ЗАКОН
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗAКOНА О ПОРЕЗУ
НА ДОХОДАК ГРАЂАНА
Члан 1.
У Закону 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, 47/13, 48/13-исправка, 108/13, 57/14, 68/14-др.
закон, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19 и 153/20), после члана 12а додају се назив
члана 12б и члан 12б, који гласе:
„Нормирани трошкови у динарском износу
Члан 12б
Нормирани трошкови из члана 56. став 2. и члана 85. став 5. тачка 2)
овог закона по основу прихода који обвезник оствари у кварталу, признају се у
висини троструког износа из члана 15а став 2. овог закона.
Обвезнику који у истом кварталу оствари и приходе од ауторских и
сродних права и приходе по основу уговорене накнаде за извршени рад, на које
се порез плаћа самоопорезивањем, по основу укупног износа тих прихода
признају се нормирани трошкови у висини из става 1. овог члана.”.
Члан 2.
У члану 56. додаје се став 2, који гласи:
„Изузетно од става 1. овог члана, за приходе од ауторских и сродних
права на које се порез плаћа самоопорезивањем, изузев тих прихода које
остварује обвезник који има статус самосталног уметника у складу са законом
којим се уређује област културе, нормирани трошкови признају се у складу са
чланом 12б овог закона.”.
Члан 3.
У члану 85. став 1. тачка 17) подтачка (9), тачка на крају замењује се
тачком и запетом.
Додаје се тачка 18), која гласи:
„18) приходи по основу уговорене накнаде за извршени рад на које се
порез плаћа самоопорезивањем.”.
Став 5. мења се и гласи:
„Изузетно од става 3. овог члана, опорезиви приход из:
1) става 1. тачка 17) овог члана, који оствари предузетник или
предузетник паушалац, чини бруто приход обвезника пореза;
2) става 1. тачка 18) овог члана, који физичко лице оствари по основу
уговорене накнаде за извршени рад, на који се порез плаћа
самоопорезивањем, чини бруто приход остварен у кварталу умањен за
нормиране трошкове који се признају на начин из члана 12б овог закона.”.
Члан 4.
У члану 95. после става 5. додаје се нови став 6, који гласи:
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„Изузетно од става 5. овог члана пореска пријава за приходе за које се
нормирани трошкови признају сагласно члану 12б овог закона, подноси се у
року од 30 дана од истека квартала у коме су ти приходи остварени.”.
Досадашњи став 6. постаје став 7.
У досадашњем ставу 7, који је постао став 8, речи: „из става 6.” замењују
се речима: „из става 7.”.
Члан 5.
Порески орган решењем утврђује порез на приходе по основу уговорене
накнаде од ауторских и сродних права и уговорене накнаде за извршени рад, на
које се порез плаћа самоопорезивањем, остварене у периоду почев од 1. јануара
2015. године закључно са 31. децембром 2021. године, уколико није:
- наступила застарелост утврђивања пореске обавезе у складу са
прописима који су били на снази у моменту остваривања прихода, или
-

правоснажно окончан поступак утврђивања пореске обавезе, или

- пре ступања на снагу овог закона плаћена пореска обавеза у складу
са прописима који су били на снази на дан настанка пореске обавезе.
Не плаћа се порез на доходак грађана на приходе из става 1. овог члана
остварене у календарској години у висини до 384.000 динара годишње.
Нормирани трошкови за приходе из става 1. овог члана на које се плаћа
порез на доходак грађана, признају се у висини 50% од остварених прихода из
става 1. овог члана.
Порез утврђен решењем из става 1. овог члана плаћа се у 120 једнаких
месечних износа, с тим да први износ доспева за плаћање 15. у месецу који следи
месецу који је наредни у односу на месец у коме је донето решење пореског
органа.
Начин евидентирања и обавештавања надлежних органа о јавним
приходима који се утврђују и плаћају сагласно ст. 1 - 4. овог члана ближе
уређује министар финансија.
Члан 6.
Подзаконски акт за извршавање овог закона донеће се у року од 120
дана од дана ступања на снагу овог закона.
Члан 7.
Овај закон примењиваће се од 1. јануара 2022. године, осим члана 5. који
ће се примењивати од дана ступања на снагу овог закона.
Члан 8.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.

