ЗАКОН
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДОПРИНОСИМА
ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ
Члан 1.
У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Службени
гласник РС", број 84/04), у члану 6. тачка 16) мења се и гласи:
"16) Самостални уметник је осигураник - физичко лице за које је
утврђен статус лица које самостално обавља уметничку делатност или другу делатност
у области културе према евиденцији коју води уметничко удружење, у складу са
законом који уређује самостално обављање уметничке или друге делатности у области
културе, ако није осигурано по другом основу."
Члан 2.
У члану 13. после става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
"Основица доприноса за запослене и за послодавце је и премија за
добровољно додатно пензијско осигурање коју послодавац плаћа за запослене осигуранике укључене у добровољно осигурање, у складу са законом који уређује
добровољно пензијско осигурање, изнад износа од 3.000 динара месечно."
У досадашњем ставу 2, који постаје став 3, речи: "из става 1." замењују
се речима: "из ст. 1. и 2."
Члан 3.
Члан 14. мења се и гласи:
"Члан 14.
Основица доприноса за упућене раднике, ако нису обавезно осигурани
по прописима државе у коју су упућени или ако међународним уговором није друкчије
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 из става 1. овог члана не може бити нижа од
двоструке најниже месечне основице доприноса из члана 37. овог закона."

Члан 4.
Члан 25. мења се и гласи:
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Основица доприноса за самосталне уметнике је опорезиви приход на
који се плаћа порез на доходак грађана, по закону који уређује порез на доходак
грађана, остварен у години за коју се утврђују и плаћају доприноси.
До коначног утврђивања опорезивог прихода из става 1. овог члана,
самостални уметници плаћају месечну аконтацију доприноса на основицу коју, у
зависности од висине очекиваних прихода у текућој години, определе у једном од
следећих износа:
1) најнижа основица доприноса из члана 38. овог закона;
2) просечна месечна зарада у Републици исплаћена по запосленом у
претходној години;
3) двострука просечна месечна зарада у Републици исплаћена по
запосленом у претходној години;
4) четворострука просечна месечна зарада у Републици исплаћена по
запосленом у претходној години."
Члан 5.
Члан 26. мења се и гласи:
"Члан 26
Основица доприноса за свештенике, верске службенике и монахе и
монахиње је један од износа на који осигураника, полазећи од дужности на коју је
осигураник распоређен, његове школске спреме, година радног стажа и других
критеријума садржаних у унутрашњем законодавству цркве, односно верске заједнице,
определи црква, односно верска заједница, и то:
1) најнижа месечна основица доприноса из члана 38. овог закона;
2) просечна месечна зарада у Републици исплаћена по запосленом у
претходној години помножена коефицијентом 1, 2, 3, 4 или 5.
Основицу из става 1. овог члана црква, односно верска заједница
опредељује у сарадњи са надлежном организацијом за обавезно социјално осигурање,
која податке о томе за сваког осигураника доставља надлежној организационој
јединици Пореске управе, у року од 15 дана од дана стицања својства осигураника.
Основица опредељена за одређеног осигураника у смислу ст. 1. и 2. овог
члана не може се мењати у току текуће године, а може се изменити за наредну годину,
под условом да подаци о измењеној основици доприноса буду достављени надлежној
организационој јединици Пореске управе до 15. фебруара године за коју се утврђује
обавеза."
Члан 6.
У члану 27. додаје се став 2, који гласи:
"Ако се, у складу са законом који уређује порез на доходак грађана, за
одређени период не утврђује и не плаћа порез на доходак грађана на приходе од
пољопривреде и шумарства на катастарски приход, основица доприноса за тај период
је најнижа месечна основица доприноса из члана 38. овог закона."
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У члану 34. речи: "износ најниже месечне основице доприноса"
замењују се речима: "просечна месечна зарада у Републици исплаћена по запосленом у
четвртом кварталу претходне године".
Члан 8.
У члану 38. став 1. речи: "члана 26. став 2. и чл. 27. и 34." замењују се
речима: "чл. 25, 26. и 27."
Члан 9.
У члану 39. после става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
"Када запослени ради са скраћеним радним временом по основу
инвалидности у складу са решењем надлежне организације за обавезно пензијско и
инвалидско осигурање, а испуњени су услови за примену најниже месечне основице
доприноса по основу зараде и других примања из члана 13. овог закона, обрачун
доприноса врши се на сразмеран износ најниже месечне основице доприноса."
У досадашњем ставу 2, који постаје став 3, после речи: "броју дана"
додају се запета и речи: "односно броју часова рада".
Члан 10.
У члану 51. додају се ст. 3 до 5, који гласе:
"Ако послодавац не исплати зараду до 30. у текућем месецу за
претходни месец, дужан је да најкасније до тог рока обрачуна и уплати доприносе за
претходни месец на најнижу месечну основицу доприноса из члана 37. овог закона.
Послодавац је дужан да при исплати зараде за одговарајући месец плати
разлику између плаћеног износа доприноса у складу са ставом 3. овог члана и износа
доприноса обрачунатог на зараду коју исплаћује.
Обвезник доприноса који остварује зараду или накнаду за привремене и
повремене послове код нерезидента Републике (дипломатско или конзуларно
представништво стране државе, односно међународна организација или представник и
службеник таквог представништва, односно организације и др.) или код другог лица
које по закону није у обавези да обрачунава и плаћа доприносе по одбитку, а
послодавац не обрачуна и не уплати доприносе истовремено са обрачуном и исплатом
зараде, односно накнаде, дужан је да сам обрачуна и плати доприносе по стопама из
члана 44. став 1. овог закона, на начин који је за те случајеве прописан за плаћање
пореза на доходак грађана, по закону који уређује порез на доходак грађана."
Члан 11.
У члану 57. додаје се нови став 3, који гласи:
"Одредбе ст. 1. и 2. овог члана не односе се на самосталне уметнике за
које се основица доприноса и плаћање доприноса утврђује у складу са чл. 25. и 58а
овог закона."
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У члану 58. после речи: "самосталну делатност" додају се речи:
"(предузетници, оснивачи, односно чланови привредног друштва, самостални
уметници, свештеници и верски службеници)".
Члан 13.
После члана 58. додају се чл. 58а и 58б, који гласе:
"Члан 58а
Утврђивање обавезе доприноса за самосталне уметнике врши Пореска
управа решењем, на основу података о осигураницима по том основу које јој доставља
надлежна организација за обавезно социјално осигурање, обавештења која јој
достављају уметничка удружења и пријаве за утврђивање обавезе доприноса коју
достављају ти осигураници.
Коначна обавеза доприноса за самосталне уметнике утврђује се по
истеку календарске године у којој су остварили приход из члана 25. став 1. овог закона
по основу самосталне уметничке делатности или друге делатности у области културе.
Самостални уметници су дужни да плаћају месечну аконтацију
доприноса по решењу Пореске управе, на једну од основица из члана 25. став 2. овог
закона.
Ради утврђивања коначне обавезе доприноса за претходну годину,
самостални уметници подносе надлежној организационој јединици Пореске управе
пријаву са подацима и доказима о оствареним опорезивим приходима на које се плаћа
порез на доходак грађана по закону који уређује порез на доходак грађана.
У пријави из става 4. овог члана, самостални уметници исказују и
основицу за месечну аконтацију доприноса за коју се опредељују за текућу годину.
Пријава из става 4. овог члана подноси се најкасније до 15. фебруара
наредне за претходну годину, односно у року од 15 дана од дана стицања статуса
самосталног уметника, на обрасцу који прописује министар надлежан за послове
финансија.
Члан 58б
Ради утврђивања обавезе доприноса за самосталне уметнике, уметничка
удружења код којих се самостални уметници воде на евиденцији дужна су да
надлежној организационој јединици Пореске управе доставе обавештење са подацима
о самосталним уметницима који нису осигурани по другом основу једном годишње,
најкасније до 31. јануара текуће године.
Обавештење из става 1. овог члана обавезно садржи име и презиме
самосталног уметника који није осигуран по другом основу, адресу и порески
идентификациони број."
Члан 14.
После члана 59. додаје се члан 59а, који гласи:
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Доприноси из члана 58а овог закона плаћају се у року који је законом
који уређује порез на доходак грађана утврђен као рок за плаћање пореза по основу
самосталне делатности."
Члан 15.
У члану 67. став 1. речи: "Обвезник доприноса по основу уговорене
накнаде" замењују се речима: "Обвезник доприноса по основу уговорене накнаде, за
кога допринос обрачунава, обуставља и плаћа исплатилац прихода у складу са чланом
57. став 1. овог закона".
Члан 16.
У члану 72. став 1. речи: "чл. 51," замењују се речима: "члан 51. ст. 1. до
4, чл."
Члан 17.
После члана 72. додаје се члан 72а, који гласи:
"Члан 72а
Новчаном казном од 100.000 до 600.000 динара казниће се за прекршај
правно лице - уметничко удружење, ако надлежној организационој јединици Пореске
управе не достави или не достави у прописаном року обавештење са подацима о
самосталним уметницима који се воде на евиденцији уметничког удружења, а који
нису осигурани по другом основу (члан 58б).
За радњу из става 1. овог члана казниће се за прекршај и одговорно
лице у правном лицу - уметничком удружењу, новчаном казном од 5.000 до 30.000
динара."
Члан 18.
У члану 73. број: "2.500" замењује се бројем: "5.000".
Члан 19.
У члану 74. речи: "члан 57. став 2," замењују се речима: "члан 51. став
5, члан 57. став 2, члан 58а став 3, члан 59а,".
Члан 20.
После члана 74. додаје се члан 74а, који гласи:
"Члан 74а
Новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај
физичко лице ако надлежној организационој јединици Пореске управе не достави или
не достави у прописаном року пријаву за утврђивање обавезе доприноса (члан 58а ст.
4. до 6)."
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Ради утврђивања месечне аконтације доприноса, за период од почетка
примене овог закона до краја 2005. године, самостални уметници дужни су да Пореској
управи доставе пријаву из члана 13. овог закона (члан 58а ст. 4. и 5), најкасније у року
од месец дана од дана ступања на снагу овог закона.
Коначна обавеза доприноса за обвезнике из става 1. овог члана за 2005.
годину утврдиће се у складу са овим законом.
За осигуранике из члана 5. овог закона који су својство осигураника
стекли до дана ступања на снагу овог закона, основица доприноса определиће се у
смислу тог члана и подаци о томе доставити надлежној организационој јединици
Пореске управе, најкасније у року од месец дана од дана ступања на снагу овог закона.
Члан 22.
Овај закон примењиваће се почев од првог дана наредног месеца од
дана ступања на снагу овог закона, осим чл. 2, 3, 6, 7, 9, 16, 18. и 21. који ће се
примењивати од дана ступања на снагу овог закона.
Члан 23.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
"Службеном гласнику Републике Србије".

