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3Опорезивање прихода физичких лица  
од издавања непокретности и покретних ствари

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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Шта је приход од непокретности?

Приходом од непокретности сматра се закупнина коју физичко 
лице оствари по основу издавања непокретности у закуп или под-
закуп.

Непокретностима се сматрају:

1. земљиште;

2. стамбене и пословне зграде, станови, пословне просторије, га-
раже и други надземни и подземни грaђевински објекти и њи-
хови делови.
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Ко је обвезник пореза?

Физичко лице које издаје у закуп, односно подзакуп непокреност и 
остварује приход по том основу је обвезник пореза на приходе од 
непокретности.

Физичко лице које издаје у закуп, односно подзакуп непокретност 
може бити резидент  или  нерезидент Републике Србије.

Резидент Републике Србије је лице које: 

1) на територији Републике има пребивалиште или центар послов-
них и животних интереса, или

2) на територији Републике, непрекидно или са прекидима, бора-
ви 183 или више дана у периоду од 12 месеци који почиње или 
се завршава у односној пореској години.

У случају када је физичко лице нерезидент Републике Србије и из-
даје у закуп или подзакуп непокретност на територији Републике 
Србије, и по том основу остварује приходе, начин опорезивања и 
плаћања пореза на приходе од непокретности зависи од тога да ли 
Република Србија са земљом резидентства примаоца прихода има 
закључен Уговор о избегавању двоструког опорезивања.

Наиме, ако је прималац прихода резидент државе са којом Репу-
блика Србија има закључен Уговор о избегавању двоструког опо-
резивања, и поседује доказ о резидентности у тој држави, приходи 
од издавања непокретности у закуп, односно подзакуп опорезују се 
у складу са Уговором.

У случају да је прималац прихода резидент државе са којом Репу-
блика Србија нема закључен Уговор о избегавању двоструког опо-
резивања или нису испуњени услови из закљученог Уговора, од-
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носно физичко лице не поседује доказ о резидентности те државе, 
наведени приходи се опорезују на исти начин као и за резидентног 
примаоца прихода.

Уколико физичко лице, резидент Републике Србије, издаје у закуп 
или подзакуп непокретност  правном лицу, предузетнику, преду-
зетнику паушалцу или предузетнику пољопривреднику, закупац 
као исплатилац прихода (закупнине) у обавези је да обрачуна, обус-
тави и уплати порез на приход од непокретности.

У случају када физичко лице издаје непокретност другом физичком 
лицу, обавезу обрачуна и уплате пореза на приход од непокрет-
ности има закуподавац, односно лице које издаје у закуп или под-
закуп непокретност.
 



7Опорезивање прихода физичких лица  
од издавања непокретности и покретних ствари

 
Пореска основица и пореска стопа

Пореску основицу представља бруто приход од непокретности 
умањен за нормиране трошкове од 25%. 

На захтев пореског обвезника уместо нормираних трошкова при-
знаће се стварни трошкови које је имао при остваривању и очувању 
прихода, ако за то поднесе доказ. Наведени захтев физичко лице 
подноси филијали Пореске управе.

Уколико као закупац издајете непокретности у подзакуп, ви сте об-
везник пореза на приход од непокретности, а пореска основица у 
том случају је  разлика између закупнине коју остварујете и закуп-
нине коју плаћате закуподавцу.

Пореска стопа износи 20%.
 

20%
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Обрачун и плаћање пореза на приход  
од непокретности

Уколико физичко лице издаје непокретност другом физичком лицу 
обавезу обрачуна и уплате пореза на приход од непокретности има 
закуподавац, односно лице које издаје у подзакуп непокретност и у 
том случају подноси пореску пријаву  ПП ОПО у року од 30 дана од 
дана остваривања прихода. 

Наведени образац подносите приликом сваког појединачног оства-
реног прихода.

Такође, у обавези сте да извршите и плаћање пореза на приходе од 
непокретности и то најкасније до датума који сте уписали у порес-
кој пријави у пољу - 1.4. датум доспелости пореске обавезе - који не 
сме бити дужи од 30 дана од дана када вам је закупнина исплаће-
на, јер ће вам у супротном бити извршен обрачун камате на износ 
неплаћеног или мање плаћеног износа пореза.

Исто се односи и на нерезидента Републике Србије, за кога пореску 
пријаву ПП ОПО подноси порески пуномоћник кога је тај нерези-
дентни прималац дужан да одреди у року од 10 дана од дана оства-
ривања прихода. 

О имену пореског пуномоћника обавештавате посебну канцела-
рију за нерезиденте која се налази у Београду.

Пореска пријава ПП ОПО се подноси у електронском облику преко 
портала еПорези, и у том случају је неопходно да имате електрон-
ски сертификат.

За подношење пријаве можете користити и интернет киоске који 
постоје у филијалама Пореске управе.
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Такође, пореску пријаву можете поднети и у писаном облику, непо-
средно или путем поште.

Нерезидентни обвезник наведену пореску  пријаву подноси на исти 
начин преко свог пореског пуномоћника.

Уколико пореску пријаву ПП ОПО подносите електронским путем, 
доставља вам се обавештење о успешном подношењу пореске 
пријаве у ком је уписан број који је додељен пореској пријави, као 
и БОП - број одобрења за плаћање који уписујете у налогу за уплату.

Уколико пореску пријаву ПП ОПО подносите непосредно на шал-
теру филијале Пореске управе, унос података из предате пријаве 
у информациони систем Пореске управе у вашем присуству врши 
овлашћени службеник Пореске управе и даје вам обавештење о 
додељеном броју пореској пријави, као и БОП- број одобрења за 
плаћање.

Уколико пореску пријаву ПП ОПО подносите путем поште,  оба-
вештење  о додељеном броју пореској пријави, као и БОП - број 
одобрења за плаћање, Пореска упрaва ће доставити путем поште 
на адресу назначену у пореској пријави.

У  случају када  физичко лице издаје у закуп или подзакуп непокрет-
ност правном лицу, предузетнику, предузетнику паушалцу, или 
предузетнику пољопривреднику, закупац као исплатилац прихода 
(закупнине) је у обавези да обрачуна, обустави и уплати порез на 
приход од непокретности.
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У наведеном случају исплатилац прихода дужан је да поднесе 
пријаву за порез по одбитку, на обрасцу ППП-ПД, у којој ће обрачу-
нати само порез на приход  од непокретности. 

Пријаву подноси пре сваке исплате прихода на који се обрачунава и 
плаћа порез по одбитку, у електронском облику.

Ако као нерезидент физичко лице остварујете приход од издавања 
у закуп или подзакуп непокретности правном лицу, предузетнику, 
предузетнику паушалцу или предузетнику пољопривреднику, с 
обзиром да се исти опорезују порезом по одбитку, нисте у обавези 
да поднесете пореску пријаву и немате обавезу одређивања по-
реског пуномоћника.

20%
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Давање у закуп покретних ствари

Код давања у закуп покретних ствари, поступак опорезивања при-
хода, као и врста и начин подношења пореске пријаве је исти као и 
код опорезивања прихода од издавања у закуп, односно подзакуп 
непокретности.

Једина разлика у обрачуну пореза на приходе од давања у закуп по-
кретних ствари у односу на закуп, односно подзакуп непокретности 
je у висини нормираних трошкова.

Код издавања у закуп покретних ствари пореску основицу предста-
вља бруто приход умањен за нормиране трошкове од 20%.
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Правни оквир

⇒	 Закон о пореском поступку и пореској администрацији (“Сл. 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, 
91/15-аутентично тумачење, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18) 

⇒	 Закон о порезу на доходак грађана ( "Сл. 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 - ус-
клађени дин. изн., 93/2012, 114/2012 - одлука УС, 8/2013 - усклађе-
ни 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.) 

⇒	 Правилник о пореској пријави о обрачунатом порезу самоопорези-
вањем и припадајућим доприносима на зараду, односно другу врсту 
прихода од стране физичког лица као пореског обвезника ( ''Сл. глас-
ник РС'', број 15/16, 20/18)

⇒	 Правилник о пореској пријави за порез по одбитку ( “Сл. гласник РС”, 
бр. 74/13, 118/13, 66/14, 71/14 - исправка, 14/16, 21/17, 20/18)

⇒	 Корисничко упутство за примену Правилника о пореској пријави за по-
рез по одбитку од 13.01.2014. године 

⇒	 Корисничко упуство за подношење пореске пријаве о обрачунатом 
порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима на зараду, 
односно другу врсту прихода од стране физичког лица као пореског 
обвезника — ПП ОПО, март 2016. године.



14 ПОРЕСКИ ИНФОРМАТОР



15Опорезивање прихода физичких лица  
од издавања непокретности и покретних ствари

%



ВАШ ПОРЕЗНИК>> >> ВАШ ПОРЕЗНИК>> >>

ВАШ ПОРЕЗНИК>> >> ВАШ ПОРЕЗНИК>> >>www.purs.gov.rs

ВАШ ПОРЕЗНИК>> >> ВАШ ПОРЕЗНИК>> >>

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


