
Обавеза подношења документације у случају када предузетник, који порез плаћа на 
паушално утврђен приход, ради плаћања трошкова подиже новчана средства са 
текућег рачуна 
 
(Мишљење Министарства финансија, бр. 414-00-166/2008-04 од 19.6.2009. год.) 
 

Одредбом члана 51. Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС“, бр. 
24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06–исправка, 31/09 и 44/09, у даљем тексту: Закон) 
прописано је да предузетник, независно од начина на који се опорезује, дужан је да сва 
плаћања врши преко текућег рачуна код банке и да води средства на том рачуну, 
укључујући и уплату примљеног готовог новца, у складу са законом којим се утврђује 
платни промет. 

Чланом 3. став 1. Закона о платном промету („Сл. лист СРЈ“, бр. 3/02 и 5/03, „Сл. 
гласник РС“, бр. 43/04 и 62/06) прописано је да су правна и физичка лица која обављају 
делатност дужна да за плаћање у динарима отворе текући рачун у банци, да воде средст-ва 
на том рачуну и врше плаћања преко тог рачуна, у складу са овим законом и уговором о 
отварању и вођењу тог рачуна закљученим са банком. Сагласно одредби става 7. тог члана 
закона Народна банка Србије прописује услове и начин плаћања у готовом новцу у 
динарима за правна лица и за физичка лица која обављају делатност.  

Одлуком о условима и начину плаћања у готовом новцу у динарима за правна лица 
и за физичка лица која обављају делат-ност („Сл. гласник РС“, бр. 57/04, 114/05, 45/07 и 
12/08, у даљем тек-сту: Одлука) регулисани су како услови и начин плаћања у готовом 
новцу, тако и подизање готовине са рачуна правних и физичких лица која обављају 
делатност. Тачком 1. став 1. наведене Одлуке прописано је да правна и физичка лица која 
обављају делатност могу, без ограничења, плаћати готовим новцем, односно вршити 
исплате у готовом новцу у динарима са свог текућег рачуна. Наведена плаћања, сагласно 
ставу 2. тачка 1. Одлуке, врше се на основу оригиналне документације, из које се могу 
утврдити износ, основ и намена тог плаћања (решење, уговор, рачун и др.), а која се банци 
обавезно подноси на увид и оверу (датум пријема, печат и потпис). Изузетно од тога, 
плаћање односно исплате до износа од 100.000 динара дневно вршиће се без подношења 
на увид доку-ментације из става 2. наведене тачке Одлуке (став 3. тачка 1. Одлуке).  

Такође, Министарство финансија указује да према ставу 5. тачке 1. Одлуке 
документацију о извршеним исплатама у готовом новцу правна лица и физичка лица која 
обављају делатност дужни су да чувају у роковима утврђеним законом ради пружања на 
увид надлежним органима. 
 


