ПП ОПЈ
Исплатилац ________________________________________
Седиште исплатиоца ________________________________
(адреса и општина исплатиоца)
ПИБ _______________________________________________
Матични број _______________________________________
Шифра делатности исплатиоца ________________________

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ
ПОРЕСКА УПРАВА
Организациона јединица _____________________
Потврда о пријему:

Уплатни рачун пореза на зараде:
________________________________________________

ПОРЕСКА ПРИЈАВА О ОБРАЧУНАТОМ
И ПЛАЋЕНОМ ПОРЕЗУ НА ЗАРАДЕ
за месец ________________ (редни број исплате___) 20____. године
Исплата извршена: ______________20____. године
Уносе се цели бројеви, без децимала
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1
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6.2.
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7.
8.

II
9.
10.

III
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12.
12.1.
12.2.
13.
14.

IV
15.

ОПИС
2
ЗАРАДА И ДРУГА ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ
Исплаћена зарада запосленима-основица пореза (члан 13. став 1. Закона)
Износ зараде ослобођен плаћања пореза (2.1 + 2.2 + 2.3)
Пореско ослобођење од _________ динара (члан 15а став 2. Закона)
Премија за добровољно здравствено осигурање, односно пензијски допринос
у добровољни пензијски фонд (члан 21а Закона)
Зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећу за радно
оспособљавање и запошљавање особа са инвалидитетом (члан 21. Закона)
Опорезиви износ зараде - основица пореза (1 - 2)
Остала примања запослених - основица пореза (чл. 14. до 14б Закона)
Обрачунати порез на зараде запослених (3 + 4) х _____%
Умањење обрачунатог пореза по основу новозапослених радника
(6.1 + 6.2 + 6.3)
Умањење обрачунатог пореза по основу члана 21в Закона
Умањење обрачунатог пореза по основу члана 21г Закона
Умањење обрачунатог пореза по основу члана 21д Закона
Порез на зараде плаћен у другој држави
Плаћени порез на зараде запослених (5 - 6 - 7)
УГОВОРЕНА НАКНАДА И ДРУГА ПРИМАЊА
ЗА ПРИВРЕМЕНЕ И ПОВРЕМЕНЕ ПОСЛОВЕ
Зарада - уговорена накнада и друга примања за привремене и повремене
послове - основица пореза (члан 13. став 2. Закона)
Обрачунати и плаћени порез на зараде за привремене и повремене послове
(9 х ____%)
ЛИЧНА ЗАРАДА ПРЕДУЗЕТНИКА
Исплаћена лична зарада предузетника
(члан 13. став 3. Закона)
Износ личне зараде ослобођен плаћања пореза (12.1 + 12.2)
Пореско ослобођење од _________ динара (члан 15а став 2. Закона)
Премија за добровољно здравствено осигурање, односно пензијски допринос
у добровољни пензијски фонд (члан 21а Закона)
Опорезиви износ личне зараде - основица пореза (11 -12)
Обрачунати порез на личну зараду предузетника (13 х _____%)
УКУПНО ПЛАЋЕНИ ПОРЕЗ
Укупно плаћени порез на зараде (8 + 10 + 14)

Број запосл./
ангаж. лица
3

Износ
4

У _______________________, дана ____________ 20____. године

Да су исказани подаци у овој пореској пријави тачни, тврди и оверава:

Пореску пријаву у Пореској
управи контролисали:

ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ ПОПУНИО

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ИСПЛАТИОЦА

1. _____________________________

_______________________________

_________________________________

2. _____________________________

