КАЛКУЛАТОР ПАУШАЛНОГ
ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА

Унапређен систем
паушалног опорезивања
од 01.01.2020.

Сами можете израчунати износ месечног паушалног
пореза и доприноса уносом параметара на Калкулатору
који је доступан свима на порталу Пореске управе
www.purs.gov.rs.

Пореско сандуче
Достављање решења о
утврђеним обавезама електронски,
преко портала Пореске управе

• Републици - за 15 делатности назначених у Уредби о
ближим условима, критеријумима и елементима за
паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од
самосталне делатности
• Граду или општини у којој је регистрован предузетник – за
остале делатности

ПОРЕСКО САНДУЧЕ
Пореско сандуче доступно је на порталу Пореске управе
еПорези и служи за достављање решења о утврђеној
висини пореза и доприноса. Датумом уручења решења
сматра се дан достављања у пореско сандуче.

Поједностављена процедура обрачуна
паушалног пореза и доприноса!
Калкулатор паушалног
пореза и доприноса
Аутоматски обрачун
пореза и доприноса на
паушално утврђен приход

Полазна основица за утврђивање висине паушалног
прихода се одређује у односу на просечну месечну зараду
по запосленом у години која претходи години за коју се
утврђује порез, остварену у:

1177442200

ОБРАЧУН ВИСИНЕ ПАУШАЛНОГ ПРИХОДА

ПРИСТУП ПОРЕСКОМ САНДУЧЕТУ
За приступ порталу еПорези и пореском сандучету
неопходан је квалификовани електронски сертификат!
Порески обвезник може да приступи пореском сандучету
самостално или преко другог лица (књиговођа или друга
особа), које је дужан да овласти.
КВАЛИФИКОВАНИ ЕЛЕКТРОНСКИ СЕРТИФИКАТ
Квалификовани електронски серитификат издају
овлашћена сертификациона тела, на чијим вебсајтовима
можете пронаћи информације о њиховој набавци и
коришћењу:
Министарство унутрашњих послова – ca.mup.gov.rs
Привредна комора Србије – www.pks.rs/ca
ПТТ – www.ca.posta.rs
Halcom – www.halcom.rs
E-Smart Systems – qca.e-smartsys.com

Просечна месечна зарада
×
Број запослених
×
Коефицијент делатности
÷
Број становника
*На основу последњих објављених података републичког
органа надлежног за послове статистике.

Уколико престану разлози за паушално опорезивање,
Пореска управа ће решењем наложити обвезнику вођење
пословних књига од половине текуће године или од
почетка наредне године.
Уколико
предузетнику-паушалцу
престане
право
на паушално опорезивање по основу регистровања у
систем ПДВ-а, дужан је да почне да води пословне
књиге најкасније од дана када постане обвезник
ПДВ-а, без потребе да буде обавештен о обавези
вођења пословних књига од стране Пореске управе.

ПРОЦЕДУРА УТВРЂИВАЊА
ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗА
НОВООСНОВАНИ ПАУШАЛЦИ
1. Ако се региструју преко АПР-а
Приликом регистрације привредног субјекта у Агенцији
за привредне регистре, предузетник подноси јединствену
регистрациону пријаву која обухвата и пријаву за
паушално опорезивање.
У року од 48 сати од дана регистрације привредног
субјекта у АПР-у, предузетник добија решење о утврђеној
пореској обавези посредством портала Пореске управе
еПорези.

Систем паушалног опорезивања у Србији

Паушално опорезивање је систем опорезивања
претпостављеног прихода и доступан је само
предузетницима.
Предузетници-паушалци су разврстани у групе у
зависности од претежне делатности коју обављају.

Детаљније информације о систему
паушалног опорезивања сазнајте на
електронској адреси
www.purs.gov.rs
позивањем Контакт центра
Пореске управе
011 331 01 11
или у 37 филијала Пореске управе у
Србији, на јединственом пореском месту

2. Ако се не региструју преко АПР-а (адвокати)
У року од 5 дана од регистрације, предузетник је дужан да
преко портала Пореске управе еПорези поднесе захтев за
паушално опорезивање, а у року од 15 дана и пореску
пријаву за утврђивање пореза на приходе од самосталне
делатности.

Ваш порезник

ПОСТОЈЕЋИ ОБВЕЗНИЦИ ПАУШАЛЦИ
1. Ако је дошло до промене елемената од значаја за
опорезивање
Почетком јануара Пореска управа доноси и доставља
решење о утврђеној обавези за порез и доприносе за
текућу пословну годину у електронском облику.
2. Ако није дошло до промене елемената од значаја
за опорезивање
Предузетник је дужан да поднесе пореску пријаву за
утврђивање обавезе до 31. јануара наредне пословне
године у односу на годину у којој је дошло до промене
елемената од значаја за опорезивање, нпр. шифре
делатности.

Решење о утврђеној обавези се свим
категоријама доставља електронски, у
пореско сандуче на порталу еПорези!

Претежна делатност је делатност која је као таква
регистрована у регистру привредних субјеката, или
делатност од чијег обављања је у пореском периоду
предузетник паушалац остварио виши износ прихода
у односу на регистровану претежну делатност.

Пореска управа Републике Србије
@ePOREZI

Шифре делатности за које се признаје право на
паушално опорезивање можете наћи на порталу
Пореске управе www.purs.gov.rs

@poreska_uprava

Унапређење Система паушалног опорезивања подржао је
USAID кроз пројекат Јавно-приватног дијалога за развој
који спроводи НАЛЕД у сарадњи са РСЈП

