Табела 10

01.02.2019.

САВЕТНИК

ОСНОВИЦЕ И СТОПЕ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА И РАЧУНИ ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА
НА ПРИМАЊА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
Стопа
(%)

Прерачун
на бруто

Уплатни рачун
(обједињена
наплата)

Порез на зараде

10,0

1,111111111

840-4848-37

Бруто опорезива накнада
(неопорезиво 2.349 динара
дневно)

Порез на зараде

10,0

1,111111111

840-4848-37

Накнада за коришћење сопственог
аутомобила у службене сврхе

Бруто опорезива накнада
(неопорезиво 6.850 динара
месечно)

Порез на зараде

10,0

1,111111111

840-4848-37

4.

Солидарна помоћ за случај болести или
здравствене рехабилитације запосленог
или члана његове породице

Бруто опорезиви износ
(неопорезиво 39.137 динара по
сваком случају)

Порез на зараде

10,0

1,111111111

840-4848-37

5.

Солидарна помоћ за случај смрти
запосленог, члана његове породице
(брачни друг и деца запосленог) и
пензионисаног радника

Бруто опорезиви износ умањен
за 20% нормираних трошкова
(неопорезиво 68.488 динара по
сваком случају)

Порез на друге приходе

20,0

1,19047619

840-4848-37

6.

Солидарна помоћ за случај смрти
родитеља, усвојеника или усвојиоца
(мора бити предвиђено општим актом
послодавца)

Бруто опорезиви износ умањен
за 20% нормираних трошкова
(неопорезиво 68.488 динара по
сваком случају)

Порез на друге приходе

20,0

1,19047619

840-4848-37

7.

Солидарна помоћ за случај смрти
других чланова породице (мора бити
предвиђено општим актом послодавца)

Бруто опорезиви износ

Порез на зараде

10,0

1,111111111

840-4848-37

8.

Јубиларна награда

Бруто опорезиви износ
(неопорезиво 19.567 динара
годишње)

Порез на зараде

10,0

1,111111111

840-4848-37

Отпремнина приликом одласка у
пензију

Бруто опорезиви износ умањен
за 20% нормираних трошкова
(неопорезиво до двоструке
просечне месечне зараде у
Републици)

Порез на друге приходе

20,0

1,19047619

840-4848-37

Ред.
број

Врста примања

1.

Накнада трошкова за долазак и одлазак
са рада

Бруто опорезива накнада
(неопорезиво 3.914 динара
месечно)

2.

Дневница за службени пут у земљи

3.

9.

Основице

Порези и доприноси

Ред.
број

Врста примања

Основице

Порези и доприноси

Стопа
(%)

Прерачун
на бруто

Уплатни рачун

10.

Отпремнина запосленом за чијим је
радом престала потреба

Бруто опорезиви износ умањен
за 20% нормираних трошкова
(неопорезиво до износа из
члана 179. став 5. тачка 1) Закона
о раду)

11.

Стипендије и кредити ученицима и
студентима

Бруто опорезиви износ умањен
за 20% нормираних трошкова
(неопорезиво до 11.741 динара
месечно)

Порез на друге приходе

20,0

1,19047619

840-4848-37

12.

Приход од давања у закуп покретних
ствари

Бруто износ умањен за 20%
нормираних трошкова

Порез на приход од давања у
закуп

20,0

1,19047619

840-4848-37

13.

Приход од давања у закуп сопствених
непокретности

Бруто износ умањен за 25%
нормираних или за стварне
трошкове

Порез на приходе од
непокретности

20,0

1,17647059

840-4848-37

14.

Приход од давања у закуп
непокретности путницима и туристима
за које је плаћена боравишна такса

Бруто износ умањен за 50%
нормираних или за стварне
трошкове

Порез на приходе од
непокретности

20,0

1,111111111

840-4848-37

Порез на друге приходе

20,0

15.

Уговор о делу
(ако накнаду остварује лице које је
обавезно социјално осигурано по
основу запослења и пензионер који је
пензију стекао код фонда запослених)

Бруто приход умањен за 20%
нормираних трошкова

Уговор о делу
(ако накнаду остварује осигураник
самосталних делатности и пензионер
који је пензију стекао код фонда
самосталних делатности)

Бруто приход умањен за 20%
нормираних трошкова

Уговор о делу
(ако накнаду остварује осигураних
пољопривредник)

Бруто приход умањен за 20%
нормираних трошкова

16.

17.

Порез на друге приходе

20,0

1,19047619

840-4848-37

840-4848-37
1,58227848

Допринос за ПИО на терет
примаоца накнаде

26,0

840-4848-37

Порез на друге приходе

20,0

840-4848-37

Допринос за ПИО на терет
примаоца накнаде

26,0

840-4848-37

Порез на друге приходе

20,0

840-4848-37

Допринос за ПИО на терет
примаоца накнаде

26,0

1, 58227848

1, 58227848
840-4848-37

Ред.
број

18.

Врста примања

Уговор о делу
(ако накнаду остварује резидент који
није осигуран по другом основу)

Основице

Бруто приход умањен за 20%
нормираних трошкова

Бруто накнада

19.

Накнада за рад чланова
омладинских и студентских задруга
који су осигураници запослени
(нису на школовању или су старији од 26
година)

Бруто накнада, а не нижа од
најнижих прописаних, нити
виша од највише прописане
(као за зараде)

Бруто накнада умањена за 20%
нормираних трошкова
20.

21.

Накнада за рад чланова омладинских и
студентских задруга млађих од 26
година који су на школовању

Допунски рад
(који обавља лице које је осигураник
фонда ПИО)

Уговорена бруто накнада

Бруто накнада умањена за 20%
нормираних трошкова

Порези и доприноси

Стопа
(%)

Прерачун
на бруто

Уплатни рачун

Порез на друге приходе

20,0

840-4848-37

Допринос за ПИО на терет
примаоца накнаде

26,0

Допринос за здравство на терет
примаоца накнаде

10,3

840-4848-37

Порез на зараде

10,0

840-4848-37

Допринос за ПИО на терет
задругара

14,0

Допринос за здравство на терет
задругара

5,15

Допринос за незапосленост на
терет задругара

0,75

Допринос за ПИО на терет
послодавца

12,0

Допринос за здравство на терет
послодавца

5,15

ИСТО КАО КОД
ЗАРАДА
ЗАПОСЛЕНИХ

Порез на друге приходе
(обрачунати порез умањује се
за 40%)

20,0

840-4848-37

Допринос за ПИО за случај
инвалидности

4,0

Допринос за здравство за случај
повреде

2,0

840-4848-37

Порез на друге приходе

20,0

840-4848-37

Допринос за ПИО на
терет примаоца накнаде

26,0

1,81950509

Бруто =
нето / 0,701
или
Бруто =
(нето + СД) /
0,90

Бруто =
нето / 0,904

840-4848-37

840-4848-37
ИСТО КАО КОД
ЗАРАДА
ЗАПОСЛЕНИХ
840-4848-37

840-4848-37

1, 58227848
840-4848-37

Ред.
број

Врста примања

Основице
Бруто накнада

22.

Накнада за привремене и повремене
послове које обавља незапослено лице
или лице које ради код другог
послодавца са непуним радним
временом

Зарада, а не нижа од најниже
месечне (35% просечне зараде у
Републици у претходном
кварталу), нити виша од највише
месечне основице (петострука
зарада у Републици)

Бруто накнада
23.

24.

25.

Накнада за привремене и повремене
послове које обавља корисник старосне
пензије

Приходи од ауторских права које
остварује осигураник запослени (лице
које је засновало радни однос код
исплатиоца или другог правног лица и
пензионер који је пензију стекао код
фонда запослених)

Приходи од ауторских права које
остварује лице које није осигурано по
другом основу

Зарада, а не нижа од најниже
месечне, нити виша од највише
месечне основице

Порези и доприноси
Порез на зараде

10,0

Допринос за ПИО на терет
запосленог

14,0

Допринос за здравство на терет
запосленог

5,15

Допринос за незапосленост на
терет запосленог

0,75

Допринос за ПИО на терет
послодавца

12,0

Допринос за здравство на терет
послодавца

5,15

Порез на зараде

10,0

Допринос за ПИО на терет
запосленог

14,0

Допринос за ПИО на терет
послодавца

12,0

Порез на приходе од ауторских
права
Бруто износ умањен за
нормиране или стварне
трошкове

Бруто износ умањен за
нормиране или стварне
трошкове

Стопа
(%)

20,0

Допринос за ПИО на
терет примаоца накнаде

26,0

Порез на приходе од ауторских
права

20,0

Допринос за ПИО на терет
примаоца накнаде

26,0

Допринос за здравство на терет
примаоца накнаде

Прерачун
на бруто

Уплатни рачун
840-4848-37

Бруто =
нето / 0,701
или
Бруто =
(нето + СД) /
0,90

Бруто =
нето / 0,760
или
Бруто =
(нето + СД) /
0,90
Прерачун на
бруто:
50% нор. тр.
1,298701298
43% нор. тр.
1,355380862
34% нор. тр.
1,435956346
Прерачун на
бруто:
50% нор. тр.
1,391788448

ИСТО КАО КОД
ЗАРАДА
ЗАПОСЛЕНИХ

840-4848-37
ИСТО КАО КОД
ЗАРАДА
ЗАПОСЛЕНИХ

840-4848-37

840-4848-37

840-4848-37
840-4848-37

43% нор. тр.
1,472558866
10,3

34% нор. тр.
1,591292448

840-4848-37

Ред.
број

26.

27.

28.

Врста примања

Приходи од ауторских права које
остварује осигураник самосталних
делатности или пензионер који је
пензију стекао код фонда самосталних
делатности

Накнада за рад чланова управног и
надзорног одбора, посланика,
општинских одборника, судија
поротника, судских тумача, судских
вештака (за осигураника запосленог)
Накнада за рад чланова управног и
надзорног одбора, посланика,
општинских одборника, судија
поротника, судских тумача, судских
вештака (за лице које није осигурано по
другом основу)

Основице

Порез на приходе од ауторских
права

30.

Волонтерски рад
(ако волонтер остварује накнаду и није
осигуран по другом основу)

Волонтерски рад
(ако волонтер остварује накнаду и
осигуран је по другом основу)

Стопа
(%)

20,0

Бруто износ умањен за
нормиране или стварне
трошкове

Бруто накнада умањена за 20%
нормираних трошкова

Бруто накнада умањена за 20%
нормираних трошкова

Бруто накнада умањена за 20%
нормираних трошкова
29.

Порези и доприноси

Прерачун
на бруто
Прерачун на
бруто:
50% нор. тр.
1,298701298

Уплатни рачун

840-4848-37

43% нор. тр.
1,355380862

Допринос за ПИО на терет
примаоца накнаде

26,0

Порез на друге приходе

20,0

Допринос за ПИО на
терет примаоца накнаде

26,0

840-4848-37

Порез на друге приходе

20,0

840-4848-37

Допринос за ПИО на терет
примаоца накнаде

26,0

Допринос за здравство на терет
примаоца накнаде

10,3

840-4848-37

Порез на друге приходе

20,0

840-4848-37

Допринос за здравство

10,3

840-4848-37
34% нор. тр.
1,435956346
840-4848-37
1,58227848

1,81950509

840-4848-37

840-4848-37
1,31995776

Најнижа месечна основица,
односно остварена накнада ако
је виша од најниже основице

Допринос за ПИО за случај
инвалидности

4,0

840-4848-37

Бруто накнада умањена за 20%
нормираних трошкова

Порез на друге приходе

20,0

840-4848-37

Најнижа месечна основица,
односно остварена накнада ако
је виша од најниже основице

Допринос за ПИО за случај
инвалидности

1,19047619
4,0

840-4848-37

Ред.
број

31.

Врста примања

Волонтерски рад
(ако волонтер НЕ остварује накнаду)

Основице

Најнижа месечна основица

Порези и доприноси

Стопа
(%)

Допринос за здравство за случај
повреде

2,0%

Допринос за ПИО за случај
инвалидности

4,0%

Прерачун
на бруто

Уплатни рачун
840-4848-37
Финансира из
буџета
840-4848-37
Не финансира из
буџета
840-4848-37

