КОРИСНИЧКО УПУТСТВO
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ
ПОРЕЗА НА ПРЕМИЈЕ НЕЖИВОТНИХ ОСИГУРАЊА

Март 2016. године

Ово корисничко упутство намењено је пореским обвезницима - друштвима за
осигурање која закључују уговоре о пословима неживотног осигурања и директно или
индиректно наплаћују премије осигурања и Пореској управи подносе пореску пријаву
пореза на премије неживотних осигурања (у даљем тексту: пореска пријава ПП ППНО).
ПРАВНИ ОСНОВ
У складу са Законом о порезу на премије неживотних осигурања (у даљем тексту:
Закон), oбвезник пореза на премије неживотних осигурања је друштво за осигурање (у
даљем тексту: порески обвезник) које закључује уговоре о пословима неживотних
осигурања и наплаћује премије осигурања, директно или индиректно (преко посредника и
заступника). Oбавеза обрачунавања пореза на премије неживотних осигурања настаје у
тренутку закључења уговора о осигурању. Пореска основица за обрачунавање пореза на
премије неживотних осигурања је износ укупне премије осигурања утврђене уговором о
осигурању. Порез на премије неживотних осигурања плаћа се по стопи од 5%.
Порески обвезник сачињава и подноси електронским путем пореску пријаву ПП
ППНО и плаћа порез на премије осигурања по истеку сваког календарског месеца до 10. у
месецу за уговоре о осигурању закључене у претходном месецу. Пореска пријава пореза
на премије неживотних осигурања се подноси независно од тога да ли у месецу за који је
обрачун сачињен постоји обавеза плаћања пореза на премије неживотних осигурања.
Начин подношења и садржина пореске пријаве пореза на премије неживотних
осигурања, као и начин плаћања пореза на премије неживотних осигурања прописан је
Правилником о начину обрачунавања, садржини и начину вођења евиденције, облику и
садржини пореске пријаве пореза на премије неживотних осигурања (''Сл. гласник РС'', бр.
14/2016) који је у примени од 1. марта 2016. године.
Пореску пријаву ПП ППНО, као и измењену пореску пријаву порески обвезник
подноси Пореској управи на Обрасцу ПП ППНО - Пореска пријава пореза на премије
неживотних осигурања (у даљем тексту: пореска пријава ПП ППНО), искључиво 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, и то:
- за порез на премије неживотних осигурања који доспева за плаћање почев од 1.
марта 2016. године,
- за порез на премије неживотних осигурања који је доспео за плаћање закључно
са 29. фебруаром 2016. године, а за који надлежном пореском органу није предат
месечни обрачун на обрасцу МОППНО који је прописан Правилником о начину
обрачунавања пореза на премије неживотних осигурања и о садржини и начину
вођења евиденције која обезбеђује вршење контроле обрачуна и плаћања пореза
на премије неживотних осигурања („Службени гласник РС”, број 140/04).
Од 01. марта 2016. године пореска пријава за порез на премије неживотних
осигурања се може поднети у папирној форми на обрасцу МОППНО ако се:
- подноси измењена пореска пријава којом се мења пријава која је поднета у
папирној форми на обрасцу МОППНО за порез на премије неживотних
осигурања који су доспели за плаћање закључно са 29. фебруаром 2016. године;
- подноси за порез на премије неживотних осигурања који су плаћени закључно са
29. фебруаром 2016. године, а за које није поднета пореска пријава у папирној
форми на обрасцу МОППНО.
Ако пореска пријава ПП ППНО садржи недостатке у погледу формалне
исправности и математичке тачности, Пореска управа у електронском облику обавештава

подносиоца пријаве о тим недостацима. Пореска пријава која садржи недостатке не сматра
се поднетом, а 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, која се
не сматра измењеном пореском пријавом.
Пореска пријава ПП ППНО сматра се поднетом када Пореска управа потврди
формалну исправност и математичку тачност исказаних података, додели број пријаве,
број одобрења за плаћање укупног износа обавезе по том основу на уплатни рачун Порез
на премије неживотних осигурања - 840-714141843-19 и у електронском облику о томе
достави обавештење подносиоцу пореске пријаве.
САДРЖАЈ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ПП ППНО И ПРАВИЛА УПИСИВАЊА
ПОДАТАКА У ПРИЈАВУ
Пореска пријава ПП ППНО се састоји од три дела. Прво се попуњава део 1. Подаци
о пореској пријави.
У поље 1.1 Врста пријаве уписује се ознака једне од наведених врста пријава:
- општа пријава (ознака 1),
- пријава по члану 182б ЗПППА (ознака 3),
- пријава по налогу контроле (ознака 4).
Општа пријава се подноси у року доспелости за подношење и плаћање пореза на
премије осигурања.
Пример
Пореска пријава ПП ППНО за обрачунски период 02.2016. може се благовремено
поднети у периоду од 01.03.2016. до 10.03.2016. године.
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 до дана подношења пријаве.
Пример:
Пореска пријава ПП ППНО за обрачунски период 02.2016. подноси се 29.03.2016.
године. Порески обвезник је дужан да обрачуна и у пријави упише износ камате на
дуговани износ пореске обавезе почев од наредног дана доспелости обавезе до дана
подношења пореске пријаве ПП ППНО, односно од 11.03.2016. године до 29.03.2016.
године.
Пријава по налогу контроле се подноси по налогу из пореског решења којим се
пореском обвезнику налаже отклањање утврђених неправилности и подношење пријаве
ПП ППНО.
У поље 1.2 Обрачунски период уписује се месец и година за који се врши
обрачунавање пореза на премије неживотних осигурања, односно месец и година у коме
су закључени уговори о осигурању за које се подноси пореска пријава.
У поље 1.3 Датум доспелости пореске обавезе уписује се датум доспелости
пореске обавезе прописан Законом, а то је 10. у месецу који следи у односу на податак
уписан у поље 1.2 Обрачунски период. Ако је датум доспелости нерадни дан, рок
доспелости се помера на први наредни радни дан.

Пример
Порески обвезник подноси пријаву ПП ППНО за обрачунски период 03.2016. Рок
за подношење је 10.04.2016. (недеља). У поље 1.3 се уписује 11.04.2016.
Поље 1.4 Датум до којег је обрачуната камата код подношења:
- опште пријаве - не попуњава се, јер се пријава подноси пре или на дан
доспелости обавезе;
- пријаве по члану 182б ЗПППА - уписује се датум до којег је порески обвезник
обрачунао камату, што је уједно и датум подношења пореске пријаве; ако се
пријава подноси на нерадни дан, у поље 1.4 се уписује први наредни радни дан и
до тог датума се врши обрачун камате;
- измењене пријаве по члану 40. ЗПППА - ако има основа за обрачун камате,
уписује се датум до којег је порески обвезник обрачунао камату; ако нема
основа за обрачун камате, уписује се датум подношења пријаве и у пољима
„Камата“ износи 0,00;
- пријаве по налогу контроле и измењене пријаве по налогу контроле - уписан је
датум до којег је обрачуната камата у поступку пореске контроле.
Пример
За обрачунски период 05.2016. порески обвезник подноси пореску пријаву ПП
ППНО након истека рока доспелости, односно 25.06.2016. године (субота). У поље 1.4 се
уписује први наредни радни дан, односно 27.06.2016, а камата се обрачунава на исказану
пореску обавезу за период од 11.06.2016 - 27.06.2016. године.
У поље 1.5 Измена пријаве уписује се ознака једне од врста измена, и то:
- измењена пријава у складу са чланом 40. ЗПППА (ознака 1),
- измена пореске пријаве по налогу контроле (ознака 2),
- сторно пријаве (ознака 9);
Пријаву са врстом измене ознаке 2 може да припреми и уместо пореског обвезника
да поднесе порески инспектор, а пријаву са врстом измене ознаке 9 може да поднесе само
порески инспектор.
У поље 1.5а Идентификациони број пријаве се уписује идентификациони број
(ИД број) пореске пријаве која се мења.

ИЗМЕЊЕНА ПОРЕСКА ПРИЈАВА ПО ЧЛАНУ 40.ЗПППА
Порески обвезник може, у складу са чланом 40. ЗПППА да измени ПП ППНО која у
пољу 1.1 има уписану ознаку 1 или 3, али не може да мења пореску пријаву која у пољу
1.1 има ознаку 4 или у пољу 1.1 ознаку 1,3 или 4, а у пољу 1.5 ознаку 2.
Ако је исказан податак у пољу 1.5а, мора да постоји прокњижена ПП ППНО са
наведеним ИД бројем и да припада истом пореском обвезнику (податак у пољу 2.1). У
супротном се јавља порука ''Не постоји пријава са бројем наведеним у 1.5а'' или
''Пријава је у статусу који не дозвољава измену'' или ''Порески обвезник може да мења
само своје пријаве.''
Измена пријаве није дозвољена ако је започета пореска контрола пријаве која се
жели изменити, а што се аутоматски обележава у систему Пореске управе.
У складу са чланом 40. ЗПППА, порески обвезник може два пута да измени
пореску пријаву. 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 мењати подаци из пријаве која се мења
додавањем нових врста осигурања, мењати подаци на основу којих је извршен обрачун,
а могу се и брисати врсте осигурања за које је извршен обрачун у пријави која се мења.
Подаци у пољима 1.5 и 1.5а се исказују истовремено, како би се аутоматски
означила пријава која се мења. У супротном, ако је у једном од наведених поља
попуњен податак, а у другом није, на екрану за унос података у електронски образац
пријаве појављује се порука ''Обавезан идентификациони број пријаве која се мења'', а
ако је обрнуто, порука ''Обавезан податак о врсти измене''.
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.
Ако је порески инспектор подносилац ПП ППНО у пољу 1.5 може бити уписана
ознака 2 или ознака 9, али није дозвољен упис ознаке 1. Ако је у пољу 1.5 уписана
ознака 2 или ознака 9, у пољу 1.1 може бити уписана било која ознака (1,3,4).
СТОРНИРАЊЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ
Поступак сторнирања пореске пријаве спроводи Пореска управа на основу
писаног захтева пореског обвезника или по службеној дужности. Сторнирањем пријаве
у целости се сторнира пореска обавеза.
У пољу 1.6 По налогу контроле уписује се број пореског решења, када је под
редним бројем 1.1 Врста пријаве наведена ознака 4 и/или под редним бројем 1.5 Измена
пријаве наведена ознака 2 или 9. У осталим случајевима ово поље се не попуњава.
У поље 1.6а Основ уписује се ознака решења донетог:
- у поступку по жалби у првостепеном поступку (ознака 1),
- у поступку по жалби у другостепеном поступку (ознака 2),
- на основу одлуке управног суда (ознака 3).
Ово поље попуњава се само у случајевима када су донета решења у управном
поступку по жалби/тужби.
Након попуњавања дела 1, попуњава се део 2. Подаци о пореском обвезнику.
У пољу 2.1 Порески идентификациони број (ПИБ) аутоматски је уписан ПИБ
обвезника.
У поље 2.2 Број закључених уговора уписује се укупан број закључених уговора о
пословима неживотног осигурања у обрачунском периоду.
У пољу 2.3 ЈМБГ подносиоца пореске пријаве аутоматски је уписан ЈМБГ
подносиоца пореске пријаве - податак са сертификата.
У пољу 2.4 Матични број аутоматски је уписан матични број пореског обвезника
добијен од стране Агенције за привредне регистре.
У пољу 2.5 Назив аутоматски је уписан назив пореског обвезника.

У пољу 2.6 Седиште аутоматски је уписан податак о шифри општине седишта
пореског обвезника прописаној правилником којим се уређују услови и начин вођења
рачуна за уплату јавних прихода.
У поље 2.7 Телефон контакт особе уписује се податак о броју телефона контакт
особе пореског обвезника.
У поље 2.8 Улица и број уписује се податак о адреси пореског обвезника.
У поље 2.9 Електронска пошта уписује се податак о адреси електронске поште
подносиоца пријаве на коју се доставља обавештење о поднетој пореској пријави.
У део 3. пореске пријаве ПП ППНО уносе се подаци о врстама неживотних
осигурања, пореској основици и обрачунатом порезу, односно накнади.
У поље 3.1 Р.б. уписује се редни број врсте неживотног осигурања. Редни број
мора бити јединствен за ПП ППНО, односно уколико се појаве два или више истих редних
бројева, систем јавља грешку.
У поље 3.2 Врста неживотног осигурања из падајућег менија бира се шифра врсте
неживотног осигурања, наведене према Каталогу шифара врсти неживотних осигурања:

Шифра

0101

0201

0301

Опис шифре
Осигурање од последица незгоде, укључујући и осигурање од
повреде на раду и професионалних обољења, које покрива:
- уговорену новчану накнаду за случај незгоде – члан 9. став 1.
тачка 1) подтачка (1) Закона о осигурању („Сл.гласник РС”, брoj
139/14 – у даљем тексту: Закон):
- накнаду уговорених трошкова за случај незгоде – члан 9. став 1.
тачка 1) подтачка (2) Закона;
- комбинацију исплата уговорене новчане накнаде за случај незгоде
и накнаде уговорених трошкова за случај незгоде - члан 9. став 1.
тачка 1) подтачка (3) Закона;
- исплату због последица повреде или оштећења здравља или због
смрти путника - члан 9. став 1. тачка 1) подтачка (4) Закона.
Добровољно здравствено осигурање које покрива:
- уговорену новчану накнаду за случај болести - члан 9. став 1. тачка
2) подтачка (1) Закона;
- накнаду уговорених трошкова лечења – члан 9. став 1. тачка 2)
подтачка (2) Закона;
- комбинацију исплата уговорене новчане накнаде за случај болести
и накнаде уговорених трошкова лечења - члан 9. став 1. тачка 2)
подтачка (3) Закона.
Осигурање моторних возила, које покрива штете на моторним
возилима на сопствени погон, осим шинских возила, и на возилима
без сопственог погона, односно које покрива губитак тих возила члан 9. став 1. тачка 3) Закона.
Oва шифра не обухвата осигурање моторних возила, које покрива
штете на моторним возилима на сопствени погон, осим шинских
возила, и на возилима без сопственог погона, односно које покрива
губитак тих возила, чији су власници лица са утврђеним
инвалидитетом.

Напомена
ОСЛОБОЂЕНО
ПОРЕЗА чл.6. ст. 1. тач.
1) и 2) ЗППНО

ОСЛОБОЂЕНО
ПОРЕЗА чл.6. ст. 1. тач.
3) ЗППНО

ПЛАЋА СЕ
ПОРЕЗ

0302

0401

0402
0501
0601

0701

0801

0901

1001

1101

1201

1301

1401

Осигурање моторних возила, које покрива штете на моторним
возилима на сопствени погон, осим шинских возила, односно
губитак тих возила, чији су власници лица са утврђеним
инвалидитетом - члан 9. став 1. тачка 3) Закона.
Осигурање шинских возила које покрива штете на шинским
возилима, односно губитак тих возила - члан 9. став 1. тачка 3)
Закона.
Oва шифра не обухвата осигурање шинских возила које покрива
штете на шинским возилима, односно губитак тих возила, чији су
власници лица са утврђеним идентитетом.
Осигурање шинских возила које покрива штете на шинским
возилима, односно губитак тих возила, чији су власници лица са
утврђеним инвалидитетом - члан 9. став 1. тачка 4) Закона.
Осигурање ваздухоплова, које покрива штете на ваздухопловима,
односно губитак ваздухоплова- члан 9. став 1. тачка 5) Закона.
Осигурање пловних објеката, које покрива штете на пловним
објектима, односно губитак тих објеката (морских, речних,
језерских и каналских) - члан 9. став 1. тачка 6) Закона.
Осигурање робе у превозу, које покрива штете на роби, односно
губитак робе без обзира на врсту превоза - члан 9. став 1. тачка 7)
Закона.
Осигурање имовине од пожара и других опасности, које покрива
штете на имовини које настану услед пожара, експлозије, олује и
других природних непогода, атомске енергије, клизања и слегања
тла, осим штета које покривају осигурања из тач. од 3) до 7) члана 9.
Закона - члан 9. став 1. тачка 8) Закона.
Остала осигурања имовине, која покривају штете на имовини
настале због лома машина, провалне крађе, лома стакла, града,
мраза или других опасности, осим штета које покривају осигурања
из тачке од 3) до 8) члана 9. Закона - члан 9. став 1. тачка 9) Закона.
Осигурање од одговорности због употребе моторних возила, које
покрива све врсте одговорности због употребе моторних возила на
сопствени погон на копну, укључујући и одговорност при
транспорту - члан 9. став 1. тачка 10) Закона.
Осигурање од одговорности због употребе ваздухоплова, које
покрива све врсте одговорности због употребе ваздухоплова,
укључујући и одговорност при транспорту - члан 9. став 1. тачка 11)
Закона.
Осигурање од одговорности због употребе пловних објеката, које
покрива све врсте одговорности због употребе ових објеката,
укључујући и одговорност при транспорту - члан 9. став 1. тачка 12)
Закона.
Осигурање од опште одговорности за штету, које покрива остале
врсте одговорности, осим одговорности из тач. од 10) до 12) члана
9. Закона - члан 9. став 1. тачка 13) Закона.
Осигурање кредита које покрива:
- ризик од неплаћања, односно кашњења у плаћању због
несолвентности или других догађаја или поступака - члан 9. став 1.
тачка 14) подтачка (1) Закона;
- остале ризике повезане са извозом, трговином и улагањима на
домаћем и страном тржишту - члан 9. став 1. тачка 14) подтачка (2)
Закона;
- кредите који се исплаћују у ратама - члан 9. став 1. тачка 14)
подтачка (3) Закона;
- хипотекарне и ломбардне кредите - члан 9. став 1. тачка 14)
подтачка (4) Закона;
- остале кредите и зајмове - члан 9. став 1. тачка 14) подтачка (6)
Закона.

ОСЛОБОЂЕНО
ПОРЕЗА
ПЛАЋА СЕ
ПОРЕЗ

ОСЛОБОЂЕНО
ПОРЕЗА
ПЛАЋА СЕ
ПОРЕЗ
ПЛАЋА СЕ
ПОРЕЗ
ПЛАЋА СЕ
ПОРЕЗ
ПЛАЋА СЕ
ПОРЕЗ

ПЛАЋА СЕ
ПОРЕЗ
ПЛАЋА СЕ
ПОРЕЗ
ПЛАЋА СЕ
ПОРЕЗ
ПЛАЋА СЕ
ПОРЕЗ
ПЛАЋА СЕ
ПОРЕЗ
ПЛАЋА СЕ
ПОРЕЗ

Осигурање које покрива извозне кредите - члан 9. став 1. тачка 14) ОСЛОБОЂЕНО
подтачка (2) Закона.
ПОРЕЗА
чл. 6. ст.1 тач. 6)
ЗППНО
Осигурање које покрива кредите грађана који се исплаћују у ратама ОСЛОБОЂЕНО
- члан 9. став 1. тачка 14) подтачка (3) Закона.
ПОРЕЗА
1403
чл. 6. ст.1 тач. 7)
ЗППНО
Осигурање које покрива стамбене кредите.
ОСЛОБОЂЕНО
ПОРЕЗА
1404
чл. 6. ст.1 тач. 5)
ЗППНО
Осигурање које покрива пољопривредне кредите.
ОСЛОБОЂЕНО
ПОРЕЗА
1405
чл. 6. ст.1 тач. 8)
ЗППНО
Осигурање јемства, које гарантује непосредно или посредно ПЛАЋА СЕ
1501
испуњење обавеза дужника - члан 9. став 1. тачка 15) Закона.
ПОРЕЗ
Осигурање финансијских губитака, које покрива финансијске ПЛАЋА СЕ
губитке због:
ПОРЕЗ
- губитка запослења – члан 9. став 1. тачка 16) подтачка (1) Закона;
- недовољних прихода - члан 9. став 1. тачка 16) подтачка (2)
Закона;
- лошег времена - члан 9. став 1. тачка 16) подтачка (3) Закона;
- изгубљене добити - члан 9. став 1. тачка 16) подтачка (4) Закона;
- непланираних општих трошкова - члан 9. став 1. тачка 16)
подтачка (5) Закона;
- непланираних трошкова пословања - члан 9. став 1. тачка 16)
подтачка (6) Закона;
1601
- губитка тржишне вредности - члан 9. став 1. тачка 16) подтачка (7)
Закона;
- губитка закупнине, односно прихода - члан 9. став 1. тачка 16)
подтачка (8) Закона;
- посредних пословних губитака, осим губитака из подтач. од (1) до
(8) тачке 16) члана 9. Закона - члан 9. став 1. тачка 16) подтачка (9)
Закона;
- осталих непословних губитака - члан 9. став 1. тачка 16) подтачка
(10) Закона;
- осталих финансијских губитака - члан 9. став 1. тачка 16) подтачка
(11) Закона.
Осигурање трошкова правне заштите, које покрива судске ПЛАЋА СЕ
трошкове, трошкове адвоката и друге трошкове поступка - члан 9. ПОРЕЗ
1701
став 1. тачка 17) Закона.
Осигурање помоћи на путовању, које покрива помоћ лицима која ПЛАЋА СЕ
наиђу на проблеме на путовању, односно у другим случајевима ПОРЕЗ
1801
одсутности из пребивалишта или боравишта - члан 9. став 1. тачка
18) Закона.
Осигурање код којег је осигураник дипломатско, односно ОСЛОБОЂЕНО
конзуларно представништво, а за које је, под условом ПОРЕЗА
1901
реципроцитета, прописано пореско ослобођење у складу са Законом
о порезу на премије неживотног осигурања („Службени гласник чл. 6. ст.2
РС”, бр. 135-04 и 68/14-др. закон – у даљем тексту: Закон).
ЗППНО
Друге непоменуте врсте неживотних осигурања за које је прописано ПЛАЋА СЕ
9901
опорезивање
ПОРЕЗ
Друге непоменуте врсте неживотних осигурања за које је прописано ОСЛОБОЂЕНО
9902
пореско ослобођење
ПОРЕЗА
Напомена: Ако конкретној врсти неживотног осигурања одговара опис две или више шифара из
Каталога шифара врсти неживотних осигурања, подаци о тој врсти неживотног осигурања уносе
1402

се у оквиру шифре чији опис одговара врсти неживотног осигурања за коју је прописано пореско
ослобођење у складу са Законом (нпр. за неживотно осигурање које покрива кредит који је
истовремено извозни и плаћа се у ратама, подаци о тој врсти неживотног осигурања уносе се у
оквиру шифре 1402), односно чији опис одговара ужем појму врсте неживотног осигурања (нпр. за
неживотно осигурање које покрива кредит грађана који је истовремено стамбени, хипотекарни и
плаћа се у ратама, подаци о тој врсти неживотног осигурања уносе се у оквиру шифре 1404).

У поље 3.3 Пореска основица/накнада уписује се износ пореске основице,
односно износ накнаде за који не постоји обавеза плаћања пореза на премије неживотних
осигурања.
У поље 3.4 Обрачунати порез уписује се износ обрачунатог пореза ако се под
редним бројем 3.3 пореска основица/накнада уноси податак о износу пореске основице,
односно „0,00” ако се под редним бројем 3.3 пореска основица/накнада уноси податак о
износу накнаде за који не постоји обавеза плаћања пореза на премије неживотних
осигурања.
Поља означена речју „Укупно” за р. бр. 3.3 и 3.4 не попуњава подносилац пореске
пријаве, већ их систем аутоматски обрачунава и попуњава.
У поље означено речју „Камата” уписује се укупан износ обрачунате камате.
У пореској пријави ПП ППНО 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.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ
Пореска пријава ПП ППНО се подноси електронским путем преко портала Пореске
управе. На интернет страници Пореске управе, у делу е-Порези бира се акција „Поднеси
пријаву“ (слика 1).

Слика 1

Након покретања акције „Поднеси пријаву“ отвара се прозор е-Порези и од
подносиоца пореске пријаве се тражи да се пријави за електронско подношење пореске
пријаве. Подносилац пријаве може бити лице које је порески обвезник - осигуравајуће
друштво овластило за подношење пореске пријаве ПП ППНО у име и за рачун
осигуравајућег друштва. Подносилац пријаве, поред овлашћења за подношење пријаве,
мора поседовати дигитални сертификат, и на основу истог се пријављује уносом свог
ПИН кода, након чега бира акцију „Пријавите се“ (слика 2).

Слика 2
Након ове акције на екрану се појављују подаци о ПИБ/ЈМБГ, називу пореског
обвезника и овлашћењу за подношење пореске пријаве. Бира се порески обвезник у чије
име и за чији рачун се подноси пореска пријава ПП ППНО акцијом „Изабери“ (слика 3).

Слика 3

На екрану се појављује списак пријава које се могу поднети у случају када је дато
овлашћење за подношење пореске пријаве у име и за рачун изабраног пореског обвезника.
Акцијом „Изабери“ врши се избор пореске пријаве (слика 4).

Слика 4
Након тога на екрану се појављује прозор за:
1. подношење пореске пријаве ПП ППНО, избором понуђених акција „Текстуални
унос“ или „XML унос“;
2. претрагу постојећих пријава ПП ППНО, према једном или више жељених
критеријума претраге;
3. преглед постојећих пријава ПП ППНО, избором акције „Отвори“ (слика 5).

Слика 5

Текстуални унос врши се уносом података у ПП ППНО и то у део 1. Подаци о
пореској пријави и део 2. Подаци о пореском обвезнику. Након уноса података бира се
акција „Сачувај“ (слика 6).

Слика 6
Након акције „Сачувај“, пријава је креирана и у статусу је „У припреми“.
Након тога, кликом на поље „Нова врста неживотног осигурања“ врши се унос
података у ПП ППНО, део 3. Подаци о врстама неживотних осигурања, пореској основици
и обрачунатом порезу, односно накнади. Након уписа података, бира се акција „Сачувај“
(слика 7). Овај корак се понавља за сваку нову врсту неживотног осигурања.

Слика 7

Након извршеног уноса података у део 3. пореске пријаве ПП ППНО систем
аутоматски врши упис података у поља „Укупно“, а ако постоји обавеза за обрачун
камате, порески обвезник исту обрачунава и уписује у поље „Камата“ (слика 8).

Слика 8
У прозору који се отвори, након уноса износа обрачунате камате, потребно је
одабрати акцију „Сачувај“

Након завршеног уноса бира се акција „Потпиши и поднеси“ и врши потврда
избора (слика 9).

Слика 9

Након потписивања, пореска пријава се појављује у прегледу свих ПП ППНО
пријава које су поднете за изабраног пореског обвезника и иста добија статус „Предата“
(слика 10).

Слика 10
На пријави која има статус „Предата“ бира се акција „Статус“ након чега пријава
може добити статус „Одбијена/Неисправна“ или „Прокњижена“.
Ако је пријава добила статус „Одбијена/Неисправна“ потребно је изабрати акцију
„Отвори“, а затим кликнути на поље „Листа неисправности“ (слика 11) како би се
отворила листа грешака, односно неправилности (слика 12).

Слика 11

Слика 12
Акцијом „Изађи“ врши се повратак на преглед одбијене/неисправне пријаве.
Ако је приликом уноса направљена грешка у 1. и/или 2. делу пореске пријаве ПП
ППНО бира се акција „Измени“ и врши се исправка података у пољу/пољима у којима је
систем утврдио грешку. Након исправке бира се акција „Сачувај“.
Ако је у 3. делу пореске пријаве ПП ППНО погрешно уписан податак бира се:
- акција
која омогућава измену унетих података о неживотном осигурању;
- акција
која омогућава брисање унете врсте неживотног осигурања;
- акција
која омогућава комплетан приказ унетих података о неживотном
осигурању.
Након исправке погрешних података, поново се бира акција „Потпиши и поднеси“.
Пријава добија статус „Предата“. Ако код валидације унетих података у пореској пријави
систем није констатовао грешке, односно неправилности, акцијом „Статус“ пријава добија
статус „Прокњижена“ (слика 13).

Слика 13
На прокњиженој пријави избором акције „Отвори“ на екрану се отвара преглед
пријаве (слика 14), где је могуће:
1. одабрати акцију „Налог за плаћање“ и добити податке неопходне за плаћање
пореских обавеза исказаних на прокњиженој пореској пријави ПП ППНО (слика
15);
2. одабрати акцију „Xml“ и тиме извршити експорт пријаве у .xml формату и
сачувати је на свом рачунару;
3. одабрати акцију „Штампај“ и добити обавештење о успешно поднетој пореској
пријави ПП ППНО (слика 16);
4. одабрати акцију „Копирај“ и тиме креирати нову пријаву која је у статусу „У
припреми“ у којој се може извршити промена свих података у свим деловима
пријаве; Ова опција се користи као шаблон за подношење нове пореске пријаве
ПП ППНО јер подносилац пријаве не мора поново да попуњава податке који су
идентични као у копираној пријави.

Слика 14

Слика 15

Слика 16
Унос нове пријаве се може вршити и увозом унапред припремљене XML датотеке.
Креирање пријаве на овај начин врши се избором опције „XML унос“. На новоотвореној
страници, потребно је кликнути на линк „одаберите са вашег рачунара“ (слика 17) и у
прозору који се отвори пронаћи и изабрати жељену датотеку из свог рачунара.

Слика 17

Након учитавања пријаве, која је попуњена свим подацима, пријава добија статус
„У припреми“. Ако постоји потреба, постоји и могућност измене података у учитаној
пријави, која се врши избором акције „Измени“ (измене у 1. и 2. делу ПП ППНО) и
изменом конкретних врста неживотног осигурања (измене у 3. делу ПП ППНО). Након
завршеног креирања пријаве, даљи поступак подношења пореске пријаве је идентичан као
код креирања пријаве избором опције „Текстуални унос“.
ПОРЕСКА УПРАВА

