ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНОШЕЊУ ИЗЈАВЕ ПРИЛИКОМ ОПРЕДЕЉИВАЊА ЗА ИСПЛАТУ
ДИРЕКТНИХ ДАВАЊА
прописаних Уредбом о утврђивању Програма директних давања из буџета Републике Србије
привредним субјектима у приватном сектору у циљу ублажавања економских последица
проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2
Привредни субјекат који се одлучи за коришћење директних давања прописаних Уредбом о
утврђивању Програма директних давања из буџета Републике Србије привредним субјектима у
приватном сектору у циљу ублажавања економских последица проузрокованих епидемијом
болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (''Сл. гласник РС'' бр. 11/2021, у даљем
тексту: Уредба) прихвата исплату истих тако што даје посебну изјаву на порталу Пореске
управе еПорези.
За приступ порталу еПорези неопходно је да порески обвезник поседује квалификовани
сертификат.
Давање изјаве којом се привредни субјекти опредељују за коришћење директних давања врши
се на почетној страни портала е-порези након избора обвезника у делу Избор пријаве,
одабиром опције Избор пословне банке и Изјава о прихватању исплате директних давања
(слика 1).
.

Слика 1

У наставку приказујемо изглед секције Избор пословне банке и Изјава о прихватању исплате
директних давања (слика 2).

Слика 2

Поступак давања Изјаве за одговарајући месец отпочиње кликом на дугме Измени, након чега
се појављује прозор са избором опције (Слика 3).

Слика 3
Изјава се даје посебно за исплату сваког директног давања у месецу који претходи месецу у
коме се исплаћује директно давање, а најкасније до последњег дана у том месецу, односно:
-

у периоду од 1. марта до 31. марта за директна давања чија уплата ће бити извршена у
априлу 2021. године,

-

у периоду од 1. априла до 30. априла за директна давања чија уплата ће бити извршена у
мају 2021. године, и
у периоду од 1. маја до 31. маја за директна давања чија уплата ће бити извршена у јуну
2021. године.

Привредни субјект који у прописаном року не попуни посебну изјаву на порталу Пореске
управе неће остварити право на директна давања без обзира на то да ли је поднет Образац
ППП-ПД за обрачунски период фебруар, март и/или април 2021. године.
Привредним субјектима који не подносе Образац ППП-ПД, односно који немају запослене и
нису предузетници, односно предузетници пољопривредници који су се определили за исплату
личне зараде, директна давања се исплаћују без давања изјаве о прихватању исплате
директних давања у роковима и на начин прописан Уредбом.

