
и
плаћене
закупнине
20%

1.800,00

Сви други приходи који нису опорезовани по другом основу
ПП

ОВП ОЛ Б

Опис врсте прихода

01,02
03,06
08,09
10,12

618

00 0 Сви други приходи који нису опорезовани по другом основу или нису
изузети од опорезивања или ослобођени плаћања пореза по Закону, уз
признавање нормираних трошкова од 20%, када је прималац прихода
осигуран по другом основу.

05
06

619

00 0 Сви други приходи који нису опорезовани по другом основу или нису
изузети од опорезивања или ослобођени плаћања пореза по Закону, уз
признавање нормираних трошкова од 20%, када прималац прихода није
осигуран по другом основу.
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11
06

00 0 Сви други приходи који нису опорезовани по другом основу или нису
изузети од опорезивања или ослобођени плаћања пореза по Закону, уз
признавање нормираних трошкова од 20%, када је примаоцу прихода
решењем Фонда ПИО признато
право на престанак плаћања
доприноса, јер су у току године доприноси плаћени на износ процењене
највише годишње основице доприноса.

629

Видети напомену иза ОВП 603.
За ОВП 618
Пореска основица је бруто приход умањен за нормиране трошкове од 20%.
Стопа пореза је 20%.
Основица за доприносе једнака је пореској основици.
Плаћа се допринос за ПИО.
За ОВП 619
Пореска основица, нормирани трошкови, стопа пореза и основица доприноса као за ОВП
618.
Плаћа се допринос за ПИО и допринос за ЗДР.
За ОВП 629
Пореска основица, нормирани трошкови, стопа пореза као за ОВП 618.
Доприноси се не плаћају.
Приходи од продаје пољопривредних и шумских производа
ПП ОВП ОЛ Б

Опис врсте прихода
Приходи од продаје пољопривредних и шумских производа, односно
плодова и лековитог биља физичких лица која су осигурана по другом
основу, изузев:
- физичких лица која су носиоци пољопривредног газдинства,
- физичких лица која доприносе за обавезно социјално осигурање плаћају по
решењу у складу са законом којим се уређују доприноси за обавезно
социјално осигурање,
- физичких лица која су корисници пољопривредне пензије,
уз признавање нормираних трошкова од 90%, исплаћени од 1. јануара 2014.
године.

01
02
03
06
08
09
10
12

625

00 0

05
06

626

00 0 Приходи од продаје пољопривредних и шумских производа, односно
плодова и лековитог биља физичких лица која нису осигурана по другом
основу, изузев:
- физичких лица која су носиоци пољопривредног газдинства,
- физичких лица која доприносе за обавезно социјално осигурање плаћају по
решењу у складу са законом којим се уређују доприноси за обавезно
социјално осигурање,
- физичких лица која су корисници пољопривредне пензије,
уз признавање нормираних трошкова од 90%, исплаћени од 1. јануара 2014.
године.
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11
06

628

00 0 Приходи од продаје пољопривредних и шумских производа, односно
плодова и лековитог биља, која остваре физичка лица изузев:
- физичких лица која су носиоци пољопривредног газдинства,
- физичких лица која доприносе за обавезно социјално осигурање плаћају по
решењу у складу са законом којим се уређују доприноси за обавезно
социјално осигурање,
- физичких лица која су корисници пољопривредне пензије,
уз признавање нормираних трошкова од 90%, када је примаоцу прихода
решењем Фонда ПИО признато право на престанак плаћања доприноса,
јер су у току године доприноси плаћени на износ процењене највише
годишње основице доприноса, исплаћени од 1. јануара 2014. године.

Видети напомену иза ОВП 603.
За ОВП 625
Пореска основица је бруто приход умањен за нормиране трошкове од 90%.
Стопа пореза је 20%.
Основица за доприносе једнака је пореској основици.
Плаћа се допринос за ПИО.
За ОВП 626
Пореска основица, нормирани трошкови, стопа пореза и основица доприноса као за ОВП
618.
Плаћа се допринос за ПИО и допринос за ЗДР.
За ОВП 628
Пореска основица, нормирани трошкови, стопа пореза као за ОВП 618.
Доприноси се не плаћају.

Награде, новчане помоћи и друга давања физичким лицима који нису
запослени код исплатиоца исплаћене од 1. јануара 2016. године
ПП ОВП ОЛ Б

05
06

11

Опис врсте прихода

630

00 0 Награде, новчане помоћи и друга давања физичким лицима који нису
запослени код исплатиоца и која по својој природи чине доходак физичких
лица, преко законом прописаног неопорезивог износа на годишњем нивоу
од једног исплатиоца, без права на признавање нормираних трошкова, када
је прималац прихода осигуран по другом основу, исплаћене од 1. јануара
2016. године.

631

00 0 Награде, новчане помоћи и друга давања физичким лицима који нису
запослени код исплатиоца и која по својој природи чине доходак физичких
лица, преко законом прописаног неопорезивог износа на годишњем нивоу
од једног исплатиоца, без права на признавање нормираних трошкова, када
прималац прихода није осигуран по другом основу, исплаћене од 1. јануара
2016. године.

632

00

0 Награде, новчане помоћи и друга давања физичким лицима који нису
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запослени код исплатиоца и која по својој природи чине доходак физичких
лица, преко законом прописаног неопорезивог износа на годишњем нивоу
од једног исплатиоца, без права на признавање нормираних трошкова, када
је примаоцу прихода решењем Фонда ПИО признато право на престанак
плаћања доприноса, јер су у току године доприноси плаћени на износ
процењене највише годишње основице доприноса, исплаћене од 1. јануара
2016. године.

06

11
06

633

00 0 Награде, новчане помоћи и друга давања физичким лицима који нису
запослени код исплатиоца и која по својој природи чине доходак физичких
лица, преко законом прописаног неопорезивог износа на годишњем нивоу
од једног исплатиоца, без права на признавање нормираних трошкова, а за
које није прописана обавеза плаћања доприноса законом који регулише
доприносе за обавезно социјално осигурање, исплаћене од 1. јануара 2016.
године.

За ОВП 630
Опорезиви приход је разлика између оствареног прихода и неопорезивог износа од
12.000,00 динара годишње, оствареног од једног исплатиоца. Стопа пореза је 20%.
Неопорезиви износ на годишњем нивоу остварен од једног исплатиоца
од 01.01.2016. до 31.01.2016.
12.000,00 динара годишње
од 01.02.2016.
12.180,00 динара годишње
Основица за доприносе једнака је пореској основици.
Плаћа се допринос за ПИО.
За ОВП 631
Опорезиви приход, неопорезиви износ, стопа пореза исти као за ОВП 630.
Плаћа се допринос за ПИО и допринос за ЗДР.
За ОВП 632
Опорезиви приход, неопорезиви износ, стопа пореза исти као за ОВП 630.
Доприноси се не плаћају.
За ОВП 633
Опорезиви приход, неопорезиви износ, стопа пореза исти као за ОВП 630.
Доприноси се не плаћају.
ПП ОВП ОЛ Б
999

Опис врсте прихода

00 0 Приходи ван радног односа на које се обавезе обрачунавају по посебним
правилима.

ОВП се може користити само ако се ради о приходу за који не постоји одговарајућа ОВП или се
обавеза на те приходе обрачунава по посебним правилима.
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НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ

Пореска пријава ПП ОПО се подноси електронским путем преко портала Пореске
управе. На сајту Пореске управе, у делу е-Порези Електронски сервиси за пореске обвезнике
(слика 1) бира се акција ''Поднеси пријаву'' (слика 2).

Слика 1
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Слика 2

Након покретања акције ''Поднеси пријаву'' отвара се прозор е-Порези. Подносилац
пријаве мора поседовати дигитални сертификат и на основу истог се пријављује уносом свог
ПИН кода, након чега бира акцију ''Пријавите се'' (слика 3).

Слика 3

На екрану се појављују подаци о пореском обвезнику и овлашћењу за подношење пореске
пријаве (слика 4).
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Слика 4

Ако физичко лице које подноси пореску пријаву није регистровано у систему Пореске управе
као порески обвезник на екрану се отвара опција за регистрацију физичког лица као пореског
обвезника (слика 5)
.

Слика 5
Акцијом ''Изабери'' на екрану се отвара маска за унос података о физичком лицу – пореском
обвезнику. Након уноса података бира се акција ''Сачувај'' (слика 6) а затим акција ''Потпиши
и поднеси'' (слика 7).
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Слика 6

Слика 7
Након регистрације физичког лица као пореског обвезника на екрану се појављују подаци о
пореском обвезнику и овлашћењу за подношење пореске пријаве (слика 4).
Акцијом ''Изабери'' омогућава се подношење пореске пријаве ПП ОПО на два начина:
-''Текстуални унос'' и
- ''XML унос''.
У овом делу омогућена је:
- претрага постојећих пријава и
- преглед постојећих пријава за конкретни ЈМБГ/ЕПС/ПИБ (слика 8).
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Слика 8
Текстуални унос
Акцијом ''Текстуални унос'' омогућен је унос података у пореску пријаву ПП ОПО и
то у део 1. Подаци о пореској пријави (слика 9), део 2. Подаци о пореском обвезнику и део 3.
Подаци о начину остваривања прихода. Након уноса података бира се акција ''Сачувај''
(слика 10).

Слика 9

Слика 10
39

Акцијом ''Нови приход“ омогућен је унос података у пореску пријаву ПП ОПО, део 4.
Подаци о врстама прихода. Након извршеног уноса бира се акција ''Сачувај'' (слика 11).

Слика 11
Ако се ПП ОПО подноси за два или више прихода бира се акција ''Нови приход''.
У систему Пореске управе аутоматски се врши упис података у поља ''Укупно''.
Порески обвезник уписује камату у поља ''Камата'' (слика 12), ако има основа за исту.

Слика 12
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Након завршеног уноса пријава има статус ''У припреми''.
Бира се акција ''Потпиши и поднеси''. Након покретања акције ''Потпиши и поднеси''
од подносиоца пријаве тражи се потврда да ли жели да поднесе пријаву (слика 13).

Слика 13
Потврдом, пријава се појављује у прегледу свих пријава које су поднете. Пријава
добија статус ''Предата''. На пријави која има статус ''Предата'' бира се акција ''Статус'' (слика
14).

Слика 14
Избором акције ''Статус'' пријава може добити статус:
-

''Одбијена/Неисправана'' (пријава са уоченим неправилностима) или
''Прокњижена'' (пријава без неправилности).

Ако је пријава добила статус ''Одбијена/Неисправна'' потребно је изабрати акцију
''Отвори'' (слика 15).

Слика 15
Кликом на поље ''Листа неисправности'', на екрану се добија обавештење у којем се
наводи ознака и опис грешке. (слика 16).

41

Слика 16
Ако је направљена грешка у делу 1 и/или у делу 2 и/или делу 3 пореске пријаве ПП
ОПО, врши се исправка погрешно уписаних података избором акције ''Измени'' (слика 17).

Слика 17
Ако је у делу 4. ПП ОПО погрешно уписан податак бира се:
- акција

која омогућава измену унетих података,

- акција

која омогућава брисање унетих података.

- акција

која омогућава комплетан приказ унетих података.
Након исправке увек се бира акција ''Сачувај'', затим акција ''Потпиши и поднеси''.
Ако пријава нема неправилности добија статус ''Прокњижена'' (слика 18), ако има
добија статус Одбијена/Неисправна и потребно је исправити грешке, на описани начин.

Слика 18
Акцијом ''Отвори'' на прокњиженој пријави на екрану се појављује акција ''Налог за
плаћање (слика 19). Избором ове акције добијају се подаци неопходни за плаћање пореских
обавеза исказаних на прокњиженој пореској пријави ПП ОПО (слика 20).
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Слика 19

Слика 20
Акцијом ''Штампај'' (слика 19) добија се обавештење о успешно поднетој пореској
пријави ПП ОПО.
Унос на основу XML-a
Унос података може се вршити и уносом унапред припремљене XML датотеке.
Креирање пријаве XML уносом врши се кликом на дугме „XML унос“
(слика 21).

Слика 21
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Затим се кликне на линк: ''Одаберите са вашег рачунара'' (слика 22).

Слика 22
Отвара се прозор на коме је потребно означити пријаву у „XML формату“ (слика 23).

Слика 23
Након учитавања пријаве, која је попуњена свим подацима, пријава добија статус ''У
припреми''. Након завршеног креирања пријаве, поступак подношења је идентичан као код
креирања пријаве избором опције ''Текстуални унос''.
Порески обвезник може поднети пореску пријаву ПП ОПО и на основу постојеће
пореске пријаве, тако што у Прегледу пријава означи пријаву на основу које врши унос и на
истој бира акција ''Отвори''. Отвара се екран на којем се бира акција ''Копирај''. На екрану се
отвара копија изабране пријаве. Акцијом ''Измени'' у копирану пријаву уписују се подаци
који су различити у односу на податке из копиране пријаве. Након уноса и акције ''Сачувај''
бира се акција ''Потпиши и поднеси'', а затим у зависности да ли у пријави има
неправилности или не пријава добија одговарајући статус. Зависно од статуса пријаве
предузимају се даље активности, описане у овом корисничком упутству.
ПОРЕСКА УПРАВА
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