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Република Србија 
Mинистарство финансија 

Пореска управа

Поштовани порески обвезници,

Увођењем квалитетнијих и савременијих услуга Пореска управа 

омогућава једноставнији начин приступа информацијама и подстиче 

добровољно поштовање пореских прописа.

Кроз унапређен приступ пружања услуга Пореска управа жели да 

побољша односе са пореским обвезницима и пружи широк спектар 

услуга путем брзих и тачних информацијa. 

Осавремењавање Пореске управе унапређењем пословних процеса 

уз подстицање и едукацију, обезбедиће да порески обвезници боље 

разумеју своја права и обавезе чиме се подиже ниво добровољног 

поштовања пореских прописа.

 Директор
 Пореске управе
 

 Драгана Марковић
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31.  децембар

Ко има право на повраћај  
дела плаћених пореза и доприноса?

Законом о порезу на доходак грађана и Законом о доприносима за 

обавезно социјално осигурање предвиђене су пореске олакшице 

за послодавце који запошљавају нова лица и то: пореске олакши-

це које могу под одређеним условима остварити сва правна лица, 

предузетници, предузетници паушалци и предузетници пољоприв-

редници и пореске олакшице које могу користити искључиво микро 

и мала правна лица као и предузетници, предузетници паушалци и 

предузетници пољопривредници.

Ово право и у првом и у другом случају састоји се у повраћају дела 

плаћеног пореза и дела плаћених доприноса на зараду исплаћену 

закључно са 31. децембром 2019. године, с тим што је различит проценат 

износа за повраћај у зависноти од броја новозапослених лица.

Услови и поступак за остваривање олакшица које могу да остваре сва 

правна лица и предузетници, предузетници паушалци и предузетници 

пољопривредници описани су у пореском информатору „Олакшице 

за новозапослене раднике код правних лица, предузетника, преду

зетника паушалаца и предузетника пољопривредника“ који  вам је 

доступан на шалтеру „Ваш порезник“, док се у овом информатору 

описују услови и поступак за остваривање права на олакшицу само за 

послодавца  правно лице које је разврстано у микро или мало правно 

лице као и за предузетника, предузетника паушалца и предузетника 

пољопривредника.

Посебно напомињемо да је намера законодавца била да нарочито 

мале привреднике стимулише за запошљавање нових лица, због чега је 

предвиђена могућност да исти у зависности од броја новозапослених 

лица могу изабрати једну од понуђених олакшица.
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Ко се сматра  
новозапосленим лицем?

Новозапосленим лицем сматра се лице:

•	 са којим је послодавац закључио уговор о раду у складу са 

законом којим се уређују радни односи,

•	 које је послодавац пријавио на обавезно социјално осигурање 

у Централни регистар обавезног социјалног осигурања (ЦРОСО),

•	 које је пре заснивања радног односа код Националне службе за 

запошљавање (НСЗ) било без прекида пријављено као незапослено 

најмање 6 месеци, а приправник најмање 3 месеца.

Новозапосленим лицем не сматра се лице које је пре заснивања 

радног односа било запослено код послодавца који је повезано 

лице са послодавцем код кога заснива радни однос, односно не 

сматра се лице које је било запослено код послодавца који би, да 

није престао да постоји, био повезано лице са послодавцем код кога 

заснива радни однос, без обзира када је радио код тог послодавца и 

да ли је у међувремену било прекида радног односа.
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Лицем повезаним са обвезником сматра се:

•	 оно физичко или правно лице у чијим се односима са обвезником 

јавља могућност контроле или значајнијег утицаја на пословне 

одлуке, поседовање 25% и више или појединачно највећег дела 

акција или удела. Утицај на пословне одлуке обвезника постоји 

и када лице повезано са обвезником поседује 25% и више или 

појединачно највећи број гласова у обвезниковим органима 

управљања;

•	 брачни или ванбрачни друг, потомци, усвојеници и потомци 

усвојеника, родитељи, усвојиоци, браће и сестре и њихови 

потомци, дедови и бабе и њихови потомци, као и браћа и сестре 

и родитељи брачног или ванбрачног друга.

25%
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Услови за остваривање права на олакшицу

Услови који морају бити кумулативно испуњени да бисте остварили 

повраћај дела плаћених пореза и доприноса су:

•	 да сте микро или мало правно лице, предузетник, предузетник 

паушалац или предузетник пољопривредник,

•	 да заснивањем радног односа са новозапосленим лицем 

повећате број запослених најмање за два у односу на број 

запослених који сте имали на дан 31. октобар 2015. године,

•	 да сте у складу са прописима који уређују порезе по одбитку 

поднели пореску пријаву ППП-ПД у којој сте исказали зараду, 

односно накнаду зараде новозапосленог лица и платили све 

припадајуће обавезе за порез по одбитку и доприносе,

•	 да новозапослено лице:

(а) има уговор о раду на одређено или неодређено време са 

послодавцем у складу са законом којим се уређују радни 

односи, а који је закључен у периоду од 01. јануара 2016. 

године и касније;

(б) је послодавац пријавио на обавезно социјално осигурање 

код надлежне организације за обавезно социјално осигурање;

(в) je пре заснивања радног односа код НСЗ било без прекида 

пријављено као незапослено најмање 6 месеци, а 

приправник најмање 3 месеца.

Право да остварите повраћај дела плаћених пореза и доприноса за 

једно новозапослено лице имате тек по заснивању радног односа 

са другим новозапосленим лицем. То значи да немате право на ову 

олакшицу за исплаћене зараде новозапосленом лицу пре заснивања 

радног односа са другим лицем.



ПОРЕСКИ ИНФОРМАТОР
Олакшице за новозапослене раднике

8

Ако испуњавате све наведене услове за остваривање повраћаја, 

имате право на повраћај 75% од плаћеног пореза на зараде и 

доприноса за обавезно социјално осигурање за новозапослено 

лице, за зараду исплаћену закључно са 31. децембром 2019. године.

75%
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Ко нема право на повраћај?

Право на повраћај дела плаћених пореза и доприноса немају они 

послодавци који користе за то лице било коју врсту подстицаја по 

другом правном основу (нпр. субвенције за самозапошљавање).

Право на повраћај немају државни органи и организације, 

Заштитник грађана, Повереник за заштиту равноправности, Државна 

ревизорска институција, Повереник за информације од јавног значаја 

и заштиту података о личности, Агенција за борбу против корупције, 

Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки, 

Комисија за заштиту конкуренције, Комисија за хартије од вредности, 

Фискални савет, Републичка радиодифузна агенција, Агенција за 

енергетику и друге јавне агенције, јавна предузећа, јавне службе, и 

други директни или индиректни буџетски корисници.
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Поступак остваривања права на повраћај

Обавеза вас као послодаваца јесте да прво поднесете пореску 

пријаву ППП-ПД. У овој пореској пријави исказујете податке за 

укупан број запослених  како за новозапослена лица за која 

тражите повраћај дела плаћених пореза и доприноса тако и за лица 

која немају тај статус. 

Такође, можете поднети посебну пореску пријаву ППП-ПД у којој 

исказујете податке само за новозапослена лица за која тражите 

повраћај дела плаћених пореза и доприноса и посебну пореску 

пријаву ППП-ПД у којој исказујете податке  за остале раднике.

Након подношења пореске пријаве дужни сте да платите обрачунати 

порез и доприносе по одбитку на основу поднете пореске пријаве, 

а затим можете надлежној филијали Пореске управе према вашем 

седишту поднети захтев за повраћај дела плаћених пореза и 

доприноса за новозапослене раднике.

Овај захтев се подноси појединачно за сваку поднету пореску 

пријаву. 
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Подаци и докази за остваривање  
права на повраћај

Захтев за повраћај дела плаћеног пореза и дела плаћених 

доприноса који подносите Пореској управи у слободној форми, 

мора да садржи следеће податке:

• идентификациони број пријаве ППППД по којој тражите повраћај,

• ПИБ, назив, седиште и електронску адресу послодавца,

• ЈМБГ, име и презиме подносиоца захтева,

• укупан број запослених лица на дан 31. октобар 2015. године, за 

исплатиоце прихода основане после 31. октобра 2015. године 

овај број је 0 (нула),

• укупан број новозапослених лица за које тражите повраћај,

• укупан износ пореза и доприноса по одбитку  за које тражите 

повраћај,

• рачун за повраћај и назив банке код које је отворен пословни 

рачун,

• податке о новозапосленим лицима која испуњавају услове 

за олакшицу (ЈМБГ, име и презиме, датум заснивања и датум 

престанка радног односа),

• датум подношења захтева.
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Документа која подносите уз захтев надлежној филијали Пореске 

управе према вашем седишту су:

• уверење ЦРОСО о броју запослених код послодавца на дан 

плаћања пореза и доприноса по одбитку по пријави ППППД за 

коју подносите захтев за повраћај,

• уверење Националне службе за запошљавање да су лица 

за која се подноси захтев за повраћај пре заснивања радног 

односа била без прекида пријављена код Националне службе 

за запошљавање као незапослена најмање 6 месеци, односно 

за лице које се сматра приправником најмање 3 месеца – овај 

доказ достављате само када се за конкретно новозапослено 

лице први пут подноси захтев за повраћај,

• уверење ЦРОСО о броју запослених на дан 31.  октобар 2015. 

године  овај доказ достављате само када први пут подносите 

захтев за повраћај.

За прибављање документације можете дати изјаву у писаној форми 

да сте сагласни да Пореска управа уместо вас може прибавити 

наведену документацију. 

Такође, можете изјавити да ћете прибавити само поједина 

документа, у том случају и даље постоји обавеза Пореске управе 

да прикупи податке који недостају, а који нису обухваћени вашом 

изричитом изјавом.
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15 
дана

Рок за повраћај  
дела пореза и доприноса

У року од 15 дана од дана подношења захтева за повраћај надлежној 

филијали Пореске управе, врши се повраћај дела плаћеног пореза 

и доприноса. 

Важно је напоменути да повраћај дела пореза и доприноса важи 

закључно са исплатом зараде до 31. децембра 2019. године.
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Правни оквир

Сва документа можете пронаћи на интернет страници 
Пореске управе—www.purs.gov.rs 

⇒	 Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник 

РС“, бр. 80/02, 84/02  исправка, 23/03  исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05  

др. закон, 62/06  др. закон, 61/07, 20/09, 72/09  др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 

 исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15аутентично тумачење, 

112/15, 15/16, 108/16, 30/18)

⇒	 Закон о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС“, бр. 24/2001, 

80/2002, 80/2002  др.закон 135/2004, 62/2006, 65/2006  испр., 31/2009, 

44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011  одлука УС, 7/2012  усклађени дин. изн., 

93/2012, 114/2012  одлука УС, 8/2013  усклађени дин. изн., 47/2013, 48/2013 

 исп., 108/2013, 6/2014  усклађени дин. изн, 57/2014, 68/2014  др. закон, 

5/2015  усклађени дин. изн., 112/2015, 5/2016  усклађени дин. изн., 7/2017  

усклађени дин. изн., 113/2017 и 7/2018– усклађени дин. изн.) 

⇒	 Закон о доприносима за обавезно социјално осигурањe („Службени гласник 

РС“, бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012  

усклађени дин. изн., 8/2013  усклађени дин. изн., 47/2013, 108/2013, 6/2014 

 усклађени дин. изн., 57/2014, 68/2014  др. закон, 5/2015  усклађени дин. 

изн., 112/2015, 5/2016  усклађени дин. изн., 7/2017  усклађени дин. изн., 

113/2017 и 7/2018  усклађени дин. изн.) 

⇒	 Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом („Службени 

гласник РС“, бр. 33/2006 и 13/2016)

⇒	 Правилник о пореској пријави за порез по одбитку („Службени гласник РС“ 

бр. 74/13, 118/13, 66/14, 71/14  исправка, 14/16, 21/17, 20/18) 
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За све информације у надлежности Пореске 
управе можете се обратити  Контакт центру 

на бројеве телефона 

0700-700-007
и 

011-33-10-111 

или путем електронске поште попуњавањем 
обрасца на сајту Пореске управе у делу 

Контакт центар/Поставите питање.

Уколико желите да се консултујете у вези 
са вашим пореским правима и обавезама, 

посетите један од шалтера „ВАШ ПОРЕЗНИК“ 
у филијалама Пореске управе.

Све обрасце пореских пријава, све пореске 
прописе и документа, можете пронаћи на 

интернет адреси Пореске управе
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