ОПИС ШИФАРА ПРИХОДА ИЗ РАДНОГ ОДНОСА
ИЗ КАТАЛОГА ВРСТЕ ПРИХОДА
са примерима попуњавања података у Oбразац ППП ПД
у пољима 3.7 – 3.17
У приходе из радног односа спадају зарада, односно плата (у даљем тексту: зарада),
уговорена накнада за привремене и повремене послове и накнада зараде.
Сви приходи који се у складу са Законом о порезу на доходак грађана (''Сл. гласник
РС'', бр. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - испр., 31/2009,
44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - одлука УС, 7/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 114/2012 одлука УС, 8/2013 - усклађени дин. изн., 47/2013, 48/2013 - испр., 108/2013, 6/2014 - усклађени
дин. изн., 57/2014, 68/2014 - др. закон, 5/2015 - усклађени дин. изн., 112/15, 5/16- усклађени
дин. изн. - у даљем тексту: Закон) сматрају зарадом имају следеће ознаке врста прихода (у
даљем тексту: ОВП):
Зарада
Зарада запослених упућених на рад у иностранство
Зарада лица запослених код страних или међународних организација и установа,
страних правних или физичких лица на територији Републике
104
Зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећу за радно оспособљавање
и запошљавање особа са инвалидитетом
105
Зарада из члана 13. став 1, члана 14, члана 14а и члана 14б Закона, инвалида рада
(раде 4 сата дневно)
106
Лична зарада предузетника
107
Лична зарада пољопривредника који води пословне књиге
108
Разлика зараде лица постављених на јавну фукцију за време обављања те
функције
109
Уплата доприноса без исплате зараде
110,111
Примања из члана 18. Закона преко неопорезивог износа
112
Уплата додатног доприноса доспелог закључно са 28.02.2014. године
150,151,152 Уговорена накнада за привремене и повремене послове
199
Приходи који имају карактер зараде или накнаде зараде на које се обавезе
обрачунавају по посебним правилима
201,202,203 Накнада зараде за боловање до 30 дана на терет послодавца
204,
205, Накнада зарада на терет других исплатилаца
206,
207,
209, 210
208
Плаћање доприноса за здравство за време неплаћеног одсуства док дете не
напуни три године живота
101
102
103

Комбинацијом примаоца прихода (ПП), врсте прихода (ОВП), пореске олакшице,
односно субвенције (ОЛ), као и ознаке за постојање, односно врсту стажа осигурања који се
рачуна са увећаним трајањем (Б), уз информацију коју носи МФП поље добија се пуна
информација о пореским обавезама које се плаћају за одређену комбинацију.
У наставку дат је детаљан опис комбинација ПП, ОВП, ОЛ и Б за приходе из радног
односa.

ЗАРАДА
ПП

Опис врсте прихода

ОВП ОЛ Б

Зарада без олакшице и бенефицираног стажа

01,02
08,09
10,12
13

101

00

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
0 - 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.
Тип исплатиоца прихода 1-7
Зарада без олакшице, са бенефицираним стажом

01,02
08,09
10,12
13

101

00

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
1 Закона, осим личне зараде предузетника, укључујући и запосленог у
привредном друштву чији је оснивач, односно члан, без олакшице, са стажом
осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/14.

101

00

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
2 Закона, осим личне зараде предузетника, укључујући и запосленог у
привредном друштву чији је оснивач, односно члан, без олакшице, са стажом
осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/15.

101

00

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
3 Закона, осим личне зараде предузетника, укључујући и запосленог у
привредном друштву чији је оснивач, односно члан, без олакшице, са стажом
осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/16.

101

00

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
4 Закона, осим личне зараде предузетника, укључујући и запосленог у
привредном друштву чији је оснивач, односно члан, без олакшице, са стажом
осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/18.
Тип исплатиоца прихода 1-4. и 6

101 00 0
Зарада обухвата:
1) зараду из члана 13. став 1. и 4. Закона;
2) примања из члана 14. Закона и то: примања у облику бонова, новчаних
потврда, робе, чињењем или пружањем погодности, опраштањем дуга, као и
покривањем расхода обвезника новчаном надокнадом или непосредним плаћањем,
примања у облику хартија од вредности (у даљем тексту: ХоВ), осим акција стечених у
поступку својинске трансформације, које запослени добије од послодавца или од с
послодавцем повезаног лица у моменту стицања права располагања на тим ХоВ, као и
ХоВ које запослени добије на основу правила награђивања (опције на акције и др.) од
послодавца или с послодавцем повезаног лица;
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3) примања по основу чињења или пружања погодности из члана 14а Закона, а
нарочито коришћење службеног возила и другог превозног средства у приватне сврхе,
као и коришћење стамбених зграда и станова који су у власништву послодавца или на
располагању послодавцу по основу закупа или по другом основу, уз плаћање закупнине
или без плаћања закупнине;
4) премије свих видова добровољног осигурања, као и пензијски допринос у
добровољни пензијски фонд које послодавац плаћа за запослене - осигуранике
укључене у добровољно осигурање, односно за запослене - чланове добровољног
пензијског фонда, у складу са законом који уређује добровољно осигурање, односно
добровољне пензијске фондове и пензијске планове, преко неопорезивог износа.
ОСНОВИЦУ ПОРЕЗА НА ЗАРАДЕ из члана 13. став 1. и 4. до 14б Закона
чини исплаћена, односно остварена зарада која садржи припадајуће обавезе који се
плаћају из зараде умањена за неопорезиви износ, прописан одредбом члана 15а
став 2. Закона.
За лице које ради са непуним радним временом зарада се умањује за
неопорезиви износ зараде сразмерно радном времену тог лица у односу на пуно радно
време.
Када лице остварује пуно радно време код два или више послодаваца,
умањење зараде за неопорезиви износ врши сваки послодавац сразмерно радном
времену запосленог код тог послодавца у односу на пуно радно време, с тим што
укупно умањење не може прећи неопорезиви износ прописан за пуно радно време.
Када лице остварује непуно радно време код два или више послодаваца,
сваки послодавац врши умањење сразмерно радном времену код послодавца у односу
на укупно радно време, тако да збир умањења мора бити мањи од неопорезивог износа
зараде за пуно радно време, односно мора бити сразмеран укупном радном времену
лица у односу на пуно радно време.
Стопе пореза на зараде у периоду од -до
01.09.2004.
01.01.2007.
30.05.2013.

31.12.2006.
29.05.2013.

14%
12%
10%

Према чл. 65. став 2. ЗПППА порез по одбитку доспева за плаћање на дан који је
у појединачној пореској пријави наведен као датум плаћања, ако је тај дан ранији од
рока прописаног чланом 101.Закона.
Члан 101. Закона прописује да се порез по одбитку плаћа у моменту исплате
прихода, у складу са прописима који важе на дан исплате прихода.
ОСНОВИЦА ДОПРИНОСА, сходно одредби члана 13. Закона о доприносима
за запослене и за послодавце је зарада.
Основица доприноса за запослене и за послодавце не умањује се за неопорезиви
износ из члана 15а став 2. Закона.
У основицу доприноса за запослене и за послодавце се укључује и разлика
између збира премије за добровољно здравствено осигурање и уплата добровољног
пензијског доприноса које послодавац на терет сопствених средстава плаћа за
запослене и законом прописаног неопорезивог износа.
Основица доприноса за запослене и за послодавце не може бити нижа од
најниже месечне основице доприноса, ни виша од највише месечне основице
доприноса - члан 36. став 1. и члан 41. Закона о доприносима.
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Када је период за који се обрачунава допринос краћи од месец дана, а
испуњени су услови за примену најниже месечне основице доприноса, обрачун
доприноса се врши на сразмерни износ најниже месечне основице доприноса (члан 39.
став 1. Закона о доприносима).
Сразмерни износ најниже месечне основице доприноса утврђује се као износ
најниже месечне основице доприноса сразмеран броју дана, односно броју часова рада
у месецу за који постоји обавеза обрачуна доприноса – члан 39. став 3. Закона о
доприносима.
Сходно члану 40. Закона о доприносима за запосленог који ради са непуним
радним временом код једног послодавца, а зарада коју остварује је нижа од најниже
месечне основице доприноса, основица доприноса је најнижа месечна основица
доприноса.
За запосленог који ради са непуним радним временом код два или више
послодаваца, сваки послодавац обрачунава и плаћа доприносе на зараду коју запослени
остварује код тог послодавца ако је та зарада једнака или виша од сразмерног износа
најниже месечне основице доприноса који се утврђује сразмерно радном времену
запосленог код тог послодавца у односу на пуно радно време.
Ако запослени ради са непуним радним временом код два или више
послодаваца, послодавац код којег остварује зараду нижу од сразмерног износа најниже
месечне основице доприноса који се утврђује сразмерно радном времену запосленог
код тог послодавца у односу на пуно радно време, обрачунава и плаћа доприносе на
сразмерни износ најниже месечне основице доприноса.
Ако се зарада исплаћује у деловима, а први део зараде је мањи од најниже
месечне основице доприноса, послодавац је дужан да приликом исплате првог дела
зараде, обрачуна и плати доприносе на најнижу месечну основицу доприноса – члан 52.
Закона о доприносима.
Стопе доприноса прописане су чланом 44. став 2. Закона о доприносима, а
доприноси се плаћају истовремено из основице (на терет запосленог) и на основицу (на
терет послодавца) и то:
- Допринос за пензијско и инвалидско осигурање (у даљем тексту: допринос за
ПИО);
- Допринос за здравствено осигурање (у даљем тексту: допринос за ЗДР);
- Допринос за случај незапослености (у даљем тексту: допринос за НЗС).
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 запосленог 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%

У примерима попуњавања Обрасца ППП-ПД који следе обрачун пореза и
доприноса је вршен по стопама које важе од 01.08.2014. године.
Пример:
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Исплата коначног износа зараде од 57.368,00 динара за пуно радно време,
запосленом без олакшице/субвенције, без стажа осигурања са увећаним трајањем.
У обрасцу ППП-ПД исплатилац прихода исказује следеће:
Бр.
поља
1.4
3.6
3.7.
3.8
3.8а

Датум плаћања
ШВП
Број дана
Број сати
Фонд сати

3.9
3.10

Бруто приход
Основица за порез

57.368,00
45.764,00

3.11
3.12

4.576,40
57.368,00

3.13

Порез
Основица за
доприносе
ПИО

3.14

Здравство

3.15

Незапосленост

3.16
3.17

Бeнефицирани ПИО
МФП за обрачун

Назив поља

Податак за
унос
11.02.2016.
1 01 101 00 0
31
184
184

Објашњење

Број календарских дана проведених на раду
Број сати рада у обрачунском периоду
Укупан месечни фонд сати у обрачунском
периоду
Зарада
Зарада умањенa за неопорезиви износ од
11.604,00 динара за пуно радно време
10% на основицу за порез
Зарада

Збир доприноса за ПИО на терет
запосленог и на терет послодавца 26%
5.908,90
Збир доприноса за здравство на терет
запосленог и на терет послодавца 10,3%
860,52
Збир доприноса за незапосленост на терет
запосленог и на терет послодавца 1,5%
0,00
Нема бенефицирани стаж
не попуњава се прва исплата у обрачунском периоду
14.915,68

Код исплате зараде пензионеру који се определио да му је приоритетни основ
за здравствено осигурање:
зарада

пензија

Плаћа се допринос за ПИО и ЗДР на терет запосленог и на терет
послодавца по важећим стопама на дан доспелости за плаћање обавезе.
Допринос за НЗС се не плаћа, па се у поље 3.15 - Допринос за НЗС уписује
износ 0,00.
Плаћа се допринос за ПИО на терет запосленог и на терет послодавца по
важећим стопама.
Допринос за ЗДР и НЗС се не плаћа, па се у поље 3.14 - Допринос за ЗДР и
поље 3.15 Допринос за НЗС уписује износ 0,00.

Исти порески третман имају и приходи војних и пољопривредних пензионера
који заснују радни однос и по том основу остварују зараду.
101 00 1-4
Пореска основица, стопа пореза, основица доприноса, стопа доприноса за ПИО,
ЗДР и НЗС иста као код ОВП 101, с тим што се плаћа и додатни допринос за ПИО на
терет послодавца (члан 46. Закона о доприносима) и то по стопама:
o
o
o
o

3,7% 5,5% 7,3% 11% -

за стаж осигурања 12/14
за стаж осигурања 12/15
за стаж осигурања 12/16
за стаж осигурања 12/18
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ПОРЕСКЕ ОЛАКШИЦЕ И СУБВЕНЦИЈЕ КОД НОВОЗАПОШЉАВАЊА
Ознака
олакшице
ОЛ

02

Закон о порезу на доходак до 30.06.2014.
грађана (Закон) и Закон о
доприносима
Закон и Закон о доприносима до 30.06.2014.

03

Закон и Закон о доприносима

У примени

04

Закон и Закон о доприносима

до 30.06.2014.

05

Закон и Закон о доприносима

до 30.06.2014.

06

Уредба
о
подстицању
запошљавања
Уредба
о
подстицању
запошљавања
Закон и Закон о доприносима
Закон и Закон о доприносима
Закон и Закон о доприносима
Закон и Закон о доприносима

до 30.06.2014.

Максимални рок
коришћења
олакшице за
исплате извршене
закључно са*
три
године
од
закључења уговора
–30.06.2017.*
две
године
од
закључења уговора
–30.06.2016.
три
године
од
закључења уговора
две
године
од
закључења уговора
– 30.06.2016.
две
године
од
закључења уговора
– 30.06.2016.
до 30.06.2015.

до 30.06.2014.

до 30.06.2015.

од 01.07.2014.
од 01.07.2014.
од 01.07.2014.
од 01.01.2016.

до 31.12.2017.
до 31.12.2017.
до 31.12.2017.
до 31.12.2017.

01

07
08
09
10
11

Законски основ

Датум примене

*Послодавац који је закључно са 30.06.2014. године стекао право на олакшицу 01, 02,
04, 05 остварује исту у складу са тим законом.
Од 01.07.2014. године у примени је Уредба о престанку важења Уредбе о подстицању
запошљавања (''Сл. гласник РС'' бр. 65/14). Лице које је закључно са 30.06.2014 стекло
право на подстицај из Уредбе о подстицању запошљавања (''Сл. гласник РС'' бр. 32/11 и
34/11) наставља да остварује то право у складу са том Уредбом, за период од годину
дана од дана заснивања радног односа (најкасније до 30.06.2015. године).

ПОРЕСКЕ ОЛАКШИЦЕ КОД НОВОЗАПОШЉАВАЊА

Зарада новозапосленог лица - приправника млађег од 30 година, са
олакшицом, без бенефицираног стажа
01
02

101

01

0

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог приправника млађег
од 30 година, укључујући запосленог у привредном друштву чији је оснивач,
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односно члан, са правом послодавца на олакшицу за запошљавање по Закону и
Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Службени гласник
РС", бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 - др.
закон и 112/15 - у даљем тексту: Закон о доприносима), без стажа осигурања
који се запосленом рачуна са увећаним трајањем.
Зарада новозапосленог лица - приправника млађег од 30 година, са
олакшицом и бенефицираним стажом

101

101

01

01

1

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог приправника млађег
од 30 година, укључујући запосленог у привредном друштву чији је оснивач,
односно члан, са правом послодавца на олакшицу за запошљавање по Закону и
Закону о доприносима , са стажом осигурања који се запосленом рачуна са
увећаним трајањем 12/14.

2

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог приправника млађег
од 30 година, укључујући запосленог у привредном друштву чији је оснивач,
односно члан, са правом послодавца на олакшицу за запошљавање по Закону и
Закону о доприносима , са стажом осигурања који се запосленом рачуна са
увећаним трајањем 12/15.

3

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог приправника млађег
од 30 година, укључујући запосленог у привредном друштву чији је оснивач,
односно члан, са правом послодавца на олакшицу за запошљавање по Закону и
Закону о доприносима , са стажом осигурања који се запосленом рачуна са
увећаним трајањем 12/16.

4

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог приправника млађег
од 30 година, укључујући запосленог у привредном друштву чији је оснивач,
односно члан, са правом послодавца на олакшицу за запошљавање по Закону и
Закону о доприносима , са стажом осигурања који се запосленом рачуна са
увећаним трајањем 12/18.

01
02
101

101

01

01

Тип исплатиоца прихода 1, 3, 4

101 01 0
Послодавац који запосли приправника, млађег од 30 година је за период од три
године од дана закључења уговора о раду ослобођен плаћања:
- пореза из зараде и
- доприноса за ПИО, ЗДР и НЗС на терет послодавца.
101 01 1 – 4
Исто као код 101 01 послодавац je ослобођен плаћања:
- пореза из зараде
- доприноса за ПИО, ЗДР и НЗС на терет послодавца
- додатног доприноса за ПИО.
Зарада новозапосленог лица млађег од 30 година, са олакшицом, без
бенефицираног стажа
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01
101

02

02

0

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица млађег од 30
година, укључујући запосленог у привредном друштву чији је оснивач,
односно члан, са правом послодавца на олакшицу за запошљавање по Закону и
Закону о доприносима , без стажа осигурања који се запосленом рачуна са
увећаним трајањем.
Зарада новозапосленог лица млађег од 30 година, са олакшицом и
бенефицираним стажом

101

101

02

02

1

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица млађег од 30
година, укључујући запосленог у привредном друштву чији је оснивач,
односно члан, са правом послодавца на олакшицу за запошљавање по Закону и
Закону о доприносима , са стажом осигурања који се запосленом рачуна са
увећаним трајањем 12/14.

2

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица млађег од 30
година, укључујући запосленог у привредном друштву чији је оснивач,
односно члан, са правом послодавца на олакшицу за запошљавање по Закону и
Закону о доприносима , са стажом осигурања који се запосленом рачуна са
увећаним трајањем 12/15.

3

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица млађег од 30
година, укључујући запосленог у привредном друштву чији је оснивач,
односно члан, са правом послодавца на олакшицу за запошљавање по Закону и
Закону о доприносима , са стажом осигурања који се запосленом рачуна са
увећаним трајањем 12/16.

4

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица млађег од 30
година, укључујући запосленог у привредном друштву чији је оснивач,
односно члан, са правом послодавца на олакшицу за запошљавање по Закону и
Закону о доприносима , са стажом осигурања који се запосленом рачуна са
увећаним трајањем 12/18.

01
02
101

101

02

02

Тип исплатиоца прихода 1, 3, 4

101 02 0
Послодавац који запосли новозапосленог млађег од 30 година је две године од дана
закључења уговора о раду ослобођен плаћања:
- пореза из зараде и
- доприноса за ПИО, ЗДР и НЗС на терет послодавца.
101 02 1 – 4
Исто као код 101 02 послодавац ослобођен плаћања:
- пореза из зараде
- доприноса за ПИО, ЗДР и НЗС на терет послодавца
- додатног доприноса за ПИО.
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Зарада новозапосленог лица са инвалидитетом, са олакшицом

01
02

101

03

0

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица са
инвалидитетом, укључујући запосленог у привредном друштву чији је оснивач,
односно члан са правом послодавца на олакшицу за запошљавање по Закону и
Закону о доприносима , без стажа осигурања који се запосленом рачуна са
увећаним трајањем.
Тип исплатиоца прихода 1, 3, 4

101 03
Послодавац који на неодређено време запосли лице са инвалидитетом под
условима прописаним тим одредбама, ослобађа се, за период од три године од дана
заснивања радног односа тог лица, обавезе плаћања:
- пореза из зараде тог лица и
- доприноса за ПИО, ЗДР и НЗС који се плаћају на основицу, односно на
терет послодавца.
Пример:
Исплата приправнику млађем од 30 година за којег послодавац користи
олакшицу. Приправник не ради на пословима на којима се рачуна бенефицирани стаж.
Образац ППП-ПД се попуњава на следећи начин:
Бр.
поља
3.6
3.7.
3.8
3.8а
3.9
3.10

Назив поља

Податак за унос

3.11
3.12

Порез
Основица за
доприносе

3.13
3.14
3.15
3.16
3.17

ПИО
Здравство
Незапосленост
Бeнефицирани ПИО
МФП за обрачун

ШВП
Број дана
Број сати
Фонд сати
Бруто приход
Основица за порез

1 01 101 01 0
30
176
176
36.950,00
25.346,00

Објашњење

0,00
36.950,00

Зарада умањенa за неопорезиви износ од
11.604,00 динара
Пореско ослобођење
зарада

5.173,00
1.902,92
277,12
0,00
не попуњава се

допринос за ПИО на терет запосленог 14%
допринос за ЗДР на терет запосленог 5,15%
допринос за НЗС на терет запосленог 0,75%
нема бенефицирани стаж
прва исплата у обрачунском периоду

Зарада новозапосленог лица старијег од 45 година а млађег од 50 година,
са олакшицом, без бенефицираног стажа

01
02

101

04

0

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица старијег од 45 а
млађег од 50 година, укључујући запосленог у привредном друштву чији је
оснивач, односно члан, са правом послодавца на олакшицу за запошљавање по
Закону и Закону о доприносима, без стажа осигурања који се запосленом
рачуна са увећаним трајањем.
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Зарада новозапосленог лица старијег од 45 година а млађег од 50 година,
са олакшицом и бенефицираним стажом

101

101

04

04

1

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица старијег од 45 а
млађег од 50 година, укључујући запосленог у привредном друштву чији је
оснивач, односно члан, са правом послодавца на олакшицу за запошљавање по
Закону и Закону о доприносима , са стажом осигурања који се запосленом
рачуна са увећаним трајањем 12/14.

2

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица старијег од 45 а
млађег од 50 година, укључујући запосленог у привредном друштву чији је
оснивач, односно члан, са правом послодавца на олакшицу за запошљавање по
Закону и Закону о доприносима , са стажом осигурања који се запосленом
рачуна са увећаним трајањем 12/15.

3

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица старијег од 45 а
млађег од 50 година, укључујући запосленог у привредном друштву чији је
оснивач, односно члан, са правом послодавца на олакшицу за запошљавање по
Закону и Закону о доприносима , са стажом осигурања који се запосленом
рачуна са увећаним трајањем 12/16.

4

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица старијег од 45 а
млађег од 50 година, укључујући запосленог у привредном друштву чији је
оснивач, односно члан, са правом послодавца на олакшицу за запошљавање по
Закону и Закону о доприносима , са стажом осигурања који се запосленом
рачуна са увећаним трајањем 12/18.

01
02
101

101

04

04

Тип исплатиоца прихода 1, 3, 4

101 04 0
Послодавац који запосли старијег од 45 а млађег од 50 година ослобађа се
плаћања пореза из зараде тог новозапосленог лица, а обавезан је да обрачуна и
плати:
- доприносе за ПИО, ЗДР и НЗС на терет запосленог
- доприносе за ПИО, ЗДР и НЗС на терет послодавца, по стопама из члана 44.
став 2. Закона о доприносима, умањеним за 80%.
Дакле, послодавац/ исплатилац прихода обрачунава и плаћа:
Период
од - до
01.08.2014.

ПИО
ПИО
ЗДР
ЗДР
НЗС
на терет
на терет
на терет
на терет
на терет
запосленог послодавца запосленог послодавца запосленог
14%
5,15%
0,75%
*2,4%
*1,03%

НЗС
на терет
послодавца
*0,15%

*2,40 % - стопа од 12% умањена за 80%;
*1,03 % - стопа од 5,15% умањена за 80%;
*0,15 % - стопа од 0,75% умањена за 80%.
Национална служба за запошљавање уплаћује разлику доприноса на терет
послодавца и то: допринос за ПИО по стопи од 9,6%, допринос за ЗДР по стопи од
4,12% и допринос за НЗС по стопи од 0,60%
10

За 101 04 1 - 4
Исти обрачун као за 101 04, с тим што послодавац плаћа и додатни допринос за ПИО
по стопи из чл. 46. Закона о доприносима умањеној за 80% и то:
- 0,74% (80% од 3,70% за стаж осигурања 12/14)
- 1,1% (80% од 5,50% за стаж осигурања 12/15)
- 1,46% (80% од 7,30% за стаж осигурања 12/16)
- 2,2% (80% од 11,00% за стаж осигурања 12/18)
У обрасцу ППП-ПД исплатилац прихода исказује збир износа доприноса за
ПИО, ЗДР, НЗС на терет запосленог по прописаним стопама и доприноса за ПИО, ЗДР,
НСЗ и додатног доприноса за ПИО на терет послодавца по прописаним стопама
умањеним за 80%.

Зарада новозапосленог лица старијег од 50 година, са олакшицом, без
бенефицираног стажа

01
02

101

05

0

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица старијег од 50
година, укључујући запосленог у привредном друштву чији је оснивач,
односно члан, са правом послодавца на олакшицу за запошљавање по Закону и
Закону о доприносима , без стажа осигурања који се запосленом рачуна са
увећаним трајањем.
Зарада новозапосленог лица старијег од 50 година, са олакшицом и
бенефицираним стажом

101

101

05

05

1

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица старијег од 50
година, укључујући запосленог у привредном друштву чији је оснивач,
односно члан, са правом послодавца на олакшицу за запошљавање по Закону и
Закону о доприносима , са стажом осигурања који се запосленом рачуна са
увећаним трајањем 12/14.

2

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица старијег од 50
година, укључујући запосленог у привредном друштву чији је оснивач,
односно члан, са правом послодавца на олакшицу за запошљавање по Закону и
Закону о доприносима , са стажом осигурања који се запосленом рачуна са
увећаним трајањем 12/15.

3

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица старијег од 50
година, укључујући запосленог у привредном друштву чији је оснивач,
односно члан, са правом послодавца на олакшицу за запошљавање по Закону и
Закону о доприносима , са стажом осигурања који се запосленом рачуна са
увећаним трајањем 12/16.

4

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица старијег од 50
година, укључујући запосленог у привредном друштву чији је оснивач,
односно члан, са правом послодавца на олакшицу за запошљавање по Закону и
Закону о доприносима , са стажом осигурања који се запосленом рачуна са
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05
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увећаним трајањем 12/18.
Тип исплатиоца прихода 1, 3, 4

За 101 05 0
Послодавац који запосли старијег од 50 година ослобађа се, за период од две године од
дана заснивања радног односа, плаћања:
- пореза из зараде тог лица
- доприноса за ПИО, ЗДР и НЗС на терет послодавца
За 101 05 1-4
Исти обрачун као за 101 05, с тим што је послодавац ослобођен плаћања и
додатног доприноса за ПИО.
Дакле, код олакшица 01, 02, 03 и 05. у обрасцу ППП-ПД исплатилац прихода у
пољима 3.13 – 3.15 исказује доприносе за ПИО, ЗДР и НЗС који се плаћају из зараде (на
терет запосленог), а не исказује доприносе за ПИО, ЗДР, НЗС и додатни допринос за
ПИО на терет послодавца, које уместо послодавца плаћа Национална служба за
запошљавање.
Пореска управа, на основу поднете појединачне пореске пријаве за обавезе по основу
доприноса за ПИО, ЗДР, НЗС и додатног доприноса за ПИО који се плаћају на терет
послодавца задужује Националну службу за запошљавање, сходно одредби члана 45а
став 13. Закона о доприносима.
СУБВЕНЦИЈЕ КОД НОВОЗАПОШЉАВАЊА
Од 01.07.2014. године у примени је Уредба о престанку важења Уредбе о
подстицању запошљавања (''Сл. гласник РС'' бр. 65/14). Лице које је закључно са
30.06.2014 стекло право на подстицај из Уредбе о подстицању запошљавања (''Сл.
гласник РС'' бр. 32/11 и 34/11) наставља да остварује то право у складу са том Уредбом,
за период од годину дана од дана заснивања радног односа (најкасније до 30.06.2015.
године).
У периоду важења Уредбе користиле су се шифре:
Зарада новозапосленог лица млађег од 30 година или старијег од 45
година, са субвенцијом, без бенефицираног стажа
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06

0

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица млађег од 30
година или старијег од 45 година, укључујући запосленог у привредном
друштву чији је оснивач, односно члан, са правом послодавца на субвенцију за
запошљавање по Уредби о подстицању запошљавања ("Службени гласник РС",
бр. 32/11 и 34/11 - у даљем тексту: Уредба), без стажа осигурања који се
запосленом рачуна са увећаним трајањем.
Зарада новозапосленог лица млађег од 30 година или старијег од 45
година, са субвенцијом и бенефицираним стажом
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Зарада и друга примања (као за 101 06), са стажом осигурања који се
запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/14.

101

06

2

Зарада и друга примања (као за 101 06), са стажом осигурања који се
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запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/15.
101

06

3

Зарада и друга примања (као за 101 06),, са стажом осигурања који се
запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/16.
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4

Зарада и друга примања (као за 101 06), са стажом осигурања који се
запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/18.
Зарада новозапосленог лица старијег од 30 година а млађег од 45 година,
са субвенцијом, без бенефицираног стажа
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Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица старијег од 30
година а млађег од 45 година, укључујући запосленог у привредном друштву
чији је оснивач, односно члан, са правом послодавца на субвенцију за
запошљавање по Уредби , без стажа осигурања који се запосленом рачуна са
увећаним трајањем.
Зарада новозапосленог лица старијег од 30 година а млађег од 45 година,
са субвенцијом и бенефицираним стажом

101

07

1

Зарада и друга примања (као за 101 07) са стажом осигурања који се
запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/14.
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Зарада и друга примања (као за 101 07), са стажом осигурања који се
запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/15.
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07

3

Зарада и друга примања (као за 101 07), са стажом осигурања који се
запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/16.

101

07

4

Зарада и друга примања (као за 101 07), са стажом осигурања који се
запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/18.

01
02

Тип исплатиоца прихода 1, 3, 4

101 06 0
По Уредби о подстицању запошљавања (''Сл. гласник РС'', бр. 32/11 и 34/11) послодавац који
запосли новозапослено лице млађе од 30 година, или старије од 45 година остварује право

на субвенцију укупног износа пореза на зараде и доприноса за ПИО на терет
запосленог и на терет послодавца. Ако запосли лице које има бенефицирани стаж
(101 06 1-4) ослобађа се и додатног доприноса за ПИО на терет послодавца.
101 07 0
Послодавац који запосли новозапослено лице старије од 30 година а млађе од 45 година

ослобађа се плаћања 30% пореза на зараде и укупног доприноса за ПИО на терет
запосленог и на терет послодавца. Ако запосли лице које има бенефицирани стаж (101
07 1-4) ослобађа се и додатног доприноса за ПИО на терет послодавца.
У Обрасцу ППП-ПД исплатилац прихода уписује:
Бр.
поља
3.6
3.9
3.10

Назив поља
ШВП
Бруто приход
Основица за порез

Податак за
Објашњење
унос
1 01 101 06 2
63.000,00
63.000,00
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3.11
3.12

Порез
Основица за доприносе

3.13

ПИО

3.14
3.15
3.16
3.17

Здравство
Незапосленост
Бeнефицирани ПИО
МФП за обрачун

0,00
63.000,00
0,00

Пореско ослобођење

Пореско ослобођење за ПИО на терет
запосленог и на терет послодавца

6.489,00
Збир доприноса за ЗДР -10,3%
945,00
Збир доприноса за НЗС -1,5%
0,00
Пореско ослобођење
не попуњава прва исплата у обрачунском периоду
се

Уплату субвенционисаних доприноса за ПИО на терет запосленог и на терет
послодавца и додатног доприноса за ПИО врши Републички фонд ПИО по основу
задужења које формира Пореска управа на основу поднете ППП-ПД.
Послодавци који за одређено лице користе или су користили ослобођења
од плаћања пореза на зараде и доприносе по једном основу, не могу за исто лице
остваривати пореску олакшицу по било ком другом основу.
ПОРЕСКЕ
ОЛАКШИЦЕ
КОД
НОВОЗАПОШЉАВАЊА
–
ПРАВО
ПОСЛОДАВЦА НА ПОВРАЋАЈ ДЕЛА ПЛАЋЕНОГ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА
ПО ОДБИТКУ У ПРИМЕНИ ОД 01.07.2014. ГОДИНЕ
Према члану 21в Закона и члану 45. Закона о доприносима, који су у примени од
01.07.2014. године, послодавац – правно лице, односно предузетник који запосли ново лице
има право на повраћај дела плаћеног пореза на зараду и дела плаћених доприноса за
обавезно социјално осигурање, на терет запосленог и на терет послодавца, по основу зараде
за новозапослено лице, исплаћене закључно са 30.06.2016. године.
Послодавац има право на повраћај плаћеног пореза и плаћених доприноса и то:
65% ако је засновао радни однос са најмање једним, а највише 9 новозапослених лица;
1. 70% ако је засновао радни однос са најмање 10, а највише са 99 новозапослених лица;
2. 75% ако је засновао радни однос са најмање 100 новозапослених лица.
Повраћај плаћеног пореза и плаћених доприноса врши се у складу са законом којим се
уређује порески поступак и пореска администрација у року од 15 дана од дана подношења
захтева за повраћај надлежном пореском органу.
ПП може бити само 01 – запослени и 02 – оснивач.
Исплатилац прихода може бити 1, 3, 4 и 7.
Само тип исплатиоца 1 може да има примаоца прихода 02.

Зарада новозапосленог лица, са олакшицом - правом послодавца на
повраћај 65% плаћеног пореза на зараду и плаћених доприноса по члану
21в Закона и члану 45. Закона о доприносима, без бенефицираног стажа
01
02
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08

0

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица, укључујући
запосленог у привредном друштву чији је оснивач, односно члан, са правом
послодавца на повраћај 65% плаћеног пореза на зараду и плаћених доприноса

14

за новозапослено лице по члану 21в Закона и члану 45. Закона о доприносима,
без стажа осигурања који се новозапосленом лицу рачуна са увећаним
трајањем.
Зарада новозапосленог лица, са олакшицом - правом послодавца на
повраћај 65% плаћеног пореза на зараду и плаћених доприноса по члану
21в Закона и члану 45. Закона о доприносима, са бенефицираним стажом

101
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08

1

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица, укључујући
запосленог у привредном друштву чији је оснивач, односно члан, са правом
послодавца на повраћај 65% плаћеног пореза на зараду и плаћених доприноса
за новозапослено лице по члану 21в Закона и члану 45. Закона о доприносима,
са стажом осигурања који се новозапосленом рачуна са увећаним трајањем
12/14.

2

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица, укључујући
запосленог у привредном друштву чији је оснивач, односно члан, са правом
послодавца на повраћај 65% плаћеног пореза на зараду и плаћених доприноса
за новозапослено лице по члану 21в Закона и члану 45. Закона о доприносима,
са стажом осигурања који се новозапосленом рачуна са увећаним трајањем
12/15.

3

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица, укључујући
запосленог у привредном друштву чији је оснивач, односно члан, са правом
послодавца на повраћај 65% плаћеног пореза на зараду и плаћених доприноса
за новозапослено лице по члану 21в Закона и члану 45. Закона о доприносима,
са стажом осигурања који се новозапосленом рачуна са увећаним трајањем
12/16.

4

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица, укључујући
запосленог у привредном друштву чији је оснивач, односно члан, са правом
послодавца на повраћај 65% плаћеног пореза на зараду и плаћених доприноса
за новозапослено лице по члану 21в Закона и члану 45. Закона о доприносима,
са стажом осигурања који се новозапосленом рачуна са увећаним трајањем
12/18.
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Зарада новозапосленог лица, са олакшицом - правом послодавца на
повраћај 70% плаћеног пореза на зараду и плаћених доприноса по члану
21в Закона и члану 45. Закона о доприносима, без бенефицираног стажа
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Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица, укључујући
запосленог у привредном друштву чији је оснивач, односно члан, са правом
послодавца на повраћај 70% плаћеног пореза на зараду и плаћених доприноса
за новозапослено лице по члану 21в Закона и члану 45. Закона о доприносима,
без стажа осигурања који се новозапосленом лицу рачуна са увећаним
трајањем.
Зарада новозапосленог лица, са олакшицом - правом послодавца на
повраћај 70% плаћеног пореза на зараду и плаћених доприноса по члану
21в Закона и члану 45. Закона о доприносима, са бенефицираним стажом
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Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица, укључујући

15

запосленог у привредном друштву чији је оснивач, односно члан, са правом
послодавца на повраћај 70% плаћеног пореза на зараду и плаћених доприноса
за новозапослено лице по члану 21в Закона и члану 45. Закона о доприносима,
са стажом осигурања који се новозапосленом лицу рачуна са увећаним
трајањем 12/14.
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2

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица, укључујући
запосленог у привредном друштву чији је оснивач, односно члан, са правом
послодавца на повраћај 70% плаћеног пореза на зараду и плаћених доприноса
за новозапослено лице по члану 21в Закона и члану 45. Закона о доприносима,
са стажом осигурања који се новозапосленом лицу рачуна са увећаним
трајањем 12/15.

3

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица, укључујући
запосленог у привредном друштву чији је оснивач, односно члан, са правом
послодавца на повраћај 70% плаћеног пореза на зараду и плаћених доприноса
за новозапослено лице по члану 21в Закона и члану 45. Закона о доприносима,
са стажом осигурања који се новозапосленом лицу рачуна са увећаним
трајањем 12/16.

4

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица, укључујући
запосленог у привредном друштву чији је оснивач, односно члан, са правом
послодавца на повраћај 70% плаћеног пореза на зараду и плаћених доприноса
за новозапослено лице по члану 21в Закона и члану 45. Закона о доприносима,
са стажом осигурања који се новозапосленом лицу рачуна са увећаним
трајањем 12/18.
Зарада новозапосленог лица, са олакшицом - правом послодавца на
повраћај 75% плаћеног пореза на зараду и плаћених доприноса по члану
21в Закона и члану 45. Закона о доприносима, без бенефицираног стажа
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Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица, укључујући
запосленог у привредном друштву чији је оснивач, односно члан, са правом
послодавца на повраћај 75% плаћеног пореза на зараду и плаћених доприноса
за новозапослено лице по члану 21в Закона и члану 45. Закона о доприносима,
без стажа осигурања који се новозапосленом лицу рачуна са увећаним
трајањем.
Зарада новозапосленог лица, са олакшицом - правом послодавца на
повраћај 75% плаћеног пореза на зараду и плаћених доприноса по члану
21в Закона и члану 45. Закона о доприносима, са бенефицираним стажом
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Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица, укључујући
запосленог у привредном друштву чији је оснивач, односно члан, са правом
послодавца на повраћај 75% плаћеног пореза на зараду и плаћених доприноса
за новозапослено лице по члану 21в Закона и члану 45. Закона о доприносима,
са стажом осигурања који се новозапосленом лицу рачуна са увећаним
трајањем 12/14.

2

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица, укључујући
запосленог у привредном друштву чији је оснивач, односно члан, са правом
послодавца на повраћај 75% плаћеног пореза на зараду и плаћених доприноса
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за новозапослено лице по члану 21в Закона и члану 45. Закона о доприносима,
са стажом осигурања који се новозапосленом лицу рачуна са увећаним
трајањем 12/15.
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Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица, укључујући
запосленог у привредном друштву чији је оснивач, односно члан, са правом
послодавца на повраћај 75% плаћеног пореза на зараду и плаћених доприноса
за новозапослено лице по члану 21в Закона и члану 45. Закона о доприносима,
са стажом осигурања који се новозапосленом лицу рачуна са увећаним
трајањем 12/16.

4

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица, укључујући
запосленог у привредном друштву чији је оснивач, односно члан, са правом
послодавца на повраћај 75% плаћеног пореза на зараду и плаћених доприноса
за новозапослено лице по члану 21в Закона и члану 45. Закона о доприносима,
са стажом осигурања који се новозапосленом лицу рачуна са увећаним
трајањем 12/18.
Тип исплатиоца прихода 1, 3, 4, 7.

101 08 0
101 09 0
101 10 0
Начин утврђивања пореске основице, неопорезивог износа зараде, примене стопа
пореза, начин утврђивања основице доприноса и обрачунавање и плаћање доприноса из
основице и на основицу, као и стопе доприноса (у даљем тексту: пореска обавеза) исти
су као за 101 00 0.
101 08 1-4,
101 09 1-4
101 10 1-4
Пореска обавеза се утврђује као за 101 00 1-4.
ПОРЕСКЕ
ОЛАКШИЦЕ
КОД
НОВОЗАПОШЉАВАЊА
–
ПРАВО
ПОСЛОДАВЦА НА ПОВРАЋАЈ ДЕЛА ПЛАЋЕНОГ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА
ПО ОДБИТКУ У ПРИМЕНИ ОД 01.01.2016. ГОДИНЕ
Према члану 21д Закона и члану 45в Закона о доприносима, у примени од 01.
јануара 2016. године, послодавац – правно лице које се у смислу закона којим се
уређује рачуноводство разврстава у микро и мала правна лица, као и предузетник који
заснује радни однос са најмање два нова лица, има право на повраћај 75% плаћеног
пореза на зараду за новозапослено лице и плаћених доприноса за обавезно социјално
осигурање, на терет запосленог и на терет послодавца, исплаћену закључно са 31.
децембром 2017. године, при чему се предузетником сматра лице које је уписано у
регистар код надлежног органа, односно организације.
ПП може бити само 01 – запослени и 02 – оснивач.
Исплатилац прихода може бити 1, 3, 4 и 7.
Само тип исплатиоца 1 може да има примаоца прихода 02.
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Зарада новозапосленог лица у микро и малом правном лицу и код
предузетника, са олакшицом - правом послодавца на повраћај 75%
плаћеног пореза на зараду и плаћених доприноса по члану 21д Закона и
члану 45в Закона о доприносима, без бенефицираног стажа
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Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица у микро и малом
правном лицу и код предузетника, укључујући запосленог у привредном
друштву (микро и мало правно лице) чији је оснивач, односно члан, са правом
послодавца на повраћај 75% плаћеног пореза на зараду и плаћених доприноса
за новозапослено лице по члану 21д Закона и члану 45в Закона о доприносима,
без стажа осигурања који се новозапосленом лицу рачуна са увећаним
трајањем.
Зарада новозапосленог лица у микро и малом правном лицу и код
предузетника, са олакшицом - правом послодавца на повраћај 75%
плаћеног пореза на зараду и плаћених доприноса по члану 21д Закона и
члану 45в Закона о доприносима, са бенефицираним стажом
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Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица у микро и малом
правном лицу и код предузетника, укључујући запосленог у привредном
друштву (микро и мало правно лице) чији је оснивач, односно члан, са правом
послодавца на повраћај 75% плаћеног пореза на зараду и плаћених доприноса
за новозапослено лице по члану 21д Закона и члану 45в Закона о доприносима,
са стажом осигурања који се новозапосленом лицу рачуна са увећаним
трајањем 12/14.

2

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица у микро и малом
правном лицу и код предузетника, укључујући запосленог у привредном
друштву (микро и мало правно лице) чији је оснивач, односно члан, са правом
послодавца на повраћај 75% плаћеног пореза на зараду и плаћених доприноса
за новозапослено лице по члану 21д Закона и члану 45в Закона о доприносима,
са стажом осигурања који се новозапосленом лицу рачуна са увећаним
трајањем 12/15.

3

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица у микро и малом
правном лицу и код предузетника, укључујући запосленог у привредном
друштву (микро и мало правно лице) чији је оснивач, односно члан, са правом
послодавца на повраћај 75% плаћеног пореза на зараду и плаћених доприноса
за новозапослено лице по члану 21д Закона и члану 45в Закона о доприносима,
са стажом осигурања који се новозапосленом лицу рачуна са увећаним
трајањем 12/16.

4

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица у микро и малом
правном лицу и код предузетника, укључујући запосленог у привредном
друштву (микро и мало правно лице) чији је оснивач, односно члан, са правом
послодавца на повраћај 75% плаћеног пореза на зараду и плаћених доприноса
за новозапослено лице по члану 21д Закона и члану 45в Закона о доприносима,
са стажом осигурања који се новозапосленом лицу рачуна са увећаним
трајањем 12/18.
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Тип исплатиоца прихода 1, 3, 4 и 7.
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ШИФРЕ КОЈЕ КОРИСТИ ПОРЕСКА УПРАВА
КОД ПОВРАЋАЈА ДЕЛА ПЛАЋЕНОГ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА
ПОСЛОДАВАЦ – ИСПЛАТИЛАЦ ПРИХОДА НЕ МОЖЕ ДА КОРИСТИ ОВЕ ШИФРЕ

Зарада новозапосленог лица, са олакшицом - оствареним правом
послодавца на повраћај 65% плаћеног пореза на зараду и плаћених
доприноса по члану 21в Закона и члану 45. Закона о доприносима, без
бенефицираног стажа
Шифру користи Пореска управа код повраћаја
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Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица, укључујући
запосленог у привредном друштву чији је оснивач, односно члан, са
оствареним правом послодавца на повраћај 65% плаћеног пореза на зараду и
плаћених доприноса за новозапослено лице по члану 21в Закона и члану 45.
Закона о доприносима, без стажа осигурања који се новозапосленом лицу
рачуна са увећаним трајањем.
Зарада новозапосленог лица, са олакшицом - оствареним правом
послодавца на повраћај 65% плаћеног пореза на зараду и плаћених
доприноса по члану 21в Закона и члану 45. Закона о доприносима, са
бенефицираним стажом
Шифре користи Пореска управа код повраћаја
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1

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица, укључујући
запосленог у привредном друштву чији је оснивач, односно члан, са
оствареним правом послодавца на повраћај 65% плаћеног пореза на зараду и
плаћених доприноса за новозапослено лице по члану 21в Закона и члану 45.
Закона о доприносима, са стажом осигурања који се новозапосленом лицу
рачуна са увећаним трајањем 12/14.

2

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица, укључујући
запосленог у привредном друштву чији је оснивач, односно члан, са
оствареним правом послодавца на повраћај 65% плаћеног пореза на зараду и
плаћених доприноса за новозапослено лице по члану 21в Закона и члану 45.
Закона о доприносима, са стажом осигурања који се новозапосленом лицу
рачуна са увећаним трајањем 12/15.

3

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица, укључујући
запосленог у привредном друштву чији је оснивач, односно члан, са
оствареним правом послодавца на повраћај 65% плаћеног пореза на зараду и
плаћених доприноса за новозапослено лице по члану 21в Закона и члану 45.
Закона о доприносима, са стажом осигурања који се новозапосленом лицу
рачуна са увећаним трајањем 12/16.

4

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица, укључујући
запосленог у привредном друштву чији је оснивач, односно члан, са
оствареним правом послодавца на повраћај 65% плаћеног пореза на зараду и
плаћених доприноса за новозапослено лице по члану 21в Закона и члану 45.
Закона о доприносима, са стажом осигурања који се новозапосленом лицу
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рачуна са увећаним трајањем 12/18.
Зарада новозапосленог лица, са олакшицом - оствареним правом
послодавца на повраћај 70% плаћеног пореза на зараду и плаћених
доприноса по члану 21в Закона и члану 45. Закона о доприносима, без
бенефицираног стажа
Шифру користи Пореска управа код повраћаја
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Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица, укључујући
запосленог у привредном друштву чији је оснивач, односно члан, са
оствареним правом послодавца на повраћај 70% плаћеног пореза на зараду и
плаћених доприноса за новозапослено лице по члану 21в Закона и члану 45.
Закона о доприносима, без стажа осигурања који се новозапосленом лицу
рачуна са увећаним трајањем.
Зарада новозапосленог лица, са олакшицом - оствареним правом
послодавца на повраћај 70% плаћеног пореза на зараду и плаћених
доприноса по члану 21в Закона и члану 45. Закона о доприносима, са
бенефицираним стажом
Шифре користи Пореска управа код повраћаја

101

101

19

19

1

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица, укључујући
запосленог у привредном друштву чији је оснивач, односно члан, са
оствареним правом послодавца на повраћај 70% плаћеног пореза на зараду и
плаћених доприноса за новозапослено лице по члану 21в Закона и члану 45.
Закона о доприносима, са стажом осигурања који се новозапосленом лицу
рачуна са увећаним трајањем 12/14.

2

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица, укључујући
запосленог у привредном друштву чији је оснивач, односно члан, са
оствареним правом послодавца на повраћај 70% плаћеног пореза на зараду и
плаћених доприноса за новозапослено лице по члану 21в Закона и члану 45.
Закона о доприносима, са стажом осигурања који се новозапосленом лицу
рачуна са увећаним трајањем 12/15.

3

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица, укључујући
запосленог у привредном друштву чији је оснивач, односно члан, са
оствареним правом послодавца на повраћај 70% плаћеног пореза на зараду и
плаћених доприноса за новозапослено лице по члану 21в Закона и члану 45.
Закона о доприносима, са стажом осигурања који се новозапосленом лицу
рачуна са увећаним трајањем 12/16.

4

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица, укључујући
запосленог у привредном друштву чији је оснивач, односно члан, са
оствареним правом послодавца на повраћај 70% плаћеног пореза на зараду и
плаћених доприноса за новозапослено лице по члану 21в Закона и члану 45.
Закона о доприносима, са стажом осигурања који се новозапосленом лицу
рачуна са увећаним трајањем 12/18.
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Зарада новозапосленог лица, са олакшицом - оствареним правом
послодавца на повраћај 75% плаћеног пореза на зараду и плаћених
доприноса по члану 21в Закона и члану 45. Закона о доприносима, без
бенефицираног стажа
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Шифру користи Пореска управа код повраћаја

01
02

101

20

0

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица, укључујући
запосленог у привредном друштву чији је оснивач, односно члан, са
оствареним правом послодавца на повраћај 75% плаћеног пореза на зараду и
плаћених доприноса за новозапослено лице по члану 21в Закона и члану 45.
Закона о доприносима, без стажа осигурања који се новозапосленом лицу
рачуна са увећаним трајањем.
Зарада новозапосленог лица, са олакшицом - оствареним правом
послодавца на повраћај 75% плаћеног пореза на зараду и плаћених
доприноса по члану 21в Закона и члану 45. Закона о доприносима, са
бенефицираним стажом
Шифре користи Пореска управа код повраћаја

101

101

20

20

1

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица, укључујући
запосленог у привредном друштву чији је оснивач, односно члан, са
оствареним правом послодавца на повраћај 75% плаћеног пореза на зараду и
плаћених доприноса за новозапослено лице по члану 21в Закона и члану 45.
Закона о доприносима, са стажом осигурања који се новозапосленом лицу
рачуна са увећаним трајањем 12/14.

2

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица, укључујући
запосленог у привредном друштву чији је оснивач, односно члан, са
оствареним правом послодавца на повраћај 75% плаћеног пореза на зараду и
плаћених доприноса за новозапослено лице по члану 21в Закона и члану 45.
Закона о доприносима, са стажом осигурања који се новозапосленом лицу
рачуна са увећаним трајањем 12/15.

3

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица, укључујући
запосленог у привредном друштву чији је оснивач, односно члан, са
оствареним правом послодавца на повраћај 75% плаћеног пореза на зараду и
плаћених доприноса за новозапослено лице по члану 21в Закона и члану 45.
Закона о доприносима, са стажом осигурања који се новозапосленом лицу
рачуна са увећаним трајањем 12/16.

4

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица, укључујући
запосленог у привредном друштву чији је оснивач, односно члан, са
оствареним правом послодавца на повраћај 75% плаћеног пореза на зараду и
плаћених доприноса за новозапослено лице по члану 21в Закона и члану 45.
Закона о доприносима, са стажом осигурања који се новозапосленом лицу
рачуна са увећаним трајањем 12/18.
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Зарада новозапосленог лица у микро и малом правном лицу и код
предузетника, са олакшицом - оствареним правом послодавца на повраћај
75% плаћеног пореза на зараду и плаћених доприноса по члану 21д Закона
и члану 45в Закона о доприносима, без бенефицираног стажа
Шифру користи Пореска управа код повраћаја
01
02

101

21

0

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица у микро и малом
правном лицу и код предузетника, укључујући запосленог у привредном
друштву (микро и мало правно лице) чији је оснивач, односно члан, са
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оствареним правом послодавца на повраћај 75% плаћеног пореза на зараду и
плаћених доприноса за новозапослено лице по члану 21д Закона и члану 45в
Закона о доприносима, без стажа осигурања који се новозапосленом рачуна са
увећаним трајањем.
Зарада новозапосленог лица у микро и малом правном лицу и код
предузетника, са олакшицом - оствареним правом послодавца на повраћај
75% плаћеног пореза на зараду и плаћених доприноса по члану 21д Закона
и члану 45в Закона о доприносима, са бенефицираним стажом
Шифре користи Пореска управа код повраћаја

101

101

21

21

1

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица у микро и малом
правном лицу и код предузетника, укључујући запосленог у привредном
друштву (микро и мало правно лице) чији је оснивач, односно члан, са
оствареним правом послодавца на повраћај 75% плаћеног пореза на зараду и
плаћених доприноса за новозапослено лице по члану 21д Закона и члану 45в
Закона о доприносима, са стажом осигурања који се новозапосленом рачуна са
увећаним трајањем 12/14.

2

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица у микро и малом
правном лицу и код предузетника, укључујући запосленог у привредном
друштву (микро и мало правно лице) чији је оснивач, односно члан, са
оствареним правом послодавца на повраћај 75% плаћеног пореза на зараду и
плаћених доприноса за новозапослено лице по члану 21д Закона и члану 45в
Закона о доприносима, са стажом осигурања који се новозапосленом рачуна са
увећаним трајањем 12/15.

3

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица у микро и малом
правном лицу и код предузетника, укључујући запосленог у привредном
друштву (микро и мало правно лице) чији је оснивач, односно члан, са
оствареним правом послодавца на повраћај 75% плаћеног пореза на зараду и
плаћених доприноса за новозапослено лице по члану 21д Закона и члану 45в
Закона о доприносима, са стажом осигурања који се новозапосленом рачуна са
увећаним трајањем 12/16.

4

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица у микро и малом
правном лицу и код предузетника, укључујући запосленог у привредном
друштву (микро и мало правно лице) чији је оснивач, односно члан, са
оствареним правом послодавца на повраћај 75% плаћеног пореза на зараду и
плаћених доприноса за новозапослено лице по члану 21д Закона и члану 45в
Закона о доприносима, са стажом осигурања који се новозапосленом рачуна са
увећаним трајањем 12/18.
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ЗАРАДА ЗАПОСЛЕНОГ УПУЋЕНОГ У ИНОСТРАНСТВО

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство, без олакшица и
бенефицираног стажа
01,02
08,09
10,12

102

00

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13 , 14 , 14а и 14б
0 Закона, осим личне зараде предузетника, запосленог упућеног на рад у
иностранство - ако није обавезно осигуран по прописима те земље (у даљем
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тексту: зарада запосленог упућеног на рад у иностранство), без стажа
осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем.

13

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство, без олакшице, са
бенефицираним стажом

01
02
08
09
10
12
13

102

00

1

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство, са стажом осигурања који
се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/14.

102

00

2

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство, са стажом осигурања који
се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/15.

102

00

3

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство, са стажом осигурања који
се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/16.

102

00

4

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство, са стажом осигурања који
се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/18.
Тип исплатиоца прихода 1-4, 6

Само исплатилац прихода 01 може имати примаоца прихода 02.
Само исплатилац прихода 06 може имати примаоца прихода 08.

102 00 0
Закључно са 31.12.2015. године
Основица пореза је исплаћена зарада умањена за неопорезиви износ из члана
15а став 2. Закона. Порез се плаћа по важећој стопи на дан доспелости пореза.
Основица доприноса за упућене раднике, ако нису обавезно осигурани по
прописима државе у коју су упућени или ако међународним уговором није другачије
одређено, као и за послодавце, је износ зараде коју би, у складу са законом, општим
актом и уговором о раду, остварили у Републици на истим или сличним пословима.
Основица доприноса не може бити нижа од двоструке најниже месечне
основице доприноса (члан 14. Закона о доприносима).
Доприноси се плаћају истовремено из основице (на терет запосленог) и на
основицу (на терет послодавца) по важећим стопама доприноса на дан доспелости
обавезе.
Од 01. јануара 2016. године
Основицу пореза на зараде чини износ зараде који би, у складу са законом,
општим актом и уговором о раду остварили у Републици на истим или сличним
пословима.
Основица доприноса иста као и за период закључно са 31. децембром 2015.
године.
102 00 1-4
ОВП-ОЛ-Б
102 00 1
102 00 2
102 00 3
102 00 4

За стаж осигурања
12/14
12/15
12/16
12/18

Прописана стопа доприноса
3,70%
5,50%
7,30%
11,00%
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Када се раднику упућеном на рад у иностранство исплаћују доприноси без
исплате зараде послодавац, односно исплатилац прихода обрачунава и плаћа доприносе
искључиво на најнижу месечну основицу доприноса и исту уписује у Образац ППП-ПД
у поље 3.12 Основица доприноса.
Ако послодавац не исплати зараду запосленом упућеном у иностранство дужан
је да до последњег дана у наредном месецу у односу на месец у којем није исплаћена
зарада поднесе појединачну пореску пријаву за плаћање доприноса на најнижу месечну
основицу доприноса, сходно одредби члана 36. и 51. став 3. Закона о доприносима.
Пример – исплата зараде упућеног у иноистранство закључно са 31.12.2015. године
У Образац ППП-ПД се уносе следећи подаци:
Бр.
Поља
3.6
3.7.
3.8
3.8а
3.9
3.10
3.11
3.12

Назив поља

3.13
3.14
3.15
3.16

ПИО
Здравство
Незапосленост
Бeнефицирани ПИО

3.17

МФП за обрачун

ШВП
Број дана
Број сати
Месечни фонд сати
Бруто приход
Основица за порез
Порез
Основица за
допринос

Податак за
унос
1 01 102 00 4
30
176
176
200.000,00
200.000,00
20.000,00
50.000,00

Објашњење

Остварена зарада
није коришћен неопорезиви износ
обрачунати порез 10%
Зарада – коју би запослени остварио да
ради у Републици Србији на истим или
сличним пословима, не може бити нижа од
двоструке најниже месечне основице
доприноса
13.000,00
Збир доприноса за ПИО -26%
5.150,00
Збир доприноса за ЗДР – 10,3%
750,00
Збир доприноса за НЗС – 1,5%
5.500,00
Додатни допринос за ПИО на терет
послодавца 11%
не попуњава се прва исплата

Пример – исплата зараде упућеног у иноистранство од 01.01.2016. године
У Образац ППП-ПД се уносе следећи подаци:
Бр.
Поља
3.6
3.7.
3.8
3.8а
3.9

Назив поља

3.10
3.11
3.12

Основица за порез
Порез
Основица за
допринос

ШВП
Број дана
Број сати
Месечни фонд сати
Бруто приход

Податак за
унос
1 01 102 00 4
30
176
176
50.000,00

50.000,00
5.000,00
50.000,00

Објашњење

Зарада – коју би запослени остварио да
ради у Републици Србији на истим или
сличним пословима
Није коришћен неопорезиви износ
обрачунати порез 10%
Зарада – коју би запослени остварио да
ради у Републици Србији на истим или
сличним пословима, не може бити нижа од
двоструке најниже месечне основице
доприноса
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3.13
3.14
3.15
3.16

ПИО
Здравство
Незапосленост
Бeнефицирани ПИО

3.17

МФП за обрачун

Збир доприноса за ПИО -26%
Збир доприноса за ЗДР – 10,3%
Збир доприноса за НЗС – 1,5%
Додатни допринос за ПИО на терет
послодавца 11%
не попуњава се прва исплата
13.000,00
5.150,00
750,00
5.500,00

ЗАРАДА ЗАПОСЛЕНОГ УПУЋЕНОГ НА РАД У ИНОСТРАНСТВО СА
ПРАВОМ ПОСЛОДАВЦА НА ОЛАКШИЦУ КОД НОВОЗАПОШЉАВАЊА
КОЈИ СУ ТО ПРАВО СТЕКЛИ ЗАКЉУЧНО СА 30.06.2014. ГОДИНЕ

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство - приправника млађег
од 30 година, са олакшицом, без бенефицираног стажа
01
02

102

01

0

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство - приправника млађег од 30
година са правом послодавца на олакшицу по Закону и Закону о доприносима ,
без стажа осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем.
Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство - приправника млађег
од 30 година, са олакшицом и бенефицираним стажом

102

01

1

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство - приправника млађег од 30
година са правом послодавца на олакшицу по Закону и Закону о доприносима ,
са стажом осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/14.
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Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство - приправника млађег од 30
година са правом послодавца на олакшицу по Закону и Закону о доприносима ,
са стажом осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/15.
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Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство - приправника млађег од 30
година са правом послодавца на олакшицу по Закону и Закону о доприносима ,
са стажом осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/16.
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Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство - приправника млађег од 30
година са правом послодавца на олакшицу по Закону и Закону о доприносима ,
са стажом осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/18.
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Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство - млађег од 30 година,
са олакшицом, без бенефицираног стажа
01
02

102

02
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Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство - млађег од 30 година са
правом на олакшицу по Закону и Закону о доприносима , без стажа осигурања
који се запосленом рачуна са увећаним трајањем.
Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство - млађег од 30 година,
са олакшицом и бенефицираним стажом

01
02

102

02

1

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство - млађег од 30 година са
правом на олакшицу по Закону и Закону о доприносима , са стажом осигурања
који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/14.

102

02

2

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство - млађег од 30 година са
правом на олакшицу по Закону и Закону о доприносима , са стажом осигурања
који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/15.

102

02

3

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство - млађег од 30 година са
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правом на олакшицу по Закону и Закону о доприносима , са стажом осигурања
који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/16.
102

02

4

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство - млађег од 30 година са
правом на олакшицу по Закону и Закону о доприносима , са стажом осигурања
који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/18.
Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство - лица са
инвалидитетом, са олакшицом

01
02

102

03

0

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство - лица са инвалидитетом са
правом на олакшицу по Закону и Закону о доприносима , без стажа осигурања
који се запосленом рачуна са увећаним трајањем.
Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство - старијег од 45 а
млађег од 50 година, са олакшицом, без бенефицираног стажа

01
02

102

04

0

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство - старијег од 45 а млађег од
50 година са правом на олакшицу по Закону и Закону о доприносима , без
стажа осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем.
Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство - старијег од 45 а
млађег од 50 година, са олакшицом и бенефицираним стажом

102

04

1

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство - старијег од 45 а млађег од
50 година са правом на олакшицу по Закону и Закону о доприносима , са
стажом осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/14.

102

04

2

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство - старијег од 45 а млађег од
50 година са правом на олакшицу по Закону и Закону о доприносима , са
стажом осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/15.

102

04

3

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство - старијег од 45 а млађег од
50 година са правом на олакшицу по Закону и Закону о доприносима , са
стажом осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/16.

4

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство - старијег од 45 а млађег од
50 година са правом на олакшицу по Закону и Закону о доприносима , са
стажом осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/18.

01
02

102

04

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство - старијег од 50 година,
са олакшицом, без бенефицираног стажа
01
02

102

05

0

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство - старијег од 50 година са
правом на олакшицу по Закону и Закону о доприносима , без стажа осигурања
који се запосленом рачуна са увећаним трајањем.
Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство - старијег од 50 година,
са олакшицом и бенефицираним стажом

01
02

102

05

1

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство - старијег од 50 година са
правом на олакшицу по Закону и Закону о доприносима , са стажом осигурања
који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/14.

102

05

2

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство - старијег од 50 година са
правом на олакшицу по Закону и Закону о доприносима , са стажом осигурања
који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/15.

102

05

3

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство - старијег од 50 година са
правом на олакшицу по Закону и Закону о доприносима , са стажом осигурања
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који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/16.
102

05

4

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство - старијег од 50 година са
правом на олакшицу по Закону и Закону о доприносима , са стажом осигурања
који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/18.
Тип исплатиоца прихода 1, 3, 4.

НАПОМЕНА:
Видети коментар за ШВП: 101 01 0, 101 01 1-4. 101 02 0, 101 02 1-4, 101 03 0, 101
04 0, 101 04 1-4, 101 05 0 и 101 05 1-4.
ЗАРАДА ЗАПОСЛЕНОГ УПУЋЕНОГ НА РАД У ИНОСТРАНСТВО СА
ПРАВОМ ПОСЛОДАВЦА НА СУБВЕНЦИЈУ КОД НОВОЗАПОШЉАВАЊА
КОЈИ СУ ТО ПРАВО СТЕКЛИ ЗАКЉУЧНО СА 30.06.2014. ГОДИНЕ

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство - млађег од 30 или
старијег од 45 година, са субвенцијом, без бенефицираног стажа
01
02

102

06

0

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство - млађег од 30 или старијег
од 45 година са правом на субвенцију по Уредби , без стажа осигурања који се
запосленом рачуна са увећаним трајањем.
Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство - млађег од 30 или
старијег од 45 година, са субвенцијом и бенефицираним стажом

102

06

1

Зарада као ОВП 102 06, са стажом осигурања који се запосленом рачуна са
увећаним трајањем 12/14.

102

06

2

Зарада као ОВП 102 06, са стажом осигурања који се запосленом рачуна са
увећаним трајањем 12/15.

102

06

3

Зарада као ОВП 102 06, са стажом осигурања који се запосленом рачуна са
увећаним трајањем 12/16.

102

06

4

Зарада као ОВП 102 06, са стажом осигурања који се запосленом рачуна са
увећаним трајањем 12/18.

01
02

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство - старијег од 30 а
млађег од 45 година, са субвенцијом, без бенефицираног стажа
01
02

102

07

0

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство - старијег од 30 а млађег од
45 година са правом на субвенцију по Уредби , без стажа осигурања који се
запосленом рачуна са увећаним трајањем.
Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство - старијег од 30 а
млађег од 45 година, са субвенцијом и бенефицираним стажом

01
02

102

07

1

Зарада као ОВП 102 07, са стажом осигурања који се запосленом рачуна са
увећаним трајањем 12/14.

102

07

2

Зарада као ОВП 102 07, са стажом осигурања који се запосленом рачуна са
увећаним трајањем 12/15.

102

07

3

Зарада као ОВП 102 07, са стажом осигурања који се запосленом рачуна са
увећаним трајањем 12/16.
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102

07

4

Зарада као ОВП 102 07, са стажом осигурања који се запосленом рачуна са
увећаним трајањем 12/18.
Тип исплатиоца прихода 1, 3, 4.

НАПОМЕНА:
Видети коментар за 101 06 0, 101 06 1-4, 101 07 0 и 101 07 1-4.
ЗАРАДА ЗАПОСЛЕНОГ УПУЋЕНОГ НА РАД У ИНОСТРАНСТВО СА
ПРАВОМ ПОСЛОДАВЦА НА ОЛАКШИЦУ КОД НОВОЗАПОШЉАВАЊА У
ПРИМЕНИ ОД 01.07.2014.
Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство - новозапосленог лица, са
олакшицом - правом послодавца на повраћај 65% плаћеног пореза на зараду и
плаћених доприноса по члану 21в Закона и члану 45. Закона о доприносима, без
бенефицираног стажа
01
02

102

08

0

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство са правом послодавца на повраћај
65% плаћеног пореза на зараду и плаћених доприноса за новозапослено лице по члану
21в Закона и члану 45. Закона о доприносима, без стажа осигурања који се
новозапосленом рачуна са увећаним трајањем.
Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство - новозапосленог лица, са
олакшицом - правом послодавца на повраћај 65% плаћеног пореза на зараду и
плаћених доприноса по члану 21в Закона и члану 45. Закона о доприносима, са
бенефицираним стажом

102

102

08

08

1

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство са правом послодавца на повраћај
65% плаћеног пореза на зараду и плаћених доприноса за новозапослено лице по члану
21в Закона и члану 45. Закона о доприносима, са стажом осигурања који се
новозапосленом рачуна са увећаним трајањем 12/14.

2

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство са правом послодавца на повраћај
65% плаћеног пореза на зараду и плаћених доприноса за новозапослено лице по члану
21в Закона и члану 45. Закона о доприносима, са стажом осигурања који се
новозапосленом рачуна са увећаним трајањем 12/15.

3

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство са правом послодавца на повраћај
65% плаћеног пореза на зараду и плаћених доприноса за новозапослено лице по члану
21в Закона и члану 45. Закона о доприносима, са стажом осигурања који се
новозапосленом рачуна са увећаним трајањем 12/16.

4

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство са правом послодавца на повраћај
65% плаћеног пореза на зараду и плаћених доприноса за новозапослено лице по члану
21в Закона и члану 45. Закона о доприносима, са стажом осигурања који се
новозапосленом рачуна са увећаним трајањем 12/18.

01
02
102

102

08

08

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство - новозапосленог лица, са
олакшицом - правом послодавца на повраћај 70% плаћеног пореза на зараду и
плаћених доприноса по члану 21в Закона и члану 45. Закона о доприносима, без
бенефицираног стажа
01
02

102

09

0

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство са правом послодавца на повраћај
70% плаћеног пореза на зараду и плаћених доприноса за новозапослено лице по члану
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21в Закона и члану 45. Закона о доприносима, без стажа осигурања који се
новозапосленом рачуна са увећаним трајањем.
Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство - новозапосленог лица, са
олакшицом - правом послодавца на повраћај 70% плаћеног пореза на зараду и
плаћених доприноса по члану 21в Закона и члану 45. Закона о доприносима, са
бенефицираним стажом

102

102

09

09

1

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство са правом послодавца на повраћај
70% плаћеног пореза на зараду и плаћених доприноса за новозапослено лице по члану
21в Закона и члану 45. Закона о доприносима, са стажом осигурања који се
новозапосленом рачуна са увећаним трајањем 12/14.

2

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство са правом послодавца на повраћај
70% плаћеног пореза на зараду и плаћених доприноса за новозапослено лице по члану
21в Закона и члану 45. Закона о доприносима, са стажом осигурања који се
новозапосленом рачуна са увећаним трајањем 12/15.

3

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство са правом послодавца на повраћај
70% плаћеног пореза на зараду и плаћених доприноса за новозапослено лице по члану
21в Закона и члану 45. Закона о доприносима, са стажом осигурања који се
новозапосленом рачуна са увећаним трајањем 12/16.

4

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство са правом послодавца на повраћај
70% плаћеног пореза на зараду и плаћених доприноса за новозапослено лице по члану
21в Закона и члану 45. Закона о доприносима, са стажом осигурања који се
новозапосленом рачуна са увећаним трајањем 12/18.

01
02
102

102

09

09

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство - новозапосленог лица, са
олакшицом - правом послодавца на повраћај 75% плаћеног пореза на зараду и
плаћених доприноса по члану 21в Закона и члану 45. Закона о доприносима, без
бенефицираног стажа

01
02

102

10

0

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство са правом послодавца на повраћај
75% плаћеног пореза на зараду и плаћених доприноса за новозапослено лице по члану
21в Закона и члану 45. Закона о доприносима, без стажа осигурања који се
новозапосленом рачуна са увећаним трајањем.
Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство - новозапосленог лица, са
олакшицом - правом послодавца на повраћај 75% плаћеног пореза на зараду и
плаћених доприноса по члану 21в Закона и члану 45. Закона о доприносима, са
бенефицираним стажом

102

01
02

102

10

10

1

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство са правом послодавца на повраћај
75% плаћеног пореза на зараду и плаћених доприноса за новозапослено лице по члану
21в Закона и члану 45. Закона о доприносима, са стажом осигурања који се
новозапосленом рачуна са увећаним трајањем 12/14.

2

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство са правом послодавца на повраћај
75% плаћеног пореза на зараду и плаћених доприноса за новозапослено лице по члану
21в Закона и члану 45. Закона о доприносима, са стажом осигурања који се
новозапосленом рачуна са увећаним трајањем 12/15.

102

10

3

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство са правом послодавца на повраћај
75% плаћеног пореза на зараду и плаћених доприноса за новозапослено лице по члану
21в Закона и члану 45. Закона о доприносима, са стажом осигурања који се
новозапосленом рачуна са увећаним трајањем 12/16.

102

10

4

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство са правом послодавца на повраћај
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75% плаћеног пореза на зараду и плаћених доприноса за новозапослено лице по члану
21в Закона и члану 45. Закона о доприносима, са стажом осигурања који се
новозапосленом рачуна са увећаним трајањем 12/18.
Тип исплатиоца прихода 1, 3, 4.

Начин утврђивања пореске основице, неопорезивог износа зараде, примене
стопа пореза, начин утврђивања основице доприноса и обрачунавање и плаћање
доприноса из основице и на основицу, као и стопе доприноса:
- за 102 08 0, 102 09 0 и 102 10 0 исти као за 102 00 0;
- за 102 08 1-4, 102 09 1-4 и 102 10 1-4, исти као за 102 00 1- 4.
ЗАРАДА ЗАПОСЛЕНОГ УПУЋЕНОГ НА РАД У ИНОСТРАНСТВО СА
ПРАВОМ ПОСЛОДАВЦА НА ОЛАКШИЦУ КОД НОВОЗАПОШЉАВАЊА У
ПРИМЕНИ ОД 01.01.2016.
Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство - новозапосленог лица у
микро и малом правном лицу и код предузетника, са олакшицом - правом
послодавца на повраћај 75% плаћеног пореза на зараду и плаћених
доприноса по члану 21д Закона и члану 45в Закона о доприносима, без
бенефицираног стажа

01
02

102

11

0

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство - новозапосленог лица у
микро и малом правном лицу и код предузетника, са правом послодавца на
повраћај 75% плаћеног пореза на зараду и плаћених доприноса за
новозапослено лице по члану 21д Закона и члану 45в Закона о доприносима,
без стажа осигурања који се новозапосленом рачуна са увећаним трајањем.
Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство - новозапосленог лица у
микро и малом правном лицу и код предузетника, са олакшицом - правом
послодавца на повраћај 75% плаћеног пореза на зараду и плаћених
доприноса по члану 21д Закона и члану 45в Закона о доприносима, са
бенефицираним стажом

102

102

11

11

1

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство - новозапосленог лица у
микро и малом правном лицу и код предузетника, са правом послодавца на
повраћај 75% плаћеног пореза на зараду и плаћених доприноса за
новозапослено лице по члану 21д Закона и члану 45в Закона о доприносима, са
стажом осигурања који се новозапосленом рачуна са увећаним трајањем 12/14.

2

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство - новозапосленог лица у
микро и малом правном лицу и код предузетника, са правом послодавца на
повраћај 75% плаћеног пореза на зараду и плаћених доприноса за
новозапослено лице по члану 21д Закона и члану 45в Закона о доприносима, са
стажом осигурања који се новозапосленом рачуна са увећаним трајањем 12/15.

01
02

102

11

3

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство - новозапосленог лица у
микро и малом правном лицу и код предузетника, са правом послодавца на
повраћај 75% плаћеног пореза на зараду и плаћених доприноса за
новозапослено лице по члану 21д Закона и члану 45в Закона о доприносима, са
стажом осигурања који се новозапосленом рачуна са увећаним трајањем 12/16.

102

11

4

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство - новозапосленог лица у
микро и малом правном лицу и код предузетника, са правом послодавца на
повраћај 75% плаћеног пореза на зараду и плаћених доприноса за

30

новозапослено лице по члану 21д Закона и члану 45в Закона о доприносима, са
стажом осигурања који се новозапосленом рачуна са увећаним трајањем 12/18.
Тип исплатиоца прихода 1, 3, 4.

102 11 0
102 11 1-4
Начин утврђивања пореске основице, неопорезивог износа зараде, примене стопа
пореза, утврђивања основице доприноса и обрачунавање и плаћање доприноса из
основице и на основицу, као и стопе доприноса:
- за 102 11 0 исти као за 102 00 0
- за 102 11 1-4 исти као за 102 00 1-4.
ШИФРЕ ВРСТЕ ПРИХОДА КОЈЕ КОРИСТИ ИСКЉУЧИВО ПОРЕСКА
УПРАВА КОД ОДОБРАВАЊА ОЛАКШИЦА
Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство - новозапосленог лица,
са олакшицом - оствареним правом послодавца на повраћај 65% плаћеног
пореза на зараду и плаћених доприноса по члану 21в Закона и члану 45.
Закона о доприносима, без бенефицираног стажа
Шифру користи Пореска управа код повраћаја
01
02

102

18

0

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство са оствареним правом
послодавца на повраћај 65% плаћеног пореза на зараду и плаћених доприноса
за новозапослено лице по члану 21в Закона и члану 45. Закона о доприносима,
без стажа осигурања који се новозапосленом рачуна са увећаним трајањем.
Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство - новозапосленог лица,
са олакшицом - оствареним правом послодавца на повраћај 65% плаћеног
пореза на зараду и плаћених доприноса по члану 21в Закона и члану 45.
Закона о доприносима, са бенефицираним стажом
Шифре користи Пореска управа код повраћаја

102

102

18

18

1

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство са оствареним правом
послодавца на повраћај 65% плаћеног пореза на зараду и плаћених доприноса
за новозапослено лице по члану 21в Закона и члану 45. Закона о доприносима,
са стажом осигурања који се новозапосленом рачуна са увећаним трајањем
12/14.

2

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство са оствареним правом
послодавца на повраћај 65% плаћеног пореза на зараду и плаћених доприноса
за новозапослено лице по члану 21в Закона и члану 45. Закона о доприносима,
са стажом осигурања који се новозапосленом рачуна са увећаним трајањем
12/15.

3

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство са оствареним правом
послодавца на повраћај 65% плаћеног пореза на зараду и плаћених доприноса
за новозапослено лице по члану 21в Закона и члану 45. Закона о доприносима,
са стажом осигурања који се новозапосленом рачуна са увећаним трајањем
12/16.

4

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство са оствареним правом
послодавца на повраћај 65% плаћеног пореза на зараду и плаћених доприноса
за новозапослено лице по члану 21в Закона и члану 45. Закона о доприносима,
са стажом осигурања који се новозапосленом рачуна са увећаним трајањем

01
02
102

102

18

18

31

12/18.
Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство - новозапосленог лица,
са олакшицом - оствареним правом послодавца на повраћај 70% плаћеног
пореза на зараду и плаћених доприноса по члану 21в Закона и члану 45.
Закона о доприносима, без бенефицираног стажа
Шифру користи Пореска управа код повраћаја
01
02

102

19

0

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство са оствареним правом
послодавца на повраћај 70% плаћеног пореза на зараду и плаћених доприноса
за новозапослено лице по члану 21в Закона и члану 45. Закона о доприносима,
без стажа осигурања који се новозапосленом рачуна са увећаним трајањем.
Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство - новозапосленог лица,
са олакшицом - оствареним правом послодавца на повраћај 70% плаћеног
пореза на зараду и плаћених доприноса по члану 21в Закона и члану 45.
Закона о доприносима, са бенефицираним стажом
Шифре користи Пореска управа код повраћаја

102

102

19

19

1

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство са оствареним правом
послодавца на повраћај 70% плаћеног пореза на зараду и плаћених доприноса
за новозапослено лице по члану 21в Закона и члану 45. Закона о доприносима,
са стажом осигурања који се новозапосленом рачуна са увећаним трајањем
12/14.

2

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство са оствареним правом
послодавца на повраћај 70% плаћеног пореза на зараду и плаћених доприноса
за новозапослено лице, по члану 21в Закона и члану 45. Закона о доприносима,
са стажом осигурања који се новозапосленом рачуна са увећаним трајањем
12/15.

3

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство са оствареним правом
послодавца на повраћај 70% плаћеног пореза на зараду и плаћених доприноса
за новозапослено лице по члану 21в Закона и члану 45. Закона о доприносима,
са стажом осигурања који се новозапосленом рачуна са увећаним трајањем
12/16.

4

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство са оствареним правом
послодавца на повраћај 70% плаћеног пореза на зараду и плаћених доприноса
за новозапослено лице по члану 21в Закона и члану 45. Закона о доприносима,
са стажом осигурања који се новозапосленом рачуна са увећаним трајањем
12/18.

01
02
102

102

19

19

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство - новозапосленог лица,
са олакшицом - оствареним правом послодавца на повраћај 75% плаћеног
пореза на зараду и плаћених доприноса по члану 21в Закона и члану 45.
Закона о доприносима, без бенефицираног стажа
Шифру користи Пореска управа код повраћаја
01
02

102

20

0

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство са оствареним правом
послодавца на повраћај 75% плаћеног пореза на зараду и плаћених доприноса
за новозапослено лице по члану 21в Закона и члану 45. Закона о доприносима,
без стажа осигурања који се новозапосленом рачуна са увећаним трајањем.
Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство - новозапосленог лица,
са олакшицом - оствареним правом послодавца на повраћај 75% плаћеног
пореза на зараду и плаћених доприноса по члану 21в Закона и члану 45.
Закона о доприносима, са бенефицираним стажом
Шифре користи Пореска управа код повраћаја

32

102

102

20

20

1

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство са оствареним правом
послодавца на повраћај 75% плаћеног пореза на зараду и плаћених доприноса
за новозапослено лице по члану 21в Закона и члану 45. Закона о доприносима,
са стажом осигурања који се новозапосленом рачуна са увећаним трајањем
12/14.

2

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство са оствареним правом
послодавца на повраћај 75% плаћеног пореза на зараду и плаћених доприноса
за новозапослено лице по члану 21в Закона и члану 45. Закона о доприносима,
са стажом осигурања који се новозапосленом рачуна са увећаним трајањем
12/15.

3

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство са оствареним правом
послодавца на повраћај 75% плаћеног пореза на зараду и плаћених доприноса
за новозапослено лице по члану 21в Закона и члану 45. Закона о доприносима,
са стажом осигурања који се новозапосленом рачуна са увећаним трајањем
12/16.

4

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство са оствареним правом
послодавца на повраћај 75% плаћеног пореза на зараду и плаћених доприноса
за новозапослено лице по члану 21в Закона и члану 45. Закона о доприносима,
са стажом осигурања који се новозапосленом рачуна са увећаним трајањем
12/18.

01
02
102

102

20

20

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство - новозапосленог лица у
микро и малом правном лицу и код предузетника, са олакшицом оствареним правом послодавца на повраћај 75% плаћеног пореза на
зараду и плаћених доприноса по члану 21д Закона и члану 45в Закона о
доприносима, без бенефицираног стажа
Шифру користи Пореска управа код повраћаја

01
02

102

21

0

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство - новозапосленог лица у
микро и малом правном лицу и код предузетника, са оствареним правом
послодавца на повраћај 75% плаћеног пореза на зараду и плаћених доприноса
за новозапослено лице по члану 21д Закона и члану 45в Закона о доприносима,
без стажа осигурања који се новозапосленом рачуна са увећаним трајањем.
Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство - новозапосленог лица у
микро и малом правном лицу и код предузетника, са олакшицом оствареним правом послодавца на повраћај 75% плаћеног пореза на
зараду и плаћених доприноса по члану 21д Закона и члану 45в Закона о
доприносима, са бенефицираним стажом
Шифре користи Пореска управа код повраћаја

102

21

1

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство - новозапосленог лица у
микро и малом правном лицу и код предузетника, са оствареним правом
послодавца на повраћај 75% плаћеног пореза на зараду и плаћених доприноса
за новозапослено лице по члану 21д Закона и члану 45в Закона о доприносима,
са стажом осигурања који се новозапосленом рачуна са увећаним трајањем
12/14.

2

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство - новозапосленог лица у
микро и малом правном лицу и код предузетника, са оствареним правом
послодавца на повраћај 75% плаћеног пореза на зараду и плаћених доприноса
за новозапослено лице по члану 21д Закона и члану 45в Закона о доприносима,
са стажом осигурања који се новозапосленом рачуна са увећаним трајањем
12/15.

01
02
102

21

33

102

102

21

21

3

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство - новозапосленог лица у
микро и малом правном лицу и код предузетника, са оствареним правом
послодавца на повраћај 75% плаћеног пореза на зараду и плаћених доприноса
за новозапослено лице по члану 21д Закона и члану 45в Закона о доприносима,
са стажом осигурања који се новозапосленом рачуна са увећаним трајањем
12/16.

4

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство - новозапосленог лица у
микро и малом правном лицу и код предузетника, са оствареним правом
послодавца на повраћај 75% плаћеног пореза на зараду и плаћених доприноса
за новозапослено лице по члану 21д Закона и члану 45в Закона о доприносима,
са стажом осигурања који се новозапосленом рачуна са увећаним трајањем
12/18.

Зарада лица запослених код страних или међународних организација и
установа, страних правних или физичких лица на територији Републике
Србије

01
09
10
12
13

103

00

0

Зарада домаћих држављана који су на територији Републике Србије запослени
код страних или међународних организација и установа, страних дипломатских
и конзуларних представништава или код страних правних или физичких лица,
ако међународним уговором није другачије одређено, као и страних лица и
лица без држављанства који су на територији Републике Србије запослени код
страних правних или физичких лица, ако међународним уговором није
другачије одређено, односно код међународних организација и установа и
страних дипломатских и конзуларних представништава, ако је такво осигурање
предвиђено међународним уговором, у случају када исплатилац обрачунава и
плаћа јавне приходе.
Тип исплатиоца прихода 3, 5.

103 00 0
Начин утврђивања пореске основице, неопорезивог износа зараде, стопа пореза,
начин утврђивања основице доприноса и обрачунавање и плаћање доприноса из
основице и на основицу, као и стопе доприноса исти су као за 101 00 0.

Зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећу за радно
оспособљавање и запошљавање особа са инвалидитетом
07

104

00

0

Зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећу
оспособљавање и запошљавање особа са инвалидитетом.

за

радно

Тип исплатиоца прихода 1,2.

104 00 0
Не плаћа се порез на зараде.
Начин утврђивања основице доприноса и обрачунавање и плаћање доприноса
из основице и на основицу, као и стопе доприноса исти су као за 101 00 0.

34

Пример:
Попуњавање Обрасца ППП-ПД код исплате ОВП 104
Бр.
Поља
3.6.
3.7.
3.8
3.8а
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17

Назив поља

Податак за унос

ШВП
Број дана
Број сати
Фонд сати
Бруто приход
Основица за порез
Порез
Основица за доприносе
ПИО
Здравство
Незапосленост
Бeнефицирани ПИО
МФП

1 07 104 00 0
30
176
176
65.321,00
0,00
0,00
65.321,00
16.983,46
6.728,06
979,82
0,00
не попуњава се

Објашњење

Пореско ослобођење
Пореско ослобођење
Збир доприноса за ПИО – 26%
Збир доприноса за ЗДР - 10,3%
Збир доприноса за НЗС - 1,5%
нема увећаног стажа
прва исплата и коначна исплата

Зарада инвалида рада који раде четири сата дневно
07

105

00

0

Зарада из члана 13. став 1, члана 14 , члана 14а и члана 14б Закона, инвалида
рада (раде четири сата дневно).
Тип исплатиоца прихода 1-7

105 00 0
Начин утврђивања пореске основице, пореске стопе, основице и стопа доприноса код
зарада инвалида рада који раде 4 сата дневно исти је као за 101 00 0 осим што:
- Зарада (ОВП 101) се умањује за укупан неопорезиви износ, док се накнада
зараде инвалида рада (инвалид II категорије) на терет Фонда ПИО (ОВП 207) - не
умањује за неопорезиви износ и
- у случају испуњености услова за примену најниже месечне основице
доприноса, обрачун доприноса врши на износ најниже месечне основице
доприноса сразмеран радном времену инвалида рада у односу на укупно
радно време – члан 39. став 2. Закона о доприносима.
Сразмерни износ најниже месечне основице доприноса утврђује се од најниже месечне
основице доприноса сразмерно броју дана, односно броју часова рада у месецу за који
постоји обавеза обрачуна доприноса – члан 39. став 3. Закона о доприносима
Пример:
У фебруару 2015. године исплаћен коначан износ зараде од 15.000,00 динара
запосленом који по основу инвалидности ради скраћено радно време.
Попуњавање обрасца ППП-ПД :
Бр.
поља
3.6
3.7.
3.8
3.8а
3.9
3.10

Назив поља
ШВП
Број дана
Број сати
Фонд сати
Бруто приход
Основица за порез

Податак за
унос
1 07 105 00 0
30
88
176
15.000,00
3.567,00

Објашњење
Ради 30 календарских дана по 4 сата

Зарада умањенa за неопорезиви износ од
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11.433,00 динара за пуно радно време
10%
зарада*
Збир доприноса за ПИО - 26%
Збир доприноса за ЗДР - 10,3%
Збир доприноса за НЗС - 1,5%
нема увећаног стажа
ради скраћено, 4 сата дневно (50% од 8
сати)
* Најнижа месечна основица у фебруару 2015. је 22.357,00, а сразмерни износ најниже месечне
основице доприноса 11.178,50 динара. Како је остварена зарада виша од сразмерног износа
најниже месечне основице, доприноси се обрачунавају на остварену зараду.
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17

Порез
Основица за доприносе
ПИО
ЗДР
НЗС
Бeнефицирани ПИО
МФП.3

356,70
15.000,00
3.900,00
1.545,00
225,00
0,00
50

Лична зарада предузетника, без бенефицираног стажа
03

106

00

0 Лична зарада предузетника из члана 13. став 3. Закона.*

01,02
08,09
10,12
13

106

00

0

Лична зарада предузетника из члана 13. став 3. Закона.**
Лична зарада предузетника, са бенефицираним стажом

01
02
03
08
09
10
12
13

106

00

1

Лична зарада предузетника из члана 13. став 3. Закона са стажом осигурања
који се предузетнику рачуна са увећаним трајањем 12/14.

106

00

2

Лична зарада предузетника из члана 13. став 3. Закона са стажом осигурања
који се предузетнику рачуна са увећаним трајањем 12/15.

106

00

3

Лична зарада предузетника из члана 13. став 3. Закона са стажом осигурања
који се предузетнику рачуна са увећаним трајањем 12/16.

106

00

4

Лична зарада предузетника из члана 13. став 3. Закона са стажом осигурања
који се предузетнику рачуна са увећаним трајањем 12/18.
Тип исплатиоца прихода 4

* Предузетник који има статус лица осигураног по основу самосталне делатности - ПП - ознака
03.
**Предузетник који је истовремено у радном односу код другог исплатиоца прихода и има
један од следећих статуса примаоца прихода: ознака 01, 02, 08, 09, 10, 12 или 13.

106 00 0
106 00 1-4
Основица за порез је зарада умањена за прописани неопорезиви износ. Порез се
плаћа по прописаној стопи на дан доспелости пореза.
Основица доприноса је месечни износ личне зараде, који не може бити нижи од
најниже, ни виши од највише месечне основице доприноса.
Када је ПП 03 плаћа се допринос за ПИО, ЗДР и НЗС по стопама прописаним
чл. 44. став 1. Закона о доприносима (чл. 52а Закона о доприносима).
Када је ПП 01, 02, 08, 09, 10, 12, 13 плаћа се допринос за ПИО, док се допринос
за ЗДР и НЗС не плаћа.
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Код личне зараде предузетника, са бенефицираним стажом предузетник плаћа и
додатни допринос за ПИО за бенефицирани радни стаж по важећим стопама на дан
исплате прихода.
ОВП-ОЛ-Б
106 00 1
106 00 2
106 00 3
106 00 4

За стаж осигурања
12/14
12/15
12/16
12/18

Прописана стопа доприноса
3,70%
5,50%
7,30%
11,00%

Стопе доприноса у периоду од - до
01.09.2004. - 29.05.2013.
30.05.2013.- 31.07.2014.
01.08.2014.

ПИО

ЗДР

НЗС

22%
24%
26%

12,3%
12,3%
10,3%

1,5%
1,5%
1,5%

Пример:
Исплата зараде предузетнику са статусом 03 и статусом 01.
Тип исплатиоца прихода - предузетник - ознака 4.
Бр.
Назив поља
поља
3.6.
3.7.
3.8
3.8а
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16

Исплата зараде предузетнику

ПП - ознака 03.

Шифра врсте прихода
Број дана
Број сати
Фонд сати
Бруто приход
Основица за порез
Порез
Основица за доприносе
ПИО
ЗДР
НЗС
Бeн. ПИО

1 03 106 00 0
28
160
160
56.872,00
56.872,00
5.687,20
56.872,00
14.786,72
5.857,82
853,08
0,00

Исплата зараде
предузетнику

ПП - ознака 01
1 01 106 00 0
28
160
160
47.964,00
47.964,00
4.796,40
47.964,00
12.470,64
0,00
0,00
0,00

Лична зарада предузетника – пољопривредника
04

107

00

0

Лична зарада обвезника пореза на приходе од самосталне делатности - носиоца
породичног пољопривредног газдинства уписаног у регистар пољопривредних
газдинстава из члана 32. став 2. Закона.
Тип исплатиоца прихода 7

* предузетника – носиоца пољопривредног породичног газдинства регистрованог код АПР.
Припадајуће обавезе код личне зараде пољопривредника који воде пословне књиге
обрачунавају се на исти начин као код 106 00 0.
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Разлика зараде лица постављених на јавну функцију за време обављања
те функције
01,03
04,08

108

00

0

Разлика зараде, односно плате изабраних, именованих и постављених лица за
време обављања јавне функције.
Тип исплатиоца прихода 2

Основица за порез је разлика зараде која садржи припадајући порез и
доприносе и која се не умањује за прописани неопорезиви износ зараде. Порез се плаћа
по стопи од прописаној стопи на дан доспелости пореза.
Основица доприноса је једнака основици за порез, али не може бити виша од
највише месечне основице доприноса (члан 17. Закона о доприносима).
Плаћа се допринос за ПИО, ЗДР и НЗС на терет примаоца прихода и допринос
за ПИО, ЗДР и НЗС на терет исплатиоца прихода.
Прималац прихода може бити искључиво запослено лице.
Ако је пензионер постављен на јавну функцију и по том основу прима накнаду
која има карактер других прихода иста се исказује кроз ОВП 618 – сви други приходи
који нису опорезовани по другом основу или нису изузети од опорезивања или
ослобођени плаћања пореза по Закону о порезу на доходак, када је прималац прихода
осигуран по другом основу.

Уплата доприноса без исплате зараде
01,02,03
04,08,09
10,12,13

Доприноси на најнижу месечну основицу доприноса у складу са чланом 51.
109 00 0 став 3. и чланом 52а став 2. Закона о доприносима.
Тип исплатиоца прихода 1- 7
Уплата додатног доприноса доспелог закључно са 28. фебруаром 2014.
године

01
02
03
08
09
10
12
13

112 00 1

Уплата додатног доприноса доспелог закључно са 28. фебруаром 2014. године
за стаж осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/14.

112 00 2

Уплата додатног доприноса доспелог закључно са 28. фебруаром 2014. године
за стаж осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/15.

112 00 3

Уплата додатног доприноса доспелог закључно са 28. фебруаром 2014. године
за стаж осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/16.

112 00 4

Уплата додатног доприноса доспелог закључно са 28. фебруаром 2014. године
за стаж осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/18.
Тип исплатиоца прихода 1, 2, 3, 4 и 6.

109 00 0
Нема основице за порез јер се зарада не исплаћује.
Основица доприноса је најнижа месечна основица доприноса која се примењује
у моменту настанка пореске обавезе, а то је последњи дан у текућем месецу за
претходни месец у којем није извршена исплата зараде. Доприноси за ПИО, ЗДР и
НЗС на терет запосленог и на терет послодавца се плаћају по стопама које се
примењују у моменту настанка пореске обавезе.
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За све наведене шифре важи исто правило уписивања података у следећа поља:
Пример:
Попуњавање ППП-ПД код исплате додатног доприноса за запослене којима се стаж
осигурања рачуна са увећаним трајањем:
Бр.
Назив поља
поља
3.6.
Шифра врсте
прихода
3.7.
Број дана
3.8
Број сати
3.8а Фонд сати
3.9
Бруто приход
3.10 Основица за
порез
3.11 Порез
3.12 Основица за
доприносе
3.13 ПИО
3.14 ЗДР
3.15 НЗС
3.16 Бeнефицирани
ПИО

Ред. бр. 1

Ред. бр. 2

Ред. бр.3

Ред. бр.4

1 01 112 001

1 01 112 00 2

1 01 112 00 3

1 01 112 00 4

не уписује се
не уписује се
не уписује се
0,00
0,00

не уписује се
не уписује се
не уписује се
0,00
0,00

не уписује се
не уписује се
не уписује се
0,00
0,00

не уписује се
не уписује се
не уписује се
0,00
0,00

0,00
40.000,00

0,00
40.000,00

0,00
40.000,00

0,00
40.000,00

0,00
0,00
0,00
1.480,00

0,00
0,00
0,00
2.200,00

0,00
0,00
0,00
2.920,00

0,00
0,00
0,00
4.400,00

Примања из члана 18. Закона преко неопорезивог износа
01,02
03,04
08,09
10,12
13

Накнада трошкова превоза за долазак и одлазак са рада, дневница за службено
путовање у земљи и иностранству, накнада трошкова смештаја на службеном
110 00 0 путовању, накнада превоза на службеном путовању, солидарна помоћ,
јубиларне награде - преко неопорезивог износа.
Примања из члана 18. Закона преко неопорезивог износа

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

Поклон деци запослених старости до 15 година поводом Нове године и Божића
111 00 0 - преко неопорезивог износа.
Тип исплатиоца прихода 1-7

110 00 0
Основица пореза је бруто износ примања из члана 18. Закона исплаћен преко
неопорезивог износа, без права на пореско ослобођење из члана 15а став 2. Закона о
порезу на доходак грађана и то:
- накнада трошкова превоза у јавном саобраћају (за долазак на посао и повратак
са посла) преко прописаног неопорезивог износа;
- дневнице за службено путовање у земљи или у иностранство преко прописаног
неопорезивог износа;
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- накнада трошкова смештаја на службеном путовању преко износа на
приложеном рачуну;
- накнада превоза на службеном путовању преко износа на приложеном рачуну;
- солидарна помоћ за случај болести, здравствене рехабилитације или
инвалидности запосленог или члана његове породице преко прописаног
неопорезивог износа;
- јубиларна награда запосленима, у складу са законом који уређује рад преко
прописаног неопорезивог износа;
- прописане накнаде трошкова запослених у државним органима укључујући и
припаднике Војске Србије (пример: накнада трошкова привременог или
трајног премештаја, трошкови селидбе, трошкови одвојеног живота од
породице и други прописани трошкови) преко прописаног неопорезивог
износа. Порез се плаћа по важећој стопи на дан доспелости пореза.
Доприноси се не обрачунавају и не плаћају.
У Обрасцу ППП-ПД у пољу 3.9 и 3.10 уписује се исти износ, односно бруто
износ који је плаћен преко неопорезивог износа, а у поље 3.11 се уписује износ пореза.
Напомена:
Исплата аконтације за службени пут не представља исплату прихода на које се пре
исплате подноси ППП-ПД. ППП-ПД се подноси, а порез по одбитку обрачунава на
разлику између исплаћене аконтације и трошкова за смештај и превоз на службеном
путовању према приложеним рачунима увећаних за дневнице до прописаног
неопорезивог износа које по повратку са службеног пута подноси прималац прихода
који је био на службеном путу.
111 00 0
Основица пореза је бруто износ примања из члана 18. Закона исплаћен преко
неопорезивог износа, без права на пореско ослобођење из члана 15а став 2. Закона о
порезу на доходак грађана. Порез се плаћа по прописаној стопи на дан доспелости
пореза.
Доприноси се обрачунавају и плаћају на терет запосленог и на терет
послодавца по истим стопама као и за 101 00 0.

УГОВОРЕНА НАКНАДА ЗА ПРИВРЕМЕНЕ И ПОВРЕМЕНЕ ПОСЛОВЕ
ОВП ОЛ Б

Опис врсте прихода
Уговорена накнада за привремене или повремене послове за лица која
нису на школовању или су старија од 26 година на основу уговора
закљученог непосредно са послодавцем

01,08
09,10
12,13

150

00

Уговорена накнада и друга примања која се остварују обављањем привремених
и повремених послова на основу уговора закљученог непосредно са
0
послодавцем, осим са лицем до 26 година на школовању у установама средњег,
вишег или високог образовања.
Тип исплатиоца прихода 1-7
Уговорена накнада за привремене или повремене послове за лица која
нису на школовању или су старија од 26 година на основу уговора
закљученог преко омладинске или студентске задруге
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01,08
09,10
12,13

151

00

Уговорена накнада и друга примања која се остварују обављањем привремених
и повремених послова на основу уговора закљученог преко омладинске или
0
студентске задруге, осим са лицем до 26 година на школовању у установама
средњег, вишег или високог образовања.
Тип исплатиоца прихода 1
Уговорена накнада по основу обављања привремених и повремених
послова на основу уговора закљученог преко омладинске или студентске
задруге са лицем старијим од 26 година, а најдуже до 30 година живота, за
кога је задруга утврдила да остварује месечни износ прихода који је испод
цензуса за стицање својства осигураника

01
08

152

00

Уговорена накнада по основу обављања привремених и повремених послова на
основу уговора закљученог преко омладинске или студентске задруге са лицем
0 старијим од 26 година, а најдуже до 30 година живота, за кога је задруга
утврдила да остварује месечни износ прихода који је испод цензуса за стицање
својства осигураника.
Тип исплатиоца прихода 1

150 00 0
151 00 0
Основица за порез је накнада која у себи садржи припадајуће порез и доприносе а
која се не умањује за неопорезиви износ из члана 15а став 2. Закона. Примењује се
прописана пореска стопа на дан доспелости пореза.
Основица доприноса је једнака основици за порез, али не може бити нижа од
најниже, ни виша од највише месечне основице доприноса, на коју се обрачунавају и
плаћају допринос за ПИО, ЗДР и НЗС из накнаде, и допринос за ПИО, ЗДР и НЗС на
накнаду по важећим стопама на дан доспелости обавезе.
Код исплате уговорене накнаде пензионеру који je закључио уговор о
привременим и повременим пословима основица доприноса је бруто уговорена
накнада, која се не умањује за неопорезиви износ из члана 15а став 2. Закона.
На основицу доприноса се обрачунава и плаћа допринос за ПИО на терет
примаоца прихода и допринос за ПИО на терет исплатиоца прихода. Допринос за ЗДР и
НСЗ се не обрачунавају и не плаћају, па се у поље 3.14 и поље 3.15 – уписује износ
0,00.
152 00 0
Лица која обављају привремене и повремене послове преко омладинске, односно
студентске задруге, а имају навршених 26 година, а најдуже до 30 година живота и
нису на школовању, која су незапослена, односно социјално угрожена лица са
месечним приходима испод прописаног цензуса, својство осигураника могу стећи на
основу члана 22. став. 1. тачка 9) Закона о здравственом осигурању. Та лица остварују
права из здравственог осигурања на основу уплате доприноса за обавезно здравствено
осигурање из средстава буџета Републике Србије, у складу са чланом 22. став 6. и
чланом 204. Закона о здравственом осигурању.
Основица за порез је накнада која у себи садржи припадајући порез и
доприносе (у даљем тексту: накнада). Накнада се не умањује за неопорезиви износ из
члана 15а. став 2. Закона. Примењује се важећа стопа пореза на дан доспелости пореза.
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Основица доприноса је једнака основици за порез, али не може бити нижа од
најниже, ни виша од највише месечне основице доприноса. Плаћа се допринос за ПИО
и НЗС из накнаде и допринос за ПИО и НСЗ на накнаду.
Допринос за ЗДР на терет запосленог и на терет послодавца се не плаћа, па се у
пољу 3.14 – Допринос за ЗДР уписује 0,00.
Ако лице остварује приходе изнад прописаног цензуса, задруга је дужна да
поднесе пријаву на обавезно здравствено осигурање за та лица сходно члану 17. став 1.
тачка 14) Закона, као и да на исплаћене уговорене накнаде, обрачуна и уплати порез и
доприносе, дакле и допринос за ЗДР. У том случају користи се ОВП 151.

ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода
Приходи који имају карактер зараде или накнаде зараде на које се
обавезе обрачунавају по посебним правилима.
01,02,03
04,07,08
09,10,12,
13

199

00

0

Приходи који имају карактер зараде или накнаде зараде на које се обавезе
обрачунавају по посебним правилима.

Тип исплатиоца прихода 1-7

199 00 0
Основице и стопе пореза и доприноса за ове приходе одређене су посебним
околностима правног положаја лица које их плаћа.
Порески обвезник – исплатилац прихода може користити ОВП 199 само уколико
исплаћује приход физичком лицу на који се плаћа порез по одбитку, који није
обухваћен Каталогом врсте прихода, који чини саставни део Правилника, у ком случају
Пореска управа кроз своје интерне акте (обавештења пореским обвезницима, одговори
на питања пореских обвезника и сл.) опредељује да се такав приход у ППП-ПД исказује
кроз ОВП 199.
НАКНАДЕ ЗАРАДА
ПРАВИЛА КАДА СЕ У ИСТОМ ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ ИСПЛАЋУЈЕ
ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДЕ
Ако се у истом обрачунском периоду истом примаоцу прихода исплаћује зарада
и накнада зараде за боловање до 30 дана исплатилац прихода може приходе обухваћене
ОВП 201, ОВП 202 и ОВП 203 исказати у збиру са зарадом, користећи ОВП 101, 103,
106 и 107 ако прималац прихода није распоређен на радно место на коме се стаж
осигурања рачуна са увећаним трајањем. Ако се исплатилац прихода определио да
збирно искаже наведене податке, дужан је да их тако исказује код свих исплата за
примаоце прихода у обрачунском периоду.
Ако се зарада и накнада зараде не исказују кроз ОВП 101, већ се исказују
одвојено кроз одговарајућу шифру зараде, односно накнаде зараде, у ППП-ПД се под
једним редним бројем наводе подаци за одговарајућу шифру зараде, а под следећим
редним бројем се наводе подаци за одговарајућу шифру накнаде зараде.
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Зарада и накнада зараде се упоређује са најнижом месечном основицом за
обрачун доприноса сразмерно броју сати рада, односно боловања, односно највишом
месечном основицом за обрачун доприноса.
У поље МФП.10 се уписује ознака 1.
Запослени који прима накнаду зараде, а који је распоређен на послове и радне
задатке на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, нема право на
додатни допринос за ПИО јер се овај допринос обрачунава и плаћа само за
ефективно радно време, али ако послодавац том запосленом исплати додатни
допринос за ПИО, нема право на пореску олакшицу за додатни допринос за ПИО. То
значи да је у свим шифрама за накнаду зараде цифра Б која означава
бенефицирани радни стаж 0.
НАКНАДА ЗАРАДЕ ЗБОГ ПРИВРЕМЕНЕ СПРЕЧЕНОСТИ ЗА РАД ЗБОГ
ПОВРЕДЕ НА РАДУ ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНЕ БОЛЕСТИ

ОВП ОЛ Б

Опис врсте прихода
Накнада зараде због привремене спречености за рад због повреде на раду
или професионалне болести запосленом, без олакшице/субвенције

01,02
03,04
07,08
09,10
12,13

201

00

Накнада зараде због привремене спречености за рад због повреде на раду или
професионалне болести, која од првог дана па све време трајања спречености
0 терети средства послодавца.

Тип исплатиоца 1- 7
Накнада зараде због привремене спречености за рад због повреде на раду
или професионалне болести, са олакшицом

01
02

01
02

07

201

201

201

01

Накнада зараде због привремене спречености за рад због повреде на раду или
професионалне болести, која од првог дана па све време трајања спречености
0 терети средства послодавца, новозапосленом приправнику млађем од 30
година, са правом на олакшицу за запошљавање по Закону и Закону о
доприносима .

02

Накнада зараде због привремене спречености за рад због повреде на раду или
професионалне болести, која од првог дана па све време трајања спречености
0
терети средства послодавца, новозапосленом лицу млађем од 30 година, са
правом на олакшицу за запошљавање по Закону и Закону о доприносима .

03

Накнада зараде због привремене спречености за рад због повреде на раду или
професионалне болести, која од првог дана па све време трајања спречености
0
терети средства послодавца, новозапосленом лицу са инвалидитетом, са
правом на олакшицу за запошљавање по Закону и Закону о доприносима .

01
02

201

04

Накнада зараде због привремене спречености за рад због повреде на раду или
професионалне болести, која од првог дана па све време трајања спречености
0 терети средства послодавца, новозапосленом лицу старијем од 45 година а
млађем од 50 година, са правом на олакшицу за запошљавање по Закону и
Закону о доприносима .

01
02

201

05

0

Накнада зараде због привремене спречености за рад због повреде на раду или
професионалне болести, која од првог дана па све време трајања спречености
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терети средства послодавца, новозапосленом лицу старијем од 50 година, са
правом на олакшицу за запошљавање по Закону и Закону о доприносима .
Накнада зараде због привремене спречености за рад због повреде на раду
или професионалне болести, са субвенцијом
01
02

01
02

201

201

06

Накнада зараде због привремене спречености за рад због повреде на раду или
професионалне болести, која од првог дана па све време трајања спречености
0
терети средства послодавца новозапосленом лицу млађем од 30 година или
старијем од 45 година, са субвенцијом за запошљавање по Уредби .

07

Накнада зараде због привремене спречености за рад због повреде на раду или
професионалне болести, која од првог дана па све време трајања спречености
0
терети средства послодавца новозапосленом лицу старијем од 30 година а
млађем од 45 година, са субвенцијом за запошљавање по Уредби .
Накнада зараде новозапосленог лица због привремене спречености за рад
због повреде на раду или професионалне болести, са олакшицом - правом
послодавца на повраћај дела плаћеног пореза на накнаду зараде и дела
плаћених доприноса по члану 21в Закона и члану 45. Закона о
доприносима

01
02

01
02

01
02

201

201

201

08

Накнада зараде новозапосленог лица због привремене спречености за рад због
повреде на раду или професионалне болести која од првог дана па све време
0 трајања спречености терети средства послодавца, са правом послодавца на
повраћај 65% плаћеног пореза на накнаду зараде и плаћених доприноса за
новозапослено лице по члану 21в Закона и члану 45. Закона о доприносима.

09

Накнада зараде новозапосленог лица због привремене спречености за рад због
повреде на раду или професионалне болести која од првог дана па све време
0 трајања спречености терети средства послодавца, са правом послодавца на
повраћај 70% плаћеног пореза на накнаду зараде и плаћених доприноса за
новозапослено лице по члану 21в Закона и члану 45. Закона о доприносима.

10

Накнада зараде новозапосленог лица због привремене спречености за рад због
повреде на раду или професионалне болести која од првог дана па све време
0 трајања спречености терети средства послодавца, са правом послодавца на
повраћај 75% плаћеног пореза на накнаду зараде и плаћених доприноса за
новозапослено лице по члану 21в Закона и члану 45. Закона о доприносима.
Накнада зараде новозапосленог лица у микро и малом правном лицу и код
предузетника, због привремене спречености за рад због повреде на раду
или професионалне болести, са олакшицом - правом послодавца на
повраћај 75% плаћеног пореза на накнаду зараде и плаћених доприноса
по члану 21д Закона и члану 45в Закона о доприносима

01
02

201

11

Накнада зараде новозапосленог лица у микро и малом правном лицу и код
предузетника, због привремене спречености за рад због повреде на раду или
професионалне болести која од првог дана па све време трајања спречености
0
терети средства послодавца, са правом послодавца на повраћај 75% плаћеног
пореза на накнаду зараде и плаћених доприноса за новозапослено лице по
члану 21д Закона и члану 45в Закона о доприносима.
Накнада зараде новозапосленом лицу због привремене спречености за рад
због повреде на раду или професионалне болести, са олакшицом оствареним правом послодавца на повраћај дела плаћеног пореза на
накнаду зараде и дела плаћених доприноса по члану 21в Закона и члану
45. Закона о доприносима
Шифре користи Пореска управа код повраћаја

44

01
02

01
02

01
02

201

201

201

18

Накнада зараде новозапосленог лица због привремене спречености за рад због
повреде на раду или професионалне болести која од првог дана па све време
трајања спречености терети средства послодавца, са оствареним правом
0
послодавца на повраћај 65% плаћеног пореза на накнаду зараде и плаћених
доприноса за новозапослено лице по члану 21в Закона и члану 45. Закона о
доприносима.

19

Накнада зараде новозапосленог лица због привремене спречености за рад због
повреде на раду или професионалне болести која од првог дана па све време
трајања спречености терети средства послодавца, са оствареним правом
0
послодавца на повраћај 70% плаћеног пореза на накнаду зараде и плаћених
доприноса за новозапослено лице по члану 21в Закона и члану 45. Закона о
доприносима.

20

Накнада зараде новозапосленог лица због привремене спречености за рад због
повреде на раду или професионалне болести која од првог дана па све време
трајања спречености терети средства послодавца, са оствареним правом
0
послодавца на повраћај 75% плаћеног пореза на накнаду зараде и плаћених
доприноса за новозапослено лице по члану 21в Закона и члану 45. Закона о
доприносима.
Накнада зараде новозапосленог лица у микро и малом правном лицу и код
предузетника, због привремене спречености за рад због повреде на раду
или професионалне болести, са олакшицом - оствареним правом
послодавца на повраћај 75% плаћеног пореза на накнаду зараде и
плаћених доприноса по члану 21д Закона и члану 45в Закона о
доприносима
Шифру користи Пореска управа код повраћаја

01
02

201

21

Накнада зараде новозапосленог лица у микро и малом правном лицу и код
предузетника, због привремене спречености за рад због повреде на раду или
професионалне болести која од првог дана па све време трајања спречености
0
терети средства послодавца, са оствареним правом послодавца на повраћај 75%
плаћеног пореза на накнаду зараде и плаћених доприноса за новозапослено
лице по члану 21д Закона и члану 45в Закона о доприносима.
Тип исплатиоца 1,3,4,7

Дозвољене комбинације прималац прихода и исплатилац прихода:
01 - запослени
1-7
02 - оснивач
1 - правно лице које се не финансира из буџета
03 - сам. делатност
4 - предузетник
04 - пољопривредник
7 - пољопривредно газдинство
08 - војни осигураник
6 - Војска РС
09,10,12 и 13 - пензионери
1-7
ОВП 201 00 0
Накнаду зараде (ОВП 201) исплаћује послодавац из својих средстава од првог

дана спречености за рад па све док та спреченост траје, без права на рефундацију од
РФЗО.
Основица за порез је накнада зараде која у себи садржи припадајући порез и
доприносе (у даљем тексту: накнада зараде) умањена за неопорезиви износ, односно
сразмерни неопорезиви износ према часовима проведеним на боловању. Порез се плаћа
по стопи важећој на дан доспелости пореза.
45

Основица доприноса је накнада, која не може бити нижа од најниже месечне
основице доприноса, ни виша од највише месечне основице доприноса утврђене према
одредбама члана 37. и члана 42. Закона о доприносима.
Плаћа се допринос за ПИО, ЗДР и НЗС из накнаде и доприноса за ПИО, ЗДР и
НЗС на накнаду.
Пример:
Исплата зараде за ефективан рад од 128 сати, и накнаде зараде за боловање до 30
дана, у трајању од 48 сати, запосленом чији је укупни месечни фонд сати у
обрачунском периоду 176 сати.
Попуњавање Обрасца ППП-ПД код исплате зараде и накнаде зараде за исти
обрачунски период запосленом без ОЛ и Б:
Неопорезиви износ (важећи у 2015. год) за Неопорезиви износ (важећи у 2015. год) за
време проведено на раду се рачуна
време проведено на боловању се рачуна
11.433,00 х 128 : 176 = 8.314,90 је
11.433,00 х 48 : 176 = 3.118,91 је
неопорезиви износ за који се умањује
неопорезиви износ за који се умањује
зарада
накнада зараде
Бр.
поља
3.6
3.7.
3.8
3.8а
3.9
3.10

Опис

3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17.
3.17.

Порез
Основица за доприносе
ПИО
Здравство
Незапосленост
Бeнефицирани ПИО
МФП 10
МФП 12

Шифра врсте прихода
Број дана
Број сати
Фонд сати
Бруто приход
Основица за порез

Зарада
за 160 сати рада
1 01 101 00 0
27
128
176
64.650,00
56.335,10
(64.650,00 – 8.314,90)
5.633,51
64.650,00
16.809,00
6.658,95
966,97
0,00
1*

Накнада зараде
за 16 сати боловања
1 01 201 00 0
3
48
176
7.220,00
4.101,91
(7.220,00 – 3.118,19)
410,19
7.220,00
1.877,20
743,66
108,30
0,00
1*
64.650,00**

*У МФП 10 се уписује ознака 1 када се комбинују врсте прихода у пријави.

** У случају када у првој пријави за обрачунски период запослени прима две врсте
прихода које само у збиру прелазе износ најниже месечне основице доприноса у МФП
12 (за накнаду зараде) уписује се износ основице доприноса за зараду, с обзиром да
основице за зараду и накнаду зараде у збиру прелазе износ најниже месечне основице
доприноса.
ОВП 201 01 0
ОВП 201 02 0
ОВП 201 03 0
ОВП 201 05 0
Основица пореза је накнада умањена за неопорезиви износ. Послодавац је
ослобођен плаћања:
- пореза на накнаду зараде
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- доприноса за ПИО, ЗДР и НЗС на терет послодавца.
У Обрасцу ППП-ПД се :
- У пољу 3.11 – Порез - уписује 0,00.
- У пољу 3.13 – Допринос за ПИО, 3.14 – Допринос за ЗДР и 3.15 – Допринос за
НЗС уписује доприноса за ПИО, ЗДР и НЗС на терет запосленог.
- Допринос за ПИО, ЗДР и НЗС на терет послодавца се не уписују, јер те обавезе
плаћа Национална служба за запошљавање
ОВП 201 04 0
Када се накнада зараде исплаћује запосленом старијем од 45 година, а млађем од
50 година, исплатилац прихода на обрасцу ППП ПД исказује:
- У пољу 3.13 - Допринос за ПИО уписује се збир доприноса за ПИО на терет
запосленог по стопи од 14% и на терет послодавца по стопи од 2,4% (стопа од
12% умањена за 80%);
- У пољу 3.14 - Допринос за ЗДР уписује се збир доприноса за ЗДР на терет
запосленог по стопи од 5,15% на терет послодавца по стопи од 1,03% (стопа од
5,15% умањена за 80%);
- У пољу 3.15 - Допринос за НЗС уписује се збир доприноса за НЗС на терет
запосленог по стопи од 0,75% и на терет послодавца по стопи од 0,15% (стопа
од 0,75% умањена за 80%).
Национална служба за запошљавање уплаћује разлику доприноса на терет
послодавца и то: допринос за ПИО по стопи од 9,6%, допринос за ЗДР по стопи од
4,12% и допринос за НЗС по стопи од 0,60%
ОВП 201 06 0
ОВП 201 07 0
Видети коментар за 101 06 0 и 101 07 0.
ОВП 201 08
ОВП 201 09
ОВП 201 10
ОВП 201 11

0
0
0
0

Начин утврђивања пореске основице, неопорезивог износа накнаде зараде, примене
стопа пореза, начин утврђивања основице доприноса и обрачунавање и плаћање
доприноса из основице и на основицу, као и стопе доприноса исти су као за 201 00 0.
НАКНАДА ЗАРАДЕ ЗА СЛУЧАЈ ПРИВРЕМЕНЕ СПРЕЧЕНОСТИ ЗА РАД ДО 30 ДАНА
01
02
03
04
07
08
09,10
12,13

202

00

Накнада зараде за случај привремене спречености за рад до 30 дана услед
болести или повреде ван рада, због болести или компликација у вези са
одржавањем трудноће, због прописане мере обавезне изолације, због неге
болесног члана уже породице, изузев детета млађег од три године, због
0
одређивања за пратиоца болесног лица - чл. 74. и 102. Закона о здравственом
осигурању ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 109/05 - исправка, 57/11, 110/12
- УС, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 - УС, 106/15 и 10/16 - др. закон - у даљем
тексту: Закон о здравственом осигурању).
Тип исплатиоца 1- 7
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Накнада зараде због привремене спречености за рад до 30 дана, са
олакшицом
01
02

202

01

Накнада зараде за случај као ОВП 202, новозапосленом приправнику млађем
0 од 30 година, са правом на олакшицу за запошљавање по Закону и Закону о
доприносима .

01
02

202

02

Накнада зараде за случај као ОВП 202, новозапосленом лицу млађем од 30
0 година, са правом на олакшицу за запошљавање по Закону и Закону о
доприносима .

07

202

03

0

Накнада зараде за случај као ОВП 202, новозапосленом лицу са инвалидитетом,
са правом на олакшицу за запошљавање по Закону и Закону о доприносима .

01
02

202

04

Накнада зараде за случај као ОВП 202, новозапосленом лицу старијем од 45
0 година а млађем од 50 година, са правом на олакшицу за запошљавање по
Закону и Закону о доприносима .

01
02

202

05

Накнада зараде за случај као ОВП 202, новозапосленом лицу старијем од 50
0 година, са правом на олакшицу за запошљавање по Закону и Закону о
доприносима .
Накнада зараде због привремене спречености за рад до 30 дана, са
субвенцијом

01
02

202

06

0

Накнада зараде као ОВП 202, новозапосленом лицу млађем од 30 година или
старијем од 45 година, са субвенцијом за запошљавање по Уредби .

01
02

202

07

0

Накнада зараде као ОВП 202, новозапосленом лицу старијем од 30 година а
млађем од 45 година, са субвенцијом за запошљавање по Уредби .
Накнада зараде новозапосленог лица због привремене спречености за рад
до 30 дана, са олакшицом - правом послодавца на повраћај дела плаћеног
пореза на накнаду зараде и дела плаћених доприноса по члану 21в Закона
и члану 45. Закона о доприносима

01
02

01
02

01
02

202

202

202

08

Накнада зараде новозапосленог лица за случај привремене спречености за рад
до 30 дана услед болести или повреде ван рада, због болести или компликација
у вези са одржавањем трудноће, због прописане мере обавезне изолације, због
неге болесног члана уже породице, изузев детета млађег од три године, због
0
одређивања за пратиоца болесног лица (чл. 74. и 102. Закона о здравственом
осигурању), са правом послодавца на повраћај 65% плаћеног пореза на накнаду
зараде и плаћених доприноса за новозапослено лице по члану 21в Закона и
члану 45. Закона о доприносима.

09

Накнада зараде новозапосленог лица за случај привремене спречености за рад
до 30 дана услед болести или повреде ван рада, због болести или компликација
у вези са одржавањем трудноће, због прописане мере обавезне изолације, због
неге болесног члана уже породице, изузев детета млађег од три године, због
0
одређивања за пратиоца болесног лица (чл. 74. и 102. Закона о здравственом
осигурању), са правом послодавца на повраћај 70% плаћеног пореза на накнаду
зараде и плаћених доприноса за новозапослено лице по члану 21в Закона и
члану 45. Закона о доприносима.

10

Накнада зараде новозапосленог лица за случај привремене спречености за рад
до 30 дана услед болести или повреде ван рада, због болести или компликација
0 у вези са одржавањем трудноће, због прописане мере обавезне изолације, због
неге болесног члана уже породице, изузев детета млађег од три године, због
одређивања за пратиоца болесног лица (чл. 74. и 102. Закона о здравственом
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осигурању), са правом послодавца на повраћај 75% плаћеног пореза на накнаду
зараде и плаћених доприноса за новозапослено лице по члану 21в Закона и
члану 45. Закона о доприносима.
Накнада зараде новозапосленог лица у микро и малом правном лицу и код
предузетника, због привремене спречености за рад до 30 дана, са
олакшицом - правом послодавца на повраћај 75% плаћеног пореза на
накнаду зараде и плаћених доприноса по члану 21д Закона и члану 45в
Закона о доприносима

01
02

202

11

Накнада зараде новозапосленог лица у микро и малом правном лицу и код
предузетника, за случај привремене спречености за рад до 30 дана услед
болести или повреде ван рада, због болести или компликација у вези са
одржавањем трудноће, због прописане мере обавезне изолације, због неге
0 болесног члана уже породице, изузев детета млађег од три године, због
одређивања за пратиоца болесног лица (чл. 74. и 102. Закона о здравственом
осигурању), са олакшицом - правом послодавца на повраћај 75% плаћеног
пореза на накнаду зараде и плаћених доприноса за новозапослено лице по
члану 21д Закона и члану 45в Закона о доприносима.
Накнада зараде новозапосленог лица због привремене спречености за рад
до 30 дана, са олакшицом - оствареним правом послодавца на повраћај
дела плаћеног пореза на накнаду зараде и дела плаћених доприноса по
члану 21в Закона и члану 45. Закона о доприносима
Шифре користи Пореска управа код повраћаја

01
02

01
02

01
02

202

202

202

18

Накнада зараде новозапосленог лица за случај привремене спречености за рад
до 30 дана услед болести или повреде ван рада, због болести или компликација
у вези са одржавањем трудноће, због прописане мере обавезне изолације, због
неге болесног члана уже породице, изузев детета млађег од три године, због
0
одређивања за пратиоца болесног лица (чл. 74. и 102. Закона о здравственом
осигурању), са оствареним правом послодавца на повраћај 65% плаћеног
пореза на накнаду зараде и плаћених доприноса за новозапослено лице по
члану 21в Закона и члану 45. Закона о доприносима.

19

Накнада зараде новозапосленог лица за случај привремене спречености за рад
до 30 дана услед болести или повреде ван рада, због болести или компликација
у вези са одржавањем трудноће, због прописане мере обавезне изолације, због
неге болесног члана уже породице, изузев детета млађег од три године, због
0
одређивања за пратиоца болесног лица (чл. 74. и 102. Закона о здравственом
осигурању), са оствареним правом послодавца на повраћај 70% плаћеног
пореза на накнаду зараде и плаћених доприноса за новозапослено лице по
члану 21в Закона и члану 45. Закона о доприносима.

20

Накнада зараде новозапосленог лица за случај привремене спречености за рад
до 30 дана услед болести или повреде ван рада, због болести или компликација
у вези са одржавањем трудноће, због прописане мере обавезне изолације, због
неге болесног члана уже породице, изузев детета млађег од три године, због
0
одређивања за пратиоца болесног лица (чл. 74. и 102. Закона о здравственом
осигурању), са оствареним правом послодавца на повраћај 75% плаћеног
пореза на накнаду зараде и плаћених доприноса за новозапослено лице по
члану 21в Закона и члану 45. Закона о доприносима.
Накнада зараде новозапосленог лица у микро и малом правном лицу и код
предузетника, због привремене спречености за рад до 30 дана, са
олакшицом - оствареним правом послодавца на повраћај 75% плаћеног
пореза на накнаду зараде и плаћених доприноса по члану 21д Закона и
члану 45в Закона о доприносима
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Шифру користи Пореска управа код повраћаја

01
02

202

21

Накнада зараде новозапосленог лица у микро и малом правном лицу и код
предузетника, за случај привремене спречености за рад до 30 дана услед
болести или повреде ван рада, због болести или компликација у вези са
одржавањем трудноће, због прописане мере обавезне изолације, због неге
0 болесног члана уже породице, изузев детета млађег од три године, због
одређивања за пратиоца болесног лица (чл. 74. и 102. Закона о здравственом
осигурању), са оствареним правом послодавца на повраћај 75% плаћеног
пореза на накнаду зараде и плаћених доприноса за новозапослено лице по
члану 21д Закона и члану 45в Закона о доприносима.
Тип исплатиоца, 1, 3, 4 и 7.

ОВП 202 00 0
Основица за порез је накнада зараде умањена за неопорезиви износ, односно
сразмерни неопорезиви износ према часовима проведеним на боловању, прописан
одредбом члан 15а став 2. Закона. Порез се плаћа по стопи важећој на дан доспелости
пореза.
Основица доприноса је накнада, која не може бити нижа од најниже месечне основице
доприноса, ни виша од највише месечне основице доприноса. Плаћа се допринос за
ПИО, ЗДР и НЗС из накнаде и допринос за ПИО, ЗДР и НЗС на накнаду.
ОВП 202 01 0
ОВП 202 02 0
ОВП 202 03 0
ОВП 202 05 0
Основица пореза, основица доприноса, пореско ослобођење исто као за ОВП 201 01 0,
201 02 0, 201 03 0, 201 05 0.
ОВП 202 04
Основица пореза, основица доприноса, пореско ослобођење исто као за ОВП 201 04.
ОВП 202 06 0
ОВП 202 07 0
Видети коментар за 101 06 0 и 101 07 0.
ОВП 202 08
ОВП 202 09
ОВП 202 10
ОВП 202 11

0
0
0
0

Начин утврђивања пореске основице, неопорезивог износа накнаде зараде, примене
стопа пореза, начин утврђивања основице доприноса и обрачунавање и плаћање
доприноса из основице и на основицу, као и стопе доприноса исти су као за 202 00 0.

50

НАКНАДА ЗАРАДЕ ЗА ВРЕМЕ ПЛАЋЕНОГ ОДСУСТВА ЗА ВРЕМЕ ПРЕКИДА РАДА
Накнада зараде за време плаћеног одсуства за време прекида рада, без
олакшице
01,02
07,08
09,10
12,13

203

00

Накнада зараде за време плаћеног одсуства за време прекида рада, односно
смањења обима рада до којег је дошло без кривице запосленог по члану 116.
0
Закона о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14 - у
даљем тексту: Закон о раду).
Тип исплатиоца прихода 1-7
Накнада зараде за време плаћеног одсуства за време прекида рада, са
олакшицом

01
02

01
02

07

01
02

01
02

203

203

203

203

203

01

Накнада зараде за време плаћеног одсуства за време прекида рада, односно
смањења обима рада до којег је дошло без кривице запосленог по члану 116.
0
Закона о раду, новозапосленом приправнику млађем од 30 година са правом на
олакшицу за запошљавање по Закону и Закону о доприносима .

02

Накнада зараде за време плаћеног одсуства за време прекида рада, односно
смањења обима рада до којег је дошло без кривице запосленог по члану 116.
0
Закона о раду, новозапосленом лицу млађем од 30 година са правом на
олакшицу за запошљавање по Закону и Закону о доприносима .

03

Накнада зараде за време плаћеног одсуства за време прекида рада, односно
смањења обима рада до којег је дошло без кривице запосленог по члану 116.
0
Закона о раду, новозапосленом лицу са инвалидитетом са правом на олакшицу
за запошљавање по Закону и Закону о доприносима .

04

Накнада зараде за време плаћеног одсуства за време прекида рада, односно
смањења обима рада до којег је дошло без кривице запосленог по члану 116.
0 Закона о раду, новозапосленом лицу старијем од 45 година а млађем од 50
година, са правом на олакшицу за запошљавање по Закону и Закону о
доприносима .

05

Накнада зараде за време плаћеног одсуства за време прекида рада, односно
смањења обима рада до којег је дошло без кривице запосленог по члану 116.
0
Закона о раду, новозапосленом лицу старијем од 50 година, са правом на
олакшицу за запошљавање по Закону и Закону о доприносима .
Накнада зараде за време плаћеног одсуства за време прекида рада, са
субвенцијом

01
02

01
02

203

203

06

Накнада зараде за време плаћеног одсуства за време прекида рада, односно
смањења обима рада до којег је дошло без кривице запосленог по члану 116.
0
Закона о раду, новозапосленом лицу млађем од 30 година или старијем од 45
година, са субвенцијом за запошљавање по Уредби .

07

Накнада зараде за време плаћеног одсуства за време прекида рада, односно
смањења обима рада до којег је дошло без кривице запосленог по члану 116.
0
Закона о раду, новозапосленом лицу старијем од 30 година или млађем од 45
година, са субвенцијом за запошљавање по Уредби .
Накнада зараде новозапосленог лица за време плаћеног одсуства за време
прекида рада, са олакшицом - правом послодавца на повраћај дела
плаћеног пореза на накнаду зараде и дела плаћених доприноса по члану
21в Закона и члану 45. Закона о доприносима
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01
02

01
02

01
02

203

203

203

08

Накнада зараде новозапосленог лица за време плаћеног одсуства за време
прекида рада, односно смањења обима рада до којег је дошло без кривице
0 запосленог по члану 116. Закона о раду, са правом послодавца на повраћај 65%
плаћеног пореза на накнаду зараде и плаћених доприноса за новозапослено
лице по члану 21в Закона и члану 45. Закона о доприносима.

09

Накнада зараде новозапосленог лица за време плаћеног одсуства за време
прекида рада, односно смањења обима рада до којег је дошло без кривице
0 запосленог по члану 116. Закона о раду, са правом послодавца на повраћај 70%
плаћеног пореза на накнаду зараде и плаћених доприноса за новозапослено
лице по члану 21в Закона и члану 45. Закона о доприносима.

10

Накнада зараде новозапосленог лица за време плаћеног одсуства за време
прекида рада, односно смањења обима рада до којег је дошло без кривице
0 запосленог по члану 116. Закона о раду, са правом послодавца на повраћај 75%
плаћеног пореза на накнаду зараде и плаћених доприноса за новозапослено
лице по члану 21в Закона и члану 45. Закона о доприносима.
Накнада зараде новозапосленог лица у микро и малом правном лицу и код
предузетника, за време плаћеног одсуства за време прекида рада, са олакшицом
- правом послодавца на повраћај 75% плаћеног пореза на накнаду зараде и
плаћених доприноса по члану 21д Закона и члану 45в Закона о доприносима

01
02

203

11

Накнада зараде новозапосленог лица у микро и малом правном лицу и код
предузетника, за време плаћеног одсуства за време прекида рада, односно
смањења обима рада до којег је дошло без кривице запосленог по члану 116.
0
Закона о раду, са олакшицом - правом послодавца на повраћај 75% плаћеног
пореза на накнаду зараде и плаћених доприноса за новозапослено лице по
члану 21д Закона и члану 45в Закона о доприносима.
Накнада зараде новозапосленог лица за време плаћеног одсуства за време
прекида рада, са олакшицом - оствареним правом послодавца на повраћај
дела плаћеног пореза на накнаду зараде и дела плаћених доприноса по
члану 21в Закона и члану 45. Закона о доприносима
Шифре користи Пореска управа код повраћаја

01
02

01
02

01
02

203

203

203

18

Накнада зараде новозапосленог лица за време плаћеног одсуства за време
прекида рада, односно смањења обима рада до којег је дошло без кривице
0 запосленог по члану 116. Закона о раду, са оствареним правом послодавца на
повраћај 65% плаћеног пореза на накнаду зараде и плаћених доприноса за
новозапослено лице по члану 21в Закона и члану 45. Закона о доприносима.

19

Накнада зараде новозапосленог лица за време плаћеног одсуства за време
прекида рада, односно смањења обима рада до којег је дошло без кривице
0 запосленог по члану 116. Закона о раду, са оствареним правом послодавца на
повраћај 70% плаћеног пореза на накнаду зараде и плаћених доприноса за
новозапослено лице по члану 21в Закона и члану 45. Закона о доприносима.

20

Накнада зараде новозапосленог лица за време плаћеног одсуства за време
прекида рада, односно смањења обима рада до којег је дошло без кривице
0 запосленог по члану 116. Закона о раду, са оствареним правом послодавца на
повраћај 75% плаћеног пореза на накнаду зараде и плаћених доприноса за
новозапослено лице по члану 21в Закона и члану 45. Закона о доприносима.
Накнада зараде новозапосленог лица у микро и малом правном лицу и код
предузетника, за време плаћеног одсуства за време прекида рада, са
олакшицом - оствареним правом послодавца на повраћај 75% плаћеног
пореза на накнаду зараде и плаћених доприноса по члану 21д Закона и
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члану 45в Закона о доприносима
Шифру користи Пореска управа код повраћаја

01
02

203

21

Накнада зараде новозапосленог лица у микро и малом правном лицу и код
предузетника за време плаћеног одсуства за време прекида рада, односно
смањења обима рада до којег је дошло без кривице запосленог по члану 116.
0
Закона о раду, са олакшицом - оствареним правом послодавца на повраћај 75%
плаћеног пореза на накнаду зараде и плаћених доприноса за новозапослено
лице по члану 21д Закона и члану 45в Закона о доприносима.

ОВП 203 00 0
Основица за порез је накнада зараде умањена за неопорезиви износ, односно
сразмерни неопорезиви износ, прописан одредбом члан 15а став 2. Закона.
Основица доприноса је накнада, која не може бити нижа од најниже месечне
основице доприноса, ни виша од највише месечне основице доприноса. Плаћа се
допринос за ПИО, ЗДР и НЗС из накнаде (на терет примаоца накнаде) и доприноса за
ПИО, ЗДР и НЗС на накнаду (на терет послодавца).
ОВП 203 01 0
ОВП 203 02 0
ОВП 203 03 0
ОВП 203 05 0
Основица пореза, основица доприноса, пореско ослобођење исто као за ОВП 201 01 0,
201 02 0, 201 03 0, 201 05 0.
ОВП 203 04
Основица пореза, основица доприноса, пореско ослобођење исто као за ОВП 201 04.
ОВП 203 06 0
ОВП 203 07 0
Видети коментар за 101 06 0 и 101 07 0.
ОВП 203 08
ОВП 203 09
ОВП 203 10
ОВП 203 11

0
0
0
0

Начин утврђивања пореске основице, неопорезивог износа накнаде зараде, примене
стопа пореза, начин утврђивања основице доприноса и обрачунавање и плаћање
доприноса из основице и на основицу, као и стопе доприноса исти су као за 203 00 0.
НАКНАДА ЗАРАДЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Када се ради о накнади зараде за боловање до 30 дана особе са инвалидитетом
запослене у предузећу за радно оспособљавање и запошљавање особа са
инвалидитетом (у даљем тексту: особа са инвалидитетом) код формирања ШВП
прималац прихода се означава цифром 07.
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Код накнаде зараде особа са инвалидитетом не плаћа се порез на зараде.
Основица доприноса је накнада зараде, која не може бити нижа од најниже, ни
виша од највише месечне основице доприноса. Исплатилац прихода обрачунава и
плаћа допринос за ПИО, ЗДР и НЗС на терет послодавца и на терет запосленог.
Накнаде зарада за боловање до 30 дана означених са ОВП 201, 202 и 203 особа
са инвалидитетом могу се исказати у збиру са зарадом означеном са ОВП 104, ако
прималац прихода није распоређен на радно место на коме се стаж осигурања рачуна са
увећаним трајањем, што је мало вероватно, будући да је реч о лицу са инвалидитетом.
У том случају зарада и накнада зараде исказују се под ШВП 1 07 104 00 0.
Ако се исплатилац прихода не определи за збирно исказивање зараде и накнаде
зараде, зараду исказује кроз ШВП 1 07 104 00 0, а накнаду зараде кроз ШВП 1 07 201
00 0, 1 07 202 00 0 или 1 07 203 00 0, у зависности од карактера одсуствовања са посла.
Независно од начина исказивања зараде и накнаде зарада особа са инвалидитетом не
плаћа се порез па се у поље 3.10 – Основица за порез и поље 3.11 – Порез уписује износ
од 0,00 динара.
НАКНАДА ЗАРАДЕ ЗА БОЛОВАЊЕ ПРЕКО 30 ДАНА
Код обрачуна и плаћања доприноса за накнаде за боловање преко 30 дана не
примењује се најнижа месечна основица доприноса (члан 36. став 3. Закона о
доприносима). Дакле, основица доприноса је накнада зараде, не виша од највише
месечне основице доприноса.
Уколико запослено лице оствари право на породиљско одсуство, одсуство са рада
ради неге детета и одсуство са рада ради посебне неге детета, послодавац има обавезу
да исплати накнаду зараде, порез и припадајуће доприносе за обавезно социјално
осигурање (на терет запосленог и на терет послодавца) а надлежни орган општинске,
односно градске управе ће извршити рефундацију исплаћених средстава (мишљење
Министарства рада и социјалне политике број 132-04-777/2007-12 од 03.07.2007.
године).
Према мишљењу Министарства финансија бр. 120-01-63/2007-04 од 16.07.2007.
године, у случају исплате накнаде зараде за време породиљског одсуства запосленом
који ради са непуним радним временом код једног или више послодаваца и укупно не
остварује пуно радно време, приликом утврђивања пореске основице износ накнаде
зараде умањује се за припадајући сразмеран износ, тј. за онај део неопорезивог износа
који одговара сразмерном односу радног времена тог запосленог код послодавца у
односу на пуно радно време, односно укупно умањење накнаде зараде мора бити мање
од пуног неопорезивог месечног износа.
Накнада зараде за боловање преко 30 дана
01,02
03,04
07,08
09,10
12,13

204

00

Накнада зараде за боловање преко 30 дана за случај привремене спречености за
рад преко 30 дана, због болести или повреда ван рада, болести или
0 компликација у вези са одржавањем трудноће, прописане мере обавезне
изолације, неге болесног члана уже породице, изузев детета млађег од три
године, као и одређивања за пратиоца болесног лица.
Накнада зараде за боловање преко 30 дана за случај привремене спречености за
рад због давања ткива и органа и због неге болесног детета до 3 године.

01,02
03,04
07,08
09,10
12,13

205

00

0

01,02

206

00

0 Накнада зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге
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детета и одсуства са рада ради посебне неге детета.

03,04
07,08
09,10
12,13

Тип исплатиоца прихода 1-7

204 00 0
Дозвољене комбинације прималац прихода и исплатилац прихода:
01 - запослени
02 - оснивач
03 - сам. делатност
04 - пољопривредник
08 - војни осигураник
09,10,12 и 13 - пензионери

1-7
1 - правно лице које се не финансира из буџета или
2 - правно лице које се финансира из буџета
4 - предузетник или
2 - правно лице које се финансира из буџета
7 - пољопривредно газдинство
2 - правно лице које се финансира из буџета
6 - Војска РС
1-7

Пореска основица је накнада умањена за неопорезиви износ.
Основица доприноса је накнада зараде, не виша од највише месечне основице
доприноса. Исплатилац накнаде зараде врши обрачун и плаћање доприноса за ПИО,
ЗДР и НЗС из накнаде и доприноса за ПИО, ЗДР и НЗС на накнаду.
Накнада 35% зараде у случају привремене спречености за рад због болести или
компликација у вези са одржавањем трудноће коју исплаћује РФЗО
Од 01.01.2014. године, сходно измењеном члану 97. Закона о здравственом
осигурању, у случају привремене спречености за рад због болести или компликација у
вези са одржавањем трудноће, почев од 31 дана привремене спречености за рад,
накнада зараде износи 100% основа за накнаду зараде, тако што:
- 65% накнаде зараде исплаћује послодавац, који пре исплате накнаде подноси ППППД са ОВП 204, а РФЗО рефундира ову накнаду,
- 35% накнаде зараде се исплаћује из буџета Републике, а исплатилац је РФЗО, који
пре исплате 35% накнаде подноси ППП-ПД, у којој у:
- поље 1.2 – Обрачунски период - уписује месец и годину за који се врши исплата
35% накнаде, без навођења ознаке ''К'',
- поље 2.2 – Порески идентификациони број - уписује ПИБ РФЗО,
- поље 3.7 - Број дана, 3.8 – Број сати и 3.8а – Фонд сати - не уписује податке,
- поље 3.6 – Шифра врсте прихода - уписује, зависно од врсте примаоца прихода
(ПП), једну од следећих шифри:
- 1 01 204 00 0 (када је ПП запослена)
- 1 02 204 00 0 (када је ПП запослена у привредном друштву чији је члан)
- 1 03 204 00 0 (када је ПП осигурана по основу самосталне делатности)
- 1 08 204 00 0 (када је ПП војни осигураник),
- поље 3.9 – Бруто приход, уписује износ 35% накнаде (који у себи садржи порез и
доприносе),
- поље 3.10 – Основица за порез – уписује износ бруто прихода (35% накнаде)
будући да се овај део накнаде зараде не умањује за неопорезиви износ, јер се он у
целини користи код 65% накнаде зараде,
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- поље 3.12 – Основица доприноса - уписује износ бруто прихода (у овом случају не
примењује се најнижа месечна основица доприноса),
- поље 3.16 - Бенефицирани ПИО - уписује износ 0,00 јер се додатни допринос за
бенефицирани стаж не уплаћује за време проведено на боловању.
Остала поља ППП-ПД попуњавају се на уобичајен начин. То значи и да се уписују
подаци у одговарајућа МФП, у овом случају то су:
МФП
МФП.1
МФП.2
МФП.4
МФП.11
МФП.12

ОПИС
Укупан неопорезиви износ искоришћен у претходној пријави код исплате
65% накнаде зараде за истог примаоца прихода и за исти обрачунски
период.
Укупан износ основице на коју су обрачунати доприноси у претходној
пријави код исплате 65% накнаде зараде за истог примаоца прихода и за
исти обрачунски период.
Укупан претходно пријављени износ 65% накнаде зараде за истог примаоца
прихода и за исти обрачунски период.
Укупан неопорезиви износ искоришћен у претходној пријави код исплате
65% накнаде зараде за истог примаоца прихода и исти обрачунски период
(у овом случају једнако МФП.1).
Укупан износ основице на коју су обрачунати доприноси у претходној
пријави 65% накнаде зараде за истог примаоца прихода и исти обрачунски
период (у овом случају једнако МФП.2).

Попуњавање МФП решава случај у којем су код исплате 65% накнаде зараде већ
плаћени доприноси на тада важећу највишу месечну основицу, јер ако ова основица
важи и на дан плаћања уписан у ППП ПД за исплату 35% накнаде зараде, у ППП ПД у
поље 3.12 се уписује 0,00 (нула), будући да је већ плаћен допринос на највишу
основицу.
205 00 0
Дозвољене комбинације прималац прихода – исплатулацџ прихода, пореска основица и
основица доприноса је иста као код ОВП 204.
206 00 0
Дозвољене комбинације прималац прихода – исплатулацџ прихода, пореска основица и
основица доприноса је иста као код ОВП 204.
Обрачун и исплату накнаде зараде лицима која самостално обављају делатност, а чија
радња и за време њиховог породиљског одсуства наставља да обавља делатност преко
овлашћеног пословође, врши овлашћени пословођа, који подноси и захтев за
рефундацију исплаћене накнаде општинској, односно градској управи.
Обрачун и исплату накнаде зараде лицима која самостално обављају делатност, под
условом да немају друге запослене, односно да су привремено одјавили обављање
делатности врши општинска, односно градска управа.
У оба случаја, пре исплате накнаде зараде за време породиљског одсуства
исплатилац подноси ППП ПД у којој накнаду зараде предузетнице на породиљском
одсуству исказује под ШВП: 1 03 206 00 0.
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**За исплату накнаде зараде за боловање преко 30 дана особа са инвалидитетом
запослених у предузећу за радно оспособљавање и запошљавање особа са
инвалидитетом користе се ШВП 1 07 204 00 0, 1 07 205 00 0 и 1 07 206 00 0 у
зависности од од карактера одсуствовања са посла.
Код накнаде зараде особа са инвалидитетом запослених у предузећу за радно
оспособљавање и запошљавање особа са инвалидитетом не плаћа се порез на зараде,
па се у поље 3.10 – Основица за порез и поље 3.11 – Порез уписује износ од 0,00 динара.
Основица доприноса је накнада зараде, која не може бити виша од највише
месечне основице доприноса. Исплатилац прихода обрачунава и плаћа допринос за
ПИО, ЗДР и НЗС на терет запосленог и на терет послодавца.
Накнада зараде инвалида рада (инвалид II категорије) на терет Фонда
ПИО
07

207

00

0

Накнада зараде инвалида рада (инвалид II категорије) на терет Фонда ПИО.
Тип исплатиоца прихода 1-7

Накнаду зараде инвалида рада исплаћује послодавац инвалидима рада, а
Републички фонд ПИО врши рефундацију исплаћеног износа накнаде зараде. На
накнаду инвалидима рада плаћа се порез по стопи од 10% и допринос за здравство по
стопи од 10,3% на износ накнаде.
Како се умањење пореске основице врши у целини код исплате зараде, коју
инвалиду исплаћује послодавац за остварени рад, код накнаде зараде основицу пореза
чини укупан износ накнаде зараде, односно нема умањења за неопорезиви износ.
Основица доприноса је нето накнада (износ који у себи не садржи порез и
доприносе), сходно одредби члана 20. Закона о доприносима Код обрачуна и плаћања
доприноса (на терет примаоца прихода) не примењује се најнижа месечна основица
доприноса.
На нето накнаду се плаћа допринос за здравство по стопи од 10,3%.
Рефундацију накнаде зараде врши Фонд ПИО на основу захтева који подноси
послодавац.
Полазећи од објашњења Министарства за социјална питања бр. 011-0063/03-03 од 12.05.2003. године, у којем је између осталог наведено, да
накнаду инвалидима исплаћује послодавац, заједно са зарадом, а Фонд
ПИО врши рефундацију извршене исплате, исплатилац прихода дужан је да
у обрасцу ППП- ПД за конкретног инвалида рада искаже:
- ОВП 105 ОЛ 00 Б 0 –пореску основицу - зараду умањену за неопорезиви
износ и основицу доприноса - зараду која не може бити нижа од најниже
ни виша од највише месечне основице доприноса и
- ОВП 207 ОЛ 00 Б 0 – као пореску основицу накнаду зараде без умањења
за неопорезиви износ, а основицу доприноса у износу нето накнаде.
Пример:
Ако је нето накнада зараде инвалида рада 22.500,00 динара обрачун за
попуњавање образца ППП ПД се врши на следећи начин:
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Нето накнада
Основица пореза: накнада (22.500 : 0,90)
Порез (25.000 x 10%)
Основица доприноса: нето накнада
Допринос за ЗДР (22.500 x 10,3%)

1
2
3
4
5

22.500,00
25.000,00
2.500,00
22.500,00
2.317,50

У образац ППП ПД се уписује:
3.6.
3.7.
3.8
3.8а
3.9
3.10
3.11
3.12
3.14

ШВП
Број дана
Број сати
Фонд сати
Бруто приход
Основица за порез
Порез
Основица за доприносе
Здравство

3.15 Незапосленост
3.16 Бeнефицирани ПИО
3.17 МФП 3

1 07 207 00 0
30
88
176
25.000,00
25.000,00
2.500,00
22.500,00
2.317,50

накнада
не умањује се за неопорезиви износ
10% на основицу за порез
нето накнада
допринос на терет запосленог 5,15% +
допринос на терет послодавца 5,15%

0,00
0,00
50

Накнада зараде инвалида II категорије за боловање до 30 дана (накнада зараде се
исплаћује на терет послодавца) може се исказати у збиру са зарадом исплаћеном за
исти обрачунски период коришћењем ШВП 1 07 105 00 0.
Будући да фонд ПИО накнаду зараде за инвалида друге категорије (ОВП: 207)
исплаћује само за време проведено на раду, а не и боловању, у случају у којем ово лице
оде на боловање за које се накнада зараде исплаћује на терет послодавца, под ШВП 1
07 207 00 0 исказује се само износ за време проведено на раду. У овом случају:
1 07 105 00 0

3.8 – Радни сати
увек се уписује половина
пуног месечног фонда сати

3.8а – Фонд сати
уписује се пун месечни фонд
сати

МФП.3
50

1 07 207 00 0

уписује се број сати који је
ово лице провело на раду

уписује се пун месечни фонд
сати

50

Накнаде зараде за боловање које се исплаћују на терет других исплатилаца (ОВП 204,
205 и 206) за ову категорију лица исказују се кроз следеће ШВП:
- 1 01 204 00 0, 1 01 205 00 0 и 1 01 206 00 0, ако је инвалид запослени,
- 1 02 204 00 0, 1 02 205 00 0 и 1 02 206 00 0 - ако је инвалид члан привредног друштва и
запослен у свом привредном друштву и
- 1 08 204 00 0, 1 08 205 00 0 и 1 08 206 00 0 - ако је инвалид војни осигураник.
У овом случају (исказивање накнаде зараде за боловање која се исплаћује на терет
других исплатилаца за ову категорију лица):

1 01 204 00 0

3.8 – Радни сати
уписује се половина пуног
месечног фонда сати

3.8а – Фонд сати
уписује се половина пуног
месечног фонда сати

МФП.3
Не
попуњава се
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Плаћање доприноса за време неплаћеног одсуства док дете не напуни три
године живота
01,02
03,04
07,08

208

00

Плаћање доприноса за здравство за време неплаћеног одсуства док дете не
0 напуни три године живота.
Тип исплатиоца прихода 1-7

Како се зараде не исплаћује, основица за порез је 0,00 (нула).
Основица доприноса за послодавце за запосленог на неплаћеном одсуству је
зарада коју би тај запослени остварио да је радио (члан 32. Закона о доприносима)
Основица доприноса не може бити нижа од најниже, ни виша од највише основице
доприноса. Плаћа се допринос за здравство на терет послодавца по стопи која важи на
дан исплате прихода.
Образац ППП-ПД код наканаде зараде за време неплаћеног одсуства док дете не
напуни три године живота се попуњава на следећи начин:
Бр.
поља
3.6
3.7.
3.8
3.8а
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17

Назив поља

Податак за унос

ШВП
Број дана
Број сати
Фонд сати
Бруто приход
Основица за порез
Порез
Основица за доприносе
ПИО
Здравство
Незапосленост
Бeнефицирани ПИО
МФП за обрачун

1 01 208 00 0
30
176
176
0,00
0,00
0,00
43.286,00
0,00
4.458,46
0,00
0,00
не попуњава се

Објашњење

Нема исплате зараде
Нема исплате зараде
Износ нето накнада зараде
Не обрачунава се и не плаћа
Допринос на терет послодавца 10,3%
Не плаћа се
Не плаћа се

Накнада зараде по престанку радног односа

05

209

00

0

Накнада зараде за осигуранике из члана 17. став 1. тачка 15) Закона о
здравственом осигурању - лица која по престанку радног односа остварују
право на накнаду зараде због повреде на раду или професионалне болести, која
се исплаћује из средстава РФЗО.
Тип исплатиоца прихода 2

Пореска основица је накнада умањена за неопорезиви износ.
Основица доприноса је износ накнаде. Плаћа се допринос за ЗДР и допринос за
НСЗ по стопама као код ОВП 101, али се код обрачуна основице доприноса не
примењује износ минималне основице.
Образац ППП-ПД се попуњава на следећи начин:
Бр.
поља
3.6
3.7.

Назив поља
ШВП
Број дана

Податак за
унос
1 05 209 00 0
30

Објашњење

59

3.8
3.8а
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14

Број сати
Фонд сати
Бруто приход
Основица за порез
Порез
Основица за доприносе
ПИО
Здравство

3.15

Незапосленост

3.16
3.17

Бeнефицирани ПИО
МФП за обрачун

176
176
27.896,00
16.463,00
1.646,30
27.896,00
0,00
2.873,29

Бруто накнада зараде

418,44
0,00
не попуњава се

обрачунати порез од 10%
Накнада зараде
Не обрачунава се и не плаћа
допринос на терет запосленог 5,15% +
допринос на терет РФЗО 5,15%
допринос на терет запосленог 0,75% +
допринос на терет РФЗО 0,75%
Не обрачунава се и не плаћа
прва исплата

**За накнаде зараде означене са ОВП 208 и 209 особа са инвалидитетом запослених
у предузећима за радно оспособљавање и запошљавање лица са инвалидитетом користе
се исте ШВП као за остале запослене (пример: ШВП 1 01 208 00 0 - Плаћање доприноса
за здравство за време неплаћеног одсуства док дете не напуни три године живота).

Накнада зараде инвалида III категорије на терет Фонда ПИО
07

210

00

0

Накнада зараде инвалиду III категорије на терет Фонда ПИО.
Тип исплатиоца прихода 1-7

Ова лица су због инвалидитета распоређена на друге послове и она остварују:
- зараду на пословима на којима раде (ШВП за зараде и накнаде зарада као и за
друге запослене) и
- накнаду разлике зараде између радног места на којем је запослени радио пре
инвалидитета и новог радног места.
Накнаду зараде исплаћује послодавац инвалидима рада, а Републички фонд
ПИО врши рефундацију исплаћеног износа накнаде зараде.
Како се умањење пореске основице врши у целини код исплате зараде, коју
инвалиду исплаћује послодавац за остварени рад, код накнаде зараде основицу пореза
чини укупна износ накнаде зараде, односно нема умањења за неопорезиви износ.
Плаћа се порез на зараде по важећој стопи на дан доспелости пореза.
Основица доприноса је нето накнада (износ који у себи не садржи порез и
доприносе), сходно одредби члана 20. Закона о доприносима. Код обрачуна и плаћања
доприноса (на терет примаоца прихода) не примењује се најнижа месечна основица
доприноса, а нето накнада не може бити виша од највише месечне основице
доприноса.
На нето накнаду се плаћа допринос за здравство по стопи од 10,3%.
Рефундацију накнаде зараде врши Фонд ПИО на основу захтева који подноси
послодавац.
Пример:
Попуњавање ППП-ПД код истовремене исплате зараде и накнаде разлике зараде
инвалиду треће категорије.
Бр. поља

Назив поља

3.6.

ШВП

Ред. бр. 1
101 101 00 0

Ред. бр. 2

Објашњење код исплате по
ШВП 1 07 210 00 0

1 07 210 00 0
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3.7.
3.8
3.8а
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14

3.15
3.16

Број дана
Број сати
Фонд сати
Бруто приход
Основица за
порез
Порез
Основица за
доприносе
ПИО
ЗДР

31
168
168
30,000,00
18.567,00

не уписује се
не уписује се
не уписује се
11.111,12
11.111,12

1.856,70
30.000,00

1.111,12
10.000,00

7.800,00
3.090,00

0,00
1.030,00

НЗС
Бeнефицирани
ПИО

450,00
0,00

0,00
0,00

Бруто накнада (нето накнада
10.000,00: 0,9)
НЕТО НАКНАДА
Не плаћа се
Допринос за здравство на
терет примаоца прихода по
стопи од 10,3%
Не плаћа се
Не

Код 1 07 210 00 0
- у поља 3.7- Број дана, 3.8 – Број сати и 3.8а – Фонд сати се не уписују.
- у поље 3.9. и 3.10 се уписује бруто износ накнаде, јер се овај део накнаде не
умањује за неопорезиви износ, који се у целини користи код исплаћене зараде.
- у поље 3.12 – Основица доприноса уписује се нето накнада, и не примењује се
најнижа месечна основица доприноса.
Остала поља ППП-ПД се попуњавају на начин како је прописано овим упутством.

Број: 000-431-00-00258/2016 од 23.05.2016. године

ПОРЕСКА УПРАВА
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