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ПРИХОДИ ИЗ РАДНОГ ОДНОСА
Врста прихода

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-УС, 93/12, 114/12-УС и 47/13 - у даљем тексту: Закон),
осим личне зараде предузетника, укључујући запослене у привредном
друштву чији су оснивачи, односно чланови друштва.
Зарада са увећаним трајањем
Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и
14б Закона, осим личне зараде предузетника, запосленог којем се стаж
осигурања рачуна са увећаним трајањем 12/14, укључујући запослене у
привредном друштву чији су оснивачи, односно чланови друштва.
Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и
14б Закона, осим личне зараде предузетника, запосленог којем се стаж
осигурања рачуна са увећаним трајањем 12/15, укључујући запослене у
привредном друштву чији су оснивачи, односно чланови друштва.
Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и
14б Закона, осим личне зараде предузетника, запосленог којем се стаж
осигурања рачуна са увећаним трајањем 12/16, укључујући запослене у
привредном друштву чији су оснивачи, односно чланови друштва.
Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и
14б Закона, осим личне зараде предузетника, запосленог којем се стаж
осигурања рачуна са увећаним трајањем 12/18, укључујући запослене у
привредном друштву чији су оснивачи, односно чланови друштва.
Пореска олакшица за запошљавање - Приправник
Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и
14б Закона, осим личне зараде предузетника, запосленог приправника,
млађег од 30 година са правом на пореску олакшицу за запошљавање по
Закону, укључујући запослене у привредном друштву чији су оснивачи,
односно чланови друштва.
Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и
14б Закона, осим личне зараде предузетника, запосленог приправника,
млађег од 30 година са правом на пореску олакшицу за запошљавање по
Закону, укључујући запослене у привредном друштву чији су оснивачи,
односно чланови друштва, којем се стаж осигурања рачуна са увећаним
трајањем 12/14.
Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и
14б Закона, осим личне зараде предузетника, запосленог приправника,
млађег од 30 година са правом на пореску олакшицу за запошљавање по
Закону, укључујући запослене у привредном друштву чији су оснивачи,

односно чланови друштва, којем се стаж осигурања рачуна са увећаним
трајањем 12/15.
Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и
14б Закона, осим личне зараде предузетника, запосленог приправника,
млађег од 30 година са правом на пореску олакшицу за запошљавање по
109
Закону, укључујући запослене у привредном друштву чији су оснивачи,
односно чланови друштва, којем се стаж осигурања рачуна са увећаним
трајањем 12/16.
Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и
14б Закона, осим личне зараде предузетника, запосленог приправника,
110
млађег од 30 година са правом на пореску олакшицу за запошљавање по
Закону, укључујући запослене у привредном друштву чији су оснивачи,
односно чланови друштва, којем се стаж осигурања рачуна са увећаним
трајањем 12/18.
Пореска олакшица за запошљавање - Млађи од 30 година
Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и
14б Закона, осим личне зараде предузетника, запосленог млађег од 30
година са правом на пореску олакшицу за запошљавање по Закону,
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укључујући запослене у привредном друштву чији су оснивачи, односно
чланови друштва.
Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и
14б Закона, осим личне зараде предузетника, запосленог млађег од 30
година са правом на пореску олакшицу за запошљавање по Закону,
112
укључујући запослене у привредном друштву чији су оснивачи, односно
чланови друштва, са правом на стаж са увећаним трајањем 12/14.
Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и
14б Закона, осим личне зараде предузетника, запосленог млађег од 30
година са правом на пореску олакшицу за запошљавање по Закону,
113
укључујући запослене у привредном друштву чији су оснивачи, односно
чланови друштва, са правом на стаж са увећаним трајањем 12/15.
Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и
14б Закона, осим личне зараде предузетника, запосленог млађег од 30
година са правом на пореску олакшицу за запошљавање по Закону,
114
укључујући запослене у привредном друштву чији су оснивачи, односно
чланови друштва, са правом на стаж са увећаним трајањем 12/16.
Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и
14б Закона, осим личне зараде предузетника, запосленог млађег од 30
година са правом на пореску олакшицу за запошљавање по Закону,
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укључујући запослене у привредном друштву чији су оснивачи, односно
чланови друштва, са правом на стаж са увећаним трајањем 12/18.
Пореска олакшица за запошљавање - Инвалиди
Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и
14б Закона, осим личне зараде предузетника, запосленог инвалида са
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правом на пореску олакшицу за запошљавање по Закону, укључујући
запослене у привредном друштву чији су оснивачи, односно чланови
друштва.
Пореска олакшица за запошљавање - Запослени старији од 45 година,
млађи од 50 година
Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и
14б Закона, осим личне зараде предузетника, запосленог старијег од 45 а
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млађег од 50 година, са правом на пореску олакшицу за запошљавање по
Закону, укључујући запослене у привредном друштву чији су оснивачи,
односно чланови друштва.
Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и
14б Закона, осим личне зараде предузетника, запосленог старијег од 45 а
млађег од 50 година, са правом на пореску олакшицу за запошљавање по
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Закону, укључујући запослене у привредном друштву чији су оснивачи,
односно чланови друштва, са правом на увећани стаж осигурања 12/14.
Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и
14б Закона, осим личне зараде предузетника, запосленог старијег од 45 а
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млађег од 50 година, са правом на пореску олакшицу за запошљавање по
Закону, укључујући запослене у привредном друштву чији су оснивачи,
односно чланови друштва, са правом на увећани стаж осигурања 12/15.
Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и
14б Закона, осим личне зараде предузетника, запосленог старијег од 45 а
млађег од 50 година, са правом на пореску олакшицу за запошљавање по
120
Закону, укључујући запослене у привредном друштву чији су оснивачи,
односно чланови друштва, са правом на увећани стаж осигурања 12/16.
Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и
14б Закона, осим личне зараде предузетника, запосленог старијег од 45 а
млађег од 50 година, са правом на пореску олакшицу за запошљавање по
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Закону, укључујући запослене у привредном друштву чији су оснивачи,
односно чланови друштва, са правом на увећани стаж осигурања 12/18.
Пореска олакшица за запошљавање - Запослени старији од 50 година
Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и
14б Закона, осим личне зараде предузетника, запосленог старијег од 50
година, са правом на пореску олакшицу за запошљавање по Закону,
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укључујући запослене у привредном друштву чији су оснивачи, односно
чланови друштва.
Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и
14б Закона, осим личне зараде предузетника, запосленог старијег од 50
година, са правом на пореску олакшицу за запошљавање по Закону,
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укључујући запослене у привредном друштву чији су оснивачи, односно
чланови друштва, коме се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем
12/14.
Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и
14б Закона, осим личне зараде предузетника, запосленог старијег од 50
година, са правом на пореску олакшицу за запошљавање по Закону,
124
укључујући запослене у привредном друштву чији су оснивачи, односно
чланови друштва, коме се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем
12/15.
Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и
14б Закона, осим личне зараде предузетника, запосленог старијег од 50
година, са правом на пореску олакшицу за запошљавање по Закону,
125
укључујући запослене у привредном друштву чији су оснивачи, односно
чланови друштва, коме се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем
12/16.
Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и
14б Закона, осим личне зараде предузетника, запосленог старијег од 50
година, са правом на пореску олакшицу за запошљавање по Закону,
126
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укључујући запослене у привредном друштву чији су оснивачи, односно
чланови друштва, коме се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем
12/18.
Олакшице по Уредби о подстицању запошљавања
Пореска олакшица - Лица млађа од 30 година и старија од 45 година
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, односно старијег од 45 година, са правом на олакшицу за
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запошљавање по Уредби о подстицању запошљавања („Службени
гласник РС”, бр. 32/11 и 34/11 - у даљем тексту: Уредба), укључујући
запослене у привредном друштву чији су оснивачи, односно чланови
друштва.
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, односно старијег од 45 година, са правом на олакшицу за
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запошљавање по Уредби, укључујући запослене у привредном друштву
чији су оснивачи, односно чланови друштва, коме се стаж осигурања
рачуна са увећаним трајањем 12/14.
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, односно старијег од 45 година, са правом на олакшицу за
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запошљавање по Уредби, укључујући запослене у привредном друштву
чији су оснивачи, односно чланови друштва, коме се стаж осигурања
рачуна са увећаним трајањем 12/15.
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, односно старијег од 45 година, са правом на олакшицу за
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запошљавање по Уредби, укључујући запослене у привредном друштву
чији су оснивачи, односно чланови друштва, коме се стаж осигурања
рачуна са увећаним трајањем 12/16.
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, односно старијег од 45 година, са правом на олакшицу за
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запошљавање по Уредби, укључујући запослене у привредном друштву
чији су оснивачи, односно чланови друштва, коме се стаж осигурања
рачуна са увећаним трајањем 12/18.
Пореска олакшица - Новозапослена лица старија од 30 година,
односно млађа од 45 година
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, односно млађег од 45 година, са правом на олакшицу за
132
запошљавање по Уредби, укључујући запослене у привредном друштву
чији су оснивачи, односно чланови друштва.
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, односно млађег од 45 година, са правом на олакшицу за
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запошљавање по Уредби, укључујући запослене у привредном друштву
чији су оснивачи, односно чланови друштва, којем се стаж осигурања
рачуна са увећаним трајањем 12/14.
Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и
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14б
Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица
старијег од 30, односно млађег од 45 година, са правом на олакшицу за
запошљавање по Уредби, укључујући запослене у привредном друштву
чији су оснивачи, односно чланови друштва, којем се стаж осигурања
рачуна са увећаним трајањем 12/15.
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, односно млађег од 45 година, са правом на олакшицу за
запошљавање по Уредби, укључујући запослене у привредном друштву
чији су оснивачи, односно чланови друштва, којем се стаж осигурања
рачуна са увећаним трајањем 12/16.
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, односно млађег од 45 година, са правом на олакшицу за
запошљавање по Уредби, укључујући запослене у привредном друштву
чији су оснивачи, односно чланови друштва, којем се стаж осигурања
рачуна са увећаним трајањем 12/18.
Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и
14б Закона, осим личне зараде предузетника, запослених упућених на
рад у иностранство - ако нису обавезно осигурана по прописима те
земље.
Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и
14б Закона, осим личне зараде предузетника, запослених упућених на рад
у иностранство - ако нису обавезно осигурана по прописима те земље,
којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем 12/14.
Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и
14б Закона, осим личне зараде предузетника, запослених упућених на
рад у иностранство - ако нису обавезно осигурана по прописима те
земље, којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем 12/15.
Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и
14б Закона, осим личне зараде предузетника, запослених упућених на
рад у иностранство - ако нису обавезно осигурана по прописима те
земље, којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем 12/16.
Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и
14б Закона, осим личне зараде предузетника, запослених упућених на
рад у иностранство - ако нису обавезно осигурана по прописима те
земље, којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем 12/18.
Зарада домаћих држављана који су на територији Републике запослени
код старних или међународних организација и установа, страних
дипломатских и конзуларних представништава или код страних правних
или физичких лица, као и страних лица и лица без држављанства који су
на територији Републике запослени код страних правних или физичких
лица, 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.
Зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећу за радно
оспособљавање и запошљавање особа са инвалидитетом.
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Зарада и друга примања која имају карактер зараде из члана 13. став 1,
члана 14, члана 14а и члана 14б Закона, за инвалида рада (раде четири
сата дневно).
Исплаћена лична зарада предузетника
Исплаћена лична зарада предузетника из члана 13. став 3. Закона.
Исплаћена лична зарада предузетника из члана 13. став 3. Закона којем
се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем 12/14.
Исплаћена лична зарада предузетника из члана 13. став 3. Закона којем
се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем 12/15.
Исплаћена лична зарада предузетника из члана 13. став 3. Закона којем
се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем 12/16.
Исплаћена лична зарада предузетника из члана 13. став 3. Закона којем
се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем 12/18.
Исплаћена зарада пољопривредника
Исплаћена лична зарада обвезника пореза на приходе од самосталне
делатности - носиоца породичног пољопривредног газдинства уписаног
у регистар пољопривредних газдинстава, сходно члана 32. Закона.

Разлика зараде, односно плате изабраних, именованих и постављених
лица за време обављања јавне функције.
Обрачун доприноса у случају када послодавац не исплати зараду до
последњег дана у текућем месецу за претходни месецна на најнижу
152
месечну основицу доприноса.
Примања запослених из члана 18. Закона, преко неопорезивог износа
Накнада трошкова превоза у јавном саобраћају (за долазак на посао и
153
повратак са посла) преко неопорезивог износа.
Дневнице за службена путовања у земљи изнад неопорезивог износа.
154
Накнада трошкова смештаја на службеном путовању преко износа на
155
приложеним рачунима.
Накнада трошкова превоза на службеном путовању када је сагласно
закону и другим прописима одобрено коришћење сопственог аутомобила
156
у службене сврхе изнад неопорезивог износа.
Накнада трошкова превоза на службеном путовању преко износа на
157
приложеним рачунима превозника у јавном саобраћају.
Солидарна помоћ за случај болести, здравствене рехабилитације или
158
инвалидности запосленог или члана његове породице преко
неопорезивог износа.
Поклон
деци запослених, старости до 15 година, поводом Нове године и
159
Божића изнад неопорезивог износа.
Јубиларна награда запосленом, у складу са законом који уређује рад,
160
преко неопорезивог износа.
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Уговорена накнада и друга примања која се остварују обављањем
привремених и повремених послова на основу уговора закљученог
непосредно са послодавцем, као и на основу уговора закљученог преко
омладинске или студентске задруге, осим са лицем до 26 година на
школовању у установама средњег, вишег или високог образовања.
Накнаде зарада на терет средстава послодавца
Накнада зараде због привремене спречености за рада због повреде на
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раду или професионалне болести, која од првог дана па све време
трајања спречености накнада терети средства послодавца.
Накнада зарада 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 одређивања за пратиоца болесног лица - чл. 74. и 102. Закона о
здравственом осигурању („Службени гласник РС”, бр. 107/05, 109/05исправка, 57/11, 110/12-УС и 119/12 - у даљем тексту: ЗЗО).
Накнада зараде за време плаћеног одсуства за време прекида рада,
односно смањења обима рада до којег је дошло без кривице запосленог
по члану 116. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05,
54/09 и 32/13 - у даљем тексту: ЗОР).
Накнаде зараде
Накнада зараде за случај привремене спречености за рад преко 30 дана
привремене спречености за рада због болест или повреда ван рада,
болести или компликација у вези са одржавањем трудноће, прописане
мере обавезне изолације, неге болесног члана уже породице, изузев
детета млађег од три године, одређивања за пратиоца болесног лица.
Накнада зараде за случај привремене спречености за рад због давања
ткива и органа и због неге болесног детета до три године.
Накнада зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради
неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета.
Накнада зараде инвалида на терет Фонда ПИО.
Наканада зараде за време неплаћеног одсуства док дете не напуни три
године живота.
Накнада зараде за осигуранике из члана 17. став 1. тачка 15) ЗЗО - лица
која по престанку радног односа остварују право на накнаду зараде због
повреде на раду или професионалне болести, која се исплаћује из
средстава РФЗО.
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ПРИХОДИ ВАН РАДНОГ ОДНОСА
Врста прихода

Приходи од ауторских права, права сродних ауторском праву
и права индустријске својине
Приход
аутора, односно носиоца сродног права уз признавање
нормираних трошкова - 50% од бруто прихода, када је физичко лице
осигурано по другом основу.
Приход аутора, односно носиоца сродног права уз признавање
нормираних трошкова - 50% од бруто прихода, када физичко лице није
осигурано по другом основу.
Приход
аутора, односно носиоца сродног права уз признавање
нормираних трошкова - 43% од бруто прихода, када је физичко лице
осигурано по другом основу.
Приход аутора, односно носиоца сродног права уз признавање
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нормираних трошкова - 43% од бруто прихода, када физичко лице није
осигурано по другом основу.
Приход
аутора, односно носиоца сродног права уз признавање
нормираних трошкова - 34% од бруто прихода, када је физичко лице
осигурано по другом основу.
Приход аутора, односно носиоца сродног права уз признавање
нормираних трошкова - 34% од бруто прихода, када физичко лице није
осигурано по другом основу.
Приход
аутора, односно носиоца сродног права уз признавање
нормираних трошкова - 50% од бруто прихода, као и накнаде плаћене за
продају и наплату прихода од ауторских дела, када је физичко лице
осигурано по другом основу.
Приход аутора, односно носиоца сродног права уз признавање
нормираних трошкова - 50% од бруто прихода, као и накнаде плаћене за
продају и наплату прихода од ауторских дела, када физичко лице није
осигурано по другом основу.
Приход аутора, односно носиоца сродног права уз признавање
нормираних трошкова - 43% од бруто прихода, као и накнаде плаћене за
продају и наплату прихода од ауторских дела, када је физичко лице
осигурано по другом основу.
Приход аутора, односно носиоца сродног права
уз признавање
нормираних трошкова - 43% од бруто прихода, као и накнаде плаћене за
продају и наплату прихода од ауторских дела, када физичко лице није
осигурано по другом основу.
Приход аутора, односно носиоца сродног права
уз признавање
нормираних трошкова - 34% од бруто прихода, као и накнаде плаћене за
продају и наплату прихода од ауторских дела, када је физичко лице
осигурано по другом основу.
Приход аутора, односно носиоца сродног права уз признавање
нормираних трошкова - 34% од бруто прихода, као и накнаде плаћене за
продају и наплату прихода од ауторских дела, када физичко лице није
осигурано по другом основу.
Приход аутора, односно носиоца сродног права уз признавање стварних
трошкова, укључујући и накнаду плаћену за продају и наплату прихода
од ауторских дела, када је физичко лице осигурано по другом основу.
Приход аутора, односно носиоца сродног права уз признавање стварних
трошкова, укључујући и накнаду плаћену за продају и наплату прихода
од ауторских дела, када физичко лице није осигурано по другом основу.
Приход аутора, носиоца сродног права који има статус самосталног
уметника, укључујући и лице којем је решењем Фонда ПИО признато
право на престанак плаћања доприноса, јер је исте уплатио на највишу
процењену годишњу основицу доприноса за текућу годину, уз
признавање нормираних трошкова - 50% од бруто прихода.
Приход аутора, носиоца сродног права који има статус самосталног
уметника, укључујући и лице којем је решењем Фонда ПИО признато
право на престанак плаћања доприноса, јер је исте уплатио на највишу
процењену годишњу основицу доприноса за текућу годину, уз
признавање нормираних трошкова - 43% од бруто прихода.
Приход аутора, носиоца сродног права који има статус самосталног
уметника, укључујући и лице којем је решењем Фонда ПИО признато
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право на престанак плаћања доприноса, јер је исте уплатио на највишу
процењену годишњу основицу доприноса
за текућу годину, уз
признавање нормираних трошкова - 34% од бруто прихода.
Приход аутора, носиоца сродног права који има статус самосталног
уметника, укључујући и лице којем је решењем Фонда ПИО признато
право на престанак плаћања доприноса, јер је исте уплатио на највишу
процењену годишњу основицу доприноса за текућу годину, уз
признавање стварних трошкова.
Приход аутора, носиоца сродног права који има статус самосталног
уметника, укључујући и лице којем је решењем Фонда ПИО признато
право на престанак плаћања доприноса, јер је исте уплатио на највишу
процењену годишњу основицу доприноса за текућу годину, уз
признавање нормираних трошкова - 50% од бруто прихода, као и накнаде
плаћене за продају и наплату прихода од ауторског дела.
Приход аутора, носиоца сродног права који има статус самосталног
уметника, укључујући и лице којем је решењем Фонда ПИО признато
право на престанак плаћања доприноса, јер је исте уплатио на највишу
процењену годишњу основицу доприноса за текућу годину, уз
признавање нормираних трошкова - 43% од бруто прихода, као и накнаде
плаћене за продају и наплату прихода од ауторског дела.
Приход аутора, носиоца сродног права који има статус самосталног
уметника, укључујући и лице којем је решењем Фонда ПИО признато
право на престанак плаћања доприноса, јер је исте уплатио на највишу
процењену годишњу основицу доприноса за текућу годину, уз
признавање нормираних трошкова - 34% од бруто прихода, као и накнаде
плаћене за продају и наплату прихода од ауторског дела.
Приход власника права индустријске својине уз признавање стварних
трошкова, када је физичко лице осигурано по другом основу.
Приход власника права индустријске својине уз признавање стварних
трошкова, када физичко лице није осигурано по другом основу.
Приход наследника имовинског ауторског и сродног права и права
индустријске својине, као и сваког другог физичког лица које није аутор,
односно ноцилац сродног права, власник права индустријске својине, ни
наследник тих права, а које остварује накнаду по тим основама (физичко
лице које је дошло у посед права куповином, поклоном и сл.) уз
признавање трошкова на име плаћене накнаде за заштиту тог права.
Приходи од капитала
Камате по основу зајма, штедних и других депозита (орочених или по
виђењу) и по основу дужничких и сличних хартија од вредности.
Дивиденде и учешће у добити.
Дивиденде и учешће у добити код куповине друштвеног капитала.
Принос од инвестиционе јединице отвореног инвестиционог фонда.
Приход од издавања сопствених непокретности уз признавање
нормираних трошкова од 25%.
Приход од изнајмљивања станова, соба и постеља путницима и
туристима за које је плаћена боравишна такса уз признавање 50%
нормираних трошкова.
Приход од издавања сопствених непокретности уз признавање стварних
трошкова.
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Приход од изнајмљивања станова, соба и постеља путницима и
туристима за које је плаћена боравишна такса уз признавање стварних
трошкова.
Порез на остале приходе
Приходи од давања у закуп покретних ствари (опреме, транспортних
средстава и других покретних ствари) уз признавање нормираних
трошкова од 20%.
Приходи од давања у закуп покретних ствари (опреме, транспортних
средстава и других покретних ствари)
уз признавање стварних
трошкова.
Добици од игара на срећу.
Приходи од осигурања лица.
Приходи професионалних спортиста, спортиста аматера, спортских
стручњака и стручњака у спорту од спортске организације, односно
организације за обављање спортске делатности, спортских друштава и
савеза, који немају карактер зараде у смислу прописа којима се уређује
спорт, односно радни односи уз признавање нормираних трошкова - 50%
од бруто прихода, када је физичко лице осигурано по другом основу.
Приходи професионалних спортиста, спортиста аматера, спортских
стручњака и стручњака у спорту, од спортске организације, односно
организације за обављање спортске делатности, спортских друштава и
савеза, који немају карактер зараде у смислу прописа којима се уређује
спорт, односно радни односи уз признавање нормираних трошкова - 50%
од бруто прихода, када физичко лице није осигурано по другом основу.
Приходи професионалних спортиста, спортиста аматера, спортских
стручњака и стручњака у спорту од спортске организације, односно
организације за обављање спортске делатности, спортских друштава и
савеза, који немају карактер зараде у смислу прописа којима се уређује
спорт, односно радни односи - накнаде на име закључења уговора
(трансфер и др.) уз признавање нормираних трошкова - 50% од бруто
прихода, када је физичко лице осигурано по другом основу.
Приходи професионалних спортиста, спортиста аматера, спортских
стручњака и стручњака у спорту од спортске организације, односно
организације за обављање спортске делатности, спортских друштава и
савеза, који немају карактер зараде у смислу прописа којима се уређује
спорт, односно радни односи - накнаде на име закључења уговора
(трансфер и др.) уз признавање нормираних трошкова - 50% од бруто
прихода, када физичко лице није осигурано по другом основу.
Приходи професионалних спортиста, спортиста аматера, спортских
стручњака и стручњака у спорту од спортске организације, односно
организације за обављање спортске делатности, спортских друштава и
савеза, који немају карактер зараде у смислу прописа којима се уређује
спорт, односно радни односи – накнаде за коришћење лика спортисте уз
признавање нормираних трошкова - 50% од бруто прихода, када је
физичко лице осигурано по другом основу.
Приходи професионалних спортиста, спортиста аматера, спортских
стручњака и стручњака у спорту од спортске организације, односно
организације за обављање спортске делатности, спортских друштава и
10
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савеза, који немају карактер зараде у смислу прописа којима се уређује
спорт, односно радни односи - накнаде за коришћење лика спортисте уз
признавање нормираних трошкова - 50% од бруто прихода, када физичко
лице није осигурано по другом основу.
Приходи професионалних спортиста, спортиста аматера, спортских
стручњака и стручњака у спорту од спортске организације, односно
организације за обављање спортске делатности, спортских друштава и
савеза, који немају карактер зараде у смислу прописа којима се уређује
спорт, односно радни односи - новчане помоћи врхунским спортистима
са посебним заслугама уз признавање нормираних трошкова - 50% од
бруто прихода.
Приходи професионалних спортиста, спортиста аматера, спортских
стручњака и стручњака у спорту од спортске организације, односно
организације за обављање спортске делатности, спортских друштава и
савеза, који немају карактер зараде у смислу прописа којима се уређује
спорт, односно радни односи - стипендије врхунским спортистима за
спортско усавршавање уз признавање нормираних трошкова - 50% од
бруто прихода.
Приходи професионалних спортиста, спортиста аматера, спортских
стручњака и стручњака у спорту од спортске организације, односно
организације за обављање спортске делатности, спортских друштава и
савеза, који немају карактер зараде у смислу прописа којима се уређује
спорт, односно радни односи - новчане и друге награде спортистима и
спортским стручњацима уз признавање нормираних трошкова - 50% од
бруто прихода, када је физичко лице осигурано по другом основу.
Приходи професионалних спортиста, спортиста аматера, спортских
стручњака и стручњака у спорту од спортске организације, односно
организације за обављање спортске делатности, спортских друштава и
савеза, који немају карактер зараде у смислу прописа којима се уређује
спорт, односно радни односи - новчане и друге награде спортистима и
спортским стручњацима уз признавање нормираних трошкова - 50% од
бруто прихода, када физичко лице није осигурано по другом основу.
Приходи професионалних спортиста, спортиста аматера, спортских
стручњака и стручњака у спорту од спортске организације, односно
организације за обављање спортске делатности, спортских друштава и
савеза, који немају карактер зараде у смислу прописа којима се уређује
спорт, односно радни односи - национално признање и награде
спортистима и спортским стручњацима за посебан допринос развоју и
афирмацији спорта уз признавање нормираних трошкова - 50% од бруто
прихода.
Приходи професионалних спортиста, спортиста аматера, спортских
стручњака и стручњака у спорту од спортске организације, односно
организације за обављање спортске делатности, спортских друштава и
савеза, који немају карактер зараде у смислу прописа којима се уређује
спорт, односно радни односи – накнаде и награде за рад спортским
стручњацима, односно стручњацима у спорту (тренери, судије, делегати
и др.) уз признавање нормираних трошкова - 50% од бруто прихода, када
је физичко лице осигурано по другом основу.
Приходи професионалних спортиста, спортиста аматера, спортских
стручњака и стручњака у спорту од спортске организације, односно
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организације за обављање спортске делатности, спортских друштава и
савеза, који немају карактер зараде у смислу прописа којима се уређује
спорт, односно радни односи - накнаде и награде за рад спортским
стручњацима, односно стручњацима у спорту (тренери, судије, делегати
и др.) уз признавање нормираних трошкова - 50% од бруто прихода, када
физичко лице није осигурано по другом основу.
Приходи професионалних спортиста, спортиста аматера, спортских
стручњака и стручњака у спорту од спортске организације, односно
организације за обављање спортске делатности, спортских друштава и
савеза, који немају карактер зараде у смислу прописа којима се уређује
спорт, односно радни односи, накнаде на име трансфера, накнаде за
коришћење лика спортисте, новчане и друге награде, накнаде и награде
за рад спортским стручњацима, односно стручњацима у спорту којима је
решењем Фонда ПИО признато право на престанак плаћања доприноса,
јер су у току године платили доприносе на износ процењене највише
годишње основице доприноса, уз признавање нормираних трошкова 50% од бруто прихода.
Други приходи
Приходи по основу уговора о делу када је физичко лице осигурано по
другом основу.
Приходи по основу уговора о делу када физичко лице није осигурано по
другом основу.
Приходи по основу уговора о делу физичког лица које има статус
самосталног уметника и доприносе плаћа по решењу Пореске управе,
укључујући и лице којем је решењем Фонда ПИО утврђено право на
престанак плаћања доприноса, јер је уплатило доприносе на износ
процењене највише годишње основице доприноса за ту годину.
Приходи по основу уговора о обављању привремених и повремених
послова закључених преко омладинске или студентске задруге са лицем
до навршених 26 година живота ако је на школовању у установама
средњег, вишег или високог образовања, које није осигурано по другом
основу.
Приходи по основу допунског рада када је физичко лице осигурано по
другом основу.
Приходи по основу допунског рада лица коме је решењем Фонда ПИО
признато право на престанак плаћања доприноса јер је платило
доприносе на износ процењене највише годишње основице доприноса за
ту годину.
Приходи по основу трговинског заступању када је физичко лице
осигурано по другом основу.
Приходи по основу трговинског заступања када физичко лице није
осигурано по другом основу.
Приходи по основу трговинског заступања лица коме је у текућој години
решењем Фонда ПИО признато право на престанак плаћања доприноса,
јер је исте уплатио на износ процењене највише годишње основице
доприноса за ту годину.
Примања чланова органа управе правног лица, када је физичко лице
осигурано по другом основу.
Примања чланова органа управе правног лица, када физичко лице није
осигурано по другом основу.
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Примања чланова органа управе правног лица којима је решењем Фонда
ПИО признато право на престанак плаћања доприноса, јер су платили
доприносе на износ највише процењене годишње основице доприноса за
ту годину.
Накнада посланицима и одборницима, када су физичка лица осигурана
по другом основу.
Накнада посланицима и одборницима, када физичка лица нису осигурана
по другом основу.
Накнада посланицима и одборницима којима је решењем Фонда ПИО
утврђено право на престанак плаћања доприноса, јер су у текућој години
платили доприносе на износ највише процењене годишње основице
доприноса за ту годину.
Накнада у вези са извршавањем послова одбране, цивилне заштите и
заштите од елементарних непогода, када је физичко лице осигурано по
другом основу.
Накнада у вези са извршавањем послова одбране, цивилне заштите и
заштите од елементарних непогода када физичко лице није осигурано по
другом основу.
Накнада у вези са извршавањем послова одбране, цивилне заштите и
заштите од елементарних непогода, лица којима је решењем Фонда ПИО
признато право на престанак плаћања доприноса, јер су у текућој години
платила доприносе на износ највише процењене годишње основице
доприноса за ту годину.
Примања стечајних управника, судских вештака, судија поротника и
судских тумача, када је физичко лице осигурано по другом основу.
Примања стечајних управника, судских вештака, судија поротника и
судских тумача, када физичко лице није осигурано по другом основу.
Примања стечајних управника, судских вештака, судија поротника и
судских тумача којима је решењем Фонда ПИО признато право на
престанак плаћања доприноса јер су платили доприносе на износ
највише процењене годишње основице доприноса за ту годину.
Приходи по основу прикупљања и продаје секундарних сировина код
исплате у готовини.
Приходи по основу прикупљања и продаје шумских плодова и лековитог
биља, када је физичко лице осигурано по другом основу.
Приходи по основу прикупљања и продаје шумских плодова и лековитог
биља, када физичко лице није осигурано по другом основу.
Приходи по основу узгајања и продаје печурака, узгоја и продаје
пчелињег роја (пчела), узгоја и продаје пужева, односно по основу
продаје других добара остварених обављањем привремених или
повремених послова, ако нису опорезовани као приходи од самосталне
делатности.
Приходи по основу узгајања и продаје печурака, узгоја и продаје
пчелињег роја (пчела), узгоја и продаје пужева, односно по основу
продаје других добара остварених обављањем привремених или
повремених послова, ако нису опорезовани као приходи од самосталне
делатности, када физичко лице није осигурано по другом основу.
Награде, новчане помоћи и друга давања физичким лицима која нису
запослена код исплатиоца.
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Помоћ у случају смрти запосленог, члана његове породице или
пензионисаног радника изнад прописаног неопорезивог износа.
Стипендије и кредити ученика и студената изнад прописаног
неопорезивог износа.
Накнаде за исхрану - хранарине коју спортистима аматерима исплаћују
аматерски спортски клубови, у складу са законом којим се уређује спорт
изнад прописаног неопорезивог износа.
Отпремнине код одласка у пензију - изнад износа који је као најнижи
утврђен ЗОР.
Отпремнине, односно новчане накнаде које послодавац исплаћује
запосленом за чијим је радом престала потреба, у складу са ЗОР - изнад
износа који је утврђен тим законом.
Новчане накнаде која се исплаћује лицу коме престаје радни однос у
процесу рационализације, реструктурирања и припреме за приватизацију
у складу са актом Владе којим се утврђује програм за решавање вишка
запослених до 50 година живота изнад износа утврђеног тим програмом.
ПДВ надоканада, у складу са законом којим се уређује порез на додату
вредност, као и накнада за прикупљање и продају секундарних сировина
и отпада када нису плаћене преко текућег рачуна.
Накнаде трошкова и други расходи лицима која нису запослена код
исплатиоца, сходно члану 85. став 1. тачка 12) Закона, када је физичко
лице осигурано по другом основу.
Накнаде трошкова и други расходи лицима која нису запослена код
исплатиоца, сходно члану 85. став 1. тачка 12) Закона, када физичко
лице није осигурано по другом основу.
Накнаде дневница за службена путовања у земљи изнад неопорезивог
износа лицима која нису запослена код исплатиоца, сходно члану 85.
став 5. Закона, када је физичко лице осигурано по другом основу.
Накнаде превоза на службеном путовању преко неопорезивог износа
лицима која нису запослена код исплатиоца, сходно члану 85. став 5.
Закона, када је физичко лице осигурано по другом основу.
Накнаде дневница за службена путовања у земљи преко неопорезивог
износа лицима која нису запослена код исплатиоца, сходно члану 85.
став 5. Закона, када физичко лице није осигурано по другом основу.
Накнаде превоза на службеном путовању преко неопорезивог износа
лицима која нису запослена код исплатиоца, сходно члану 85. став 5.
Закона, када физичко лице није осигурано по другом основу.
Узимање из имовине и коришћење услуга привредног друштва од стране
власника друштва за њихове приватне потребе.
Примања која, сагласно ЗОР, оствари запослени по основу учешћа у
добити оствареној у пословној години.
Приходи које оствари физичко лице издавањем непокретности у
подзакуп.
Сви други приходи, осим прихода од пољопривреде и шумарства
физичког лица које доприносе за обавезно социјално осигурање плаћа по
решењу у складу са законом којим се уређују доприноси за обавезно
социјално осигурање, који нису опорезовани по другом основу или нису
изузети од опорезивања или ослобођени плаћања пореза по овом закону,
када је физичко лице осигурано по другом основу.
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Сви други приходи, осим прихода од пољопривреде и шумарства
физичког лица које доприносе за обавезно социјално осигурање плаћа по
решењу у складу са законом којим се уређују доприноси за обавезно
социјално осигурање, који нису опорезовани по другом основу или нису
изузети од опорезивања или ослобођени плаћања пореза по овом закону,
када физичко лице није осигурано по другом основу.
Обавезе по уговору о волонтирању у складу са законом којим се уређује
волонтирање.
Обавезе по уговору о стручном оспособљавању и усавршавању (члан
201. ЗОР) уколико није уговорена накнада.
Обавезе по уговору о стручном оспособљавању и усавршавању (члан
201. ЗОР) уколико је уговорена накнада.
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