Табела 8

13.09.2018.

САВЕТНИК

НЕОПОРЕЗИВИ ИЗНОСИ1) ИЗ ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА2)
Ред.
број

Пореска ослобађања
на примања запосленог

Назив примања из
члана 18. Закона

Период

Исплата на основу

1.

Накнада трошкова за долазак и
одлазак са посла

За један
месец

До висине цене месечне
претплатне карте за месец,
односно до висине стварних
трошкова превоза

2.

Дневница за службени пут у земљи3)

Дневно

Без обавезе прилагања
рачуна

3.

Накнада трошкова смештаја на
службеном путу у земљи

Дневно

Према приложеном рачуну

4.

Накнада трошкова превоза на
службеном путу у земљи

За време
службеног
пута

Према приложеном рачуну
превозника у јавном
саобраћају

5.

Накнада за коришћење сопственог
аутомобила у службене сврхе

За један
месец

30% од цене једног литра
погонског горива
помноженог с бројем
потрошених литара4)

6.

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

7.
8.

Ред.
број
1.

Неопорезив
и износ

Тачка

Највише до
3.837

1

2.303

2
3

Цена
превозне
карте

4

6.716

4

По сваком
случају

38.370

5

Поклон деци запослених, старости
до 15 година, поводом Нове године
и Божића

По детету

9.592

6

Јубиларне награде

Годишње

19.183

7

Назив примања из
чл. 15а и 101. Закона
Неопорезиви износ зараде

Пореска ослобађања
на примања запосленог
Период

Неопорезиви износ

Исплата на основу

Месечно

15.000

Пореска ослобађања
на примања запосленог

Ред.
број

Назив примања из
члана 9. Закона

1.

Помоћ у случају смрти
запосленог, члана његове
породице или пензионисаног
радника

По сваком
случају

2.

Стипендије и кредити
ученика и студената

3.

4.

Неопорезив износ

Тачка

До 67.145

9

Месечно

До 11.511

12

Отпремнина код одласка у
пензију

По сваком
случају

Најмање у висини 2
просечне месечне зараде у
Републици Србији

18

Отпремнина која се исплаћује
запосленом за чијим је радом
престала потреба

По сваком
случају

До износа који је утврђен
законом којим се регулишу
радни односи

19

Период

Исплата на основу

Општег акта

Општег акта или
уговора о раду

1) Усклађивање се врши једном годишње стопом раста цена на мало у календарској години која претходи години у којој се
усклађивање врши („Службени гласник РС“, број 10/2007, 8/2008, 6/2009, 4/2010, 4/2011, 7/2012, 8/2013, 6/2014, 5/2015, 7/2016,
7/2017 и 7/2018)
2) „Службени гласник РС”, број 24/2001, 80/2002, 80/2002 – др. закон, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – исправка, 31/2009, 44/2009,
18/2010, 50/2011, 91/2011-УС, 93/2012, 114/2012-УС, 47/2013, 57/2014, 68/2014 – др. закон, 112/2015 и 113/2017)
3) Државном службенику и намештенику дневница износи 150 динара према члану 9. Уредбе о накнади трошкова и
отпремнини државних службеника и намештеника
4) За запослене у државним органима, накнада је 10% на основу члана 11. став 3. Уредбе о накнади трошкова и
отпремнини државних службеника и намештеника („Службени гласник РС“, број 98/2007)

