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- Порески информатор - 
 
 
 
 

ГОДИШЊИ ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА  
 
 
 

Овај порески информатор намењен је физичким лицима која су у календарској години 
остварила доходак већи од троструког износа просечне годишње зараде по запосленом 
исплаћене у Републици Србији у години за коју се утврђује порез, према подацима 
републичког органа надлежног за послове статистике, и по том основу су обвезници 
годишњег пореза на доходак грађана. 

 
 
 

КО ЈЕ ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК?  
 

Порески обвезник је физичко лице које је у календарској години остварило доходак већи 
од троструког износа просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у Републици 
Србији у години за коју се утврђује порез, и то резидент, за доходак остварен на 
територији Републике Србије и у другој држави и физичко лице нерезидент за доходак 
остварен на територији Републике Србије. 

Резидент Републике  Србије је: 
* физичко лице које на територији Републике има пребивалиште или центар 
пословних и животних интереса или 
* физичко лице које на територији Републике, непрекидно или са прекидима, 
борави 183 или више дана у периоду од 12 месеци, који почиње или се завршава у 
односној пореској години. 

Резидент Републике је и физичко лице које је упућено у другу државу ради обављања 
послова у дипломатском или конзуларном представништву Републике, односно обављања 
послова за Републику у међународним организацијама, у периоду обављања делатности у 
том или било ком другом дипломатском или конзуларном представништву Републике, 
односно међународној организацији. 
 
Нерезидент је лице које је остварило доходак на територији Републике, а није резидент 
Републике. 
 
 

НЕОПОРЕЗИВИ ИЗНОС ДОХОТКА  
 

Неопорезиви износ дохотка за 2021. годину је 3.268.224 динара. 
Просечна годишња зарада по запосленом у Републици Србији за 2021. годину износи 
1.089.408 динара. 
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Физичко лице које у календарској години оствари доходак мањи од троструког износа 
просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у Републици у години за коју се 
утврђује порез није обвезник годишњег пореза на доходак грађана. 
 
 
 

КОЈИ СЕ ПРИХОДИ ОПОРЕЗУЈУ? 
 
 

Приходи који су предмет опорезивања годишњим порезом на доходак грађана су:  
1) зарада;  
2) опорезиви приход од самосталне делатности;  
3) опорезиви приход од ауторских и сродних права и права индустријске својине;  
4) опорезиви приход од непокретности;  
5) опорезиви приход од давања у закуп покретних ствари;  
6) опорезиви приход спортиста и спортских стручњака;  
6а) опорезиви приход од пружања угоститељских услуга;  
7) опорезиви други приходи;  
8) приходи по свим основима из тач. 1) до 6) и тачке 7), остварени и опорезовани у 
другој држави за обвезнике резиденте Републике.  
 

Приходи који се опорезују су они који су исплаћени (остварени) у периоду од 1. 
јануара до 31. децембра 2021. године, независно од тога за који су период исплаћени. 

 
Пример: Физичком лицу су, по одлуци суда, у 2021. години исплаћене заостале зараде за 5 

година уназад, на које су у току 2021. године обрачунати и плаћени порез на 
доходак грађана и доприноси за обавезно социјално осигурање. Укупан износ по 
основу исплаћених зарада опорезује се годишњим порезом на доходак грађана за 
2021. годину. 

 
Физичко лице коме су у току године доприноси плаћени из основице која прелази износ 
највише годишње основице доприноса, која за 2021. годину износи 4.869.000 динара, има 
право на повраћај више плаћеног доприноса. Доходак који се опорезује годишњим 
порезом на доходак грађана увећава се за износ који се у календарској години исплати по 
основу  повраћаја више плаћеног доприноса за обавезно социјално осигурање, а на 
основу решења Пореске управе. 
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ОБРАЧУН ГОДИШЊЕГ ПОРЕЗА НА ДОХОДАК ГРАЂАНА 

 
 
Пореску основицу за годишњи порез на доходак грађана чини опорезиви доходак, који 
представља разлику између дохотка за опорезивање и личних одбитака. 
 

 
 

ДОХОДАК ЗА ОПОРЕЗИВАЊЕ 
 
 

Доходак за опорезивање чине приходи које физичко лице оствари у календарској години 
умањени за порез на доходак грађана и доприносе за обавезно социјално осигурање 
плаћене на те приходе у Републици на терет лица које их је остварило. 
 
У наставку дајемо преглед прихода који се умањују за порез на доходак грађана, односно 
приходе који се умањују за порез на доходак грађана и доприносе на обавезно социјално 
осигурање: 
 
 Приходи који се умањују за порез  Приходи који се умањују за порез и 

доприносе 
1 Опорезиви приход од самосталне 

делатности за предузетнике који воде 
пословне књиге 

1 Зарада 

2 Опорезиви приходи од непокретности 2 Лична зарада предузетника и 
предузетника пољопривредника 

3 Опорезиви приход од давања у закуп 
покретних ствари 

3 Опорезиви приход предузетника 
паушалаца 

4 Опорезиви приход од пружања 
угоститељских услуга 

4 Опорезиви приход од ауторских права, 
права сродних ауторском праву и права 
индустријске својине 

  5 Опорезиви приход спортиста и спортских 
стручњака 

  6 Опорезиви други приходи 
 
 
Физичка лица која последњег дана календарске године (31.12.) за коју се утврђује 
годишњи порез на доходак грађана имају мање од навршених 40 година живота 
годишњи збир зарада и опорезивих прихода од самосталне делатности и прихода од 
ауторских права, права сродних ауторском праву и права индустријске својине додатно 
умањују за износ три просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у Републици 
у години за коју се утврђује порез а највише до износа збира зарада и наведених 
опорезивих прихода. 
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Приходи остварени и опорезовани у другој држави умањују се за порез плаћен у 
другој држави. 

 
Доходак за опорезивање утврђује се као разлика између: 
 

- годишњег збира опорезивих прихода (умањених за порез и доприносе за обавезно 
социјално осигурање плаћене на те приход и додатно умањених лицима млађим од 
40 година), увећаним за износ исплаћен по основу повраћаја више плаћеног 
доприноса за обавезно социјално осигурање и  
 

-  неопорезивог износа, који за 2021. годину износи 3.268.224 динара. 
 

 
 
 
+                                          - =                                     

 
   

 
 
 

ЛИЧНИ ОДБИЦИ 
 
 

Физичка лица – обвезници годишњег пореза на доходак грађана имају право на личне 
одбитке и то: 
 
* за обвезника - 40% од просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у Републици 
у години за коју се утврђује порез, што за 2021. годину износи 435.763 динара; 
 
* за издржаваног члана породице - 15% од просечне годишње зараде по запосленом 
исплаћене у Републици у години за коју се утврђује порез, по члану, што за 2021. годину 
износи 163.411 динара. 

 
Укупан износ личних одбитака не може бити већи од 50% дохотка за опорезивање. 

 
У случају да су два или више чланова породице обвезници годишњег пореза на 
доходак грађана право на одбитак за издржаване чланове породице може остварити 
само једно лице.  
 
 

 
           

                   
 

Опорезиви 
приходи

Повраћај више 
плаћеног 

доприноса 
 

Неопорезиви 
износ 

Доходак за 
опорезивање 
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ОСНОВИЦА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПОРЕЗА НА ДОХОДАК 
ГРАЂАНА 

 
 

 
    

                  
 

                                               -       0      =    
 
 
 
  

 
 

ПОРЕСКА СТОПА 
 

Годишњи порез на доходак грађана обрачунава се и плаћа по прописаној стопи од 10%, 
односно 15% и то: 

Опорезиви доходак у износу преко троструке просечне годишње зараде, која за 
2021. годину износи  3.268.224 динара, до шестоструке просечне годишње 
зараде, која за 2021. годину износи  6.536.448 динара, опорезује се по стопи 
годишњег пореза од 10%. 

Уколико је опорезиви доходак виши од шестоструке просечне годишње зараде, 
износ дохотка који је виши од шестоструке просечне годишње зараде опорезује 
се по стопи од 15%. 

Пример: 
                Физичко лице је у 2021. години остварило је опорезиви доходак у износу 7.081.152 

динара. 
                 Доходак у износу од 6.536.448 динара (износ шестоструке просечне годишње 

зараде) опорезује се по стопи од 10%. 
      6.536.448 х 10% = 653.645 динара 

 
                Доходак у износу од 544.704 динара (7.081.152 – 6.536.448) опорезује се по стопи 

од 15%. 
544.700 х 15% = 81.706 * 

 
    Порез на доходак грађана износи: 
                                           653.645 + 81.706 = 735.351 

 
             * износи се у пореској пријави ППДГ-2Р  уписују без децимала 

 
 

Доходак за 
опорезивање  

Лични одбици  

Основица за 
утврђивање годишњег 

пореза на доходак 
грађана - опорезиви 

доходак 
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ПОРЕСКИ КРЕДИТ 
 

Обвезнику који изврши улагање у алтернативни инвестициони фонд, односно у куповину 
инвестиционе јединице алтернативног инвестиционог фонда, признаје се право на порески 
кредит на рачун годишњег пореза на доходак грађана највише до 50% улагања извршеног 
у календарској години за коју се утврђује годишњи порез на доходак грађана. 
 
Право на порески кредит може се остварити само по основу у потпуности уплаћених 
новчаних улога којима се стичу акције или удели у алтернативном инвестиционом фонду, 
односно инвестиционе јединице алтернативног инвестиционог фонда. 
 
Порески кредит не може бити већи од 50% утврђене пореске обавезе по основу годишњег 
пореза на доходак грађана. 

 
 
 

ПОДНОШЕЊЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ  
 
 

Пореска пријава за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана подноси се на 
Обрасцу ППДГ-2Р, у електронском или писменом облику. 
 
У електронском облику пријава се подноси преко портала Пореске управе еПорези,  у 
ком случају је неопходно да подносилац поседује квалификовани електронски сертификат 
са чипом издатим од стране једног од сертификационог тела у Републици. У исту сврху се 
могу користити и интернет киосци у филијалама Пореске управе. Уколико обвезник пореза 
на доходак грађана уз пореску пријаву доставља пратећу документацију, иста се подноси у 
pdf, jpg или png формату. Такође, електронским путем пријаву може поднети и лице које је 
овлашћено од стране пореског обвезника или законског заступника за електронско 
подношење пореских пријава. 
 
Уколико се физичко лице први пут појављује као обвезник годишњег пореза на доходак 
грађана, потребно је претходно да изврши регистрацију попуњавањем података у делу 
портала е-ПОРЕЗИ - Регистрација физичког лица као пореског обвезника. 
  
У писменом облику – непосредно или путем поште, порески обвезник резидент пореску 
пријаву, подноси филијали Пореске управе на чијој територији порески обвезник има 
пребивалиште, односно боравиште. 
 
Порески обвезник нерезидент, преко пореског пуномоћника, одређеног у складу са 
Законом о пореском поступку и пореској администрацији, пореску пријаву у писменом 
облику – непосредно или путем поште, подноси филијали Пореске управе на чијој 
територији је остварио приходе, односно према боравишту/пребивалишту, односно 
седишту пореског пуномоћника. 
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Поднету пореску пријаву порески обвезник може изменити највише два пута 
подношењем измењене пореске пријаве, а најкасније до истека рока застарелости. 
 
Након отпочињања пореске контроле за контролисани порески период, односно након 
доношења решења о утврђивању пореза, као и након покретања радњи пореске полиције у 
циљу откривања пореских кривичних дела, порески обвезник нема право подношења 
измењене пореске пријаве ППДГ-2Р.      
 
Пореска пријава се попуњава на начин прописан Правилником о обрасцима пореских 
пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу. У 
електронском облику се подноси на начин прописан Корисничким упутством за 
подношење пријаве за годишњи порез на доходак грађана у електронском облику. Оба 
документа објављена су на сајту Пореске управе, у делу ''Физичка лица/Преглед 
прописа/Правилници/Корисничка упутства''. 
 
 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ 
 

 
Рок за подношење пореске пријаве за годишњи порез на доходак грађана је 15. мај текуће 
године, за доходак остварен у претходној години. 
 
Последњи рок за подношење пореске пријаве ППДГ-2Р по основу дохотка оствареног 
у 2021. години је 16. мај 2022. године, будући да је последњи дан законског рока за 
подношење пријаве, 15. мај 2022. године, нерадни дан, па се рок помера на први 
наредни радни дан (понедељак, 16. мај 2022. године). 
 
 
 

УТВРЂИВАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПОРЕЗА НА ДОХОДАК ГРАЂАНА 
 
 

Годишњи порез на доходак грађана утврђује решењем надлежна филијала Пореске 
управе, на основу података из пореске пријаве, пословних књига и других података који 
су од значаја за утврђивање пореске обавезе. Порески обвезник је дужан да, на захтев 
Пореске управе и у року који она одреди, достави податке од значаја за утврђивање 
пореске обавезе. 
Решење се пореском обвезнику односно пореском пуномоћнику у папирном облику 
доставља непосредно или путем поште, без обзира да ли је пореска пријава поднета у 
електронском или писменом облику.   
 
Уплатни рачун за уплату годишњег пореза на доходак грађана као и износ пореза за 
плаћање наводе се у решењу пореског органа. 
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ПЛАЋАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПОРЕЗА НА ДОХОДАК ГРАЂАНА 

 
Рок за плаћање годишњег пореза на доходак грађана је 15 дана од дана достављања 
решења о утврђивању пореза.  

 
 
 

ОБРАЧУН ГОДИШЊЕГ ПОРЕЗА НА ДОХОДАК ГРАЂАНА  
 
 
За потребе попуњавања пореске пријаве ППДГ-2Р физичка лица се служе подацима из 
следећих доказа: 
 

- За зараду, за коју је исплатилац обуставио и платио порез и доприносе по одбитку, 
користе се подаци који су исказани у Потврди о плаћеним порезима и доприносима 
по одбитку (Образац ППП-ПО). Образац ППП-ПО је потврда коју је иплатилац 
прихода дужан да, најкасније од 31. јануара године која следи години у којој је 
плаћен порез по одбитку, изда лицу за које је платио порез по одбитку.  
 

У поље 3.1.1. пореске пријаве ППДГ-2Р уноси се укупан износ из поља 
''пореска основица'' Обрасца ППП-ПО 
У поље 3.1.2. пореске пријаве ППДГ-2Р уноси се збир износа 
исказаних у пољима ''порез'' и ''доприноси за обавезно социјално 
осигурање на терет примаоца прихода'' Обрасца ППП-ПО  
 
Податак са редног броја 3.7 Обрасца ППП-ПО – доприноси на терет 
послодавца не узима се као одбитна ставка. Уколико физичком лицу 
за одређени период у години није исплаћивана зарада, већ су 
доприноси обрачунати и плаћени на најнижу основицу доприноса, 
исти се не користе као одбитна ставка и не уносе се у поље 3.1.2. 
пореске пријаве ППДГ-2Р 
 

- За приходе остварене ван радног односа, за које је исплатилац обуставио и платио 
порез и доприносе по одбитку, користе се подаци који су исказани Обрасцу ППП-
ПО. 

У поље 3.1.3, односно 3.1.6. пореске пријаве ППДГ-2Р, зависно од 
врсте прихода уписује се износ из поља ''пореска основица'' Обрасца 
ППП-ПО 
У поље 3.1.4, односно 3.1.7.  пореске пријаве ППДГ-2Р уписује се збир 
износа исказаних у пољима ''порез'' и ''доприноси за обавезно 
социјално осигурање на терет примаоца прихода'' обрасца ППП-ПО 
 
Доприноси се уписују у  укупном износу јер се у целости обрачунавају 
и плаћају на терет обвезника 
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- За опорезиви приход од самосталне делатности предузетника паушалаца 
користе се подаци исказани у решењима о утврђеном порезу на доходак грађана и 
доприносима за обавезно социјално осигурање на приход од самосталне 
делатности. 
  

У поље 3.2.1. пореске пријаве ППДГ-2Р уписује се годишњи збир 
месечно утврђених паушалних прихода 
У поље 3.2.3. пореске пријаве ППДГ-2Р уписује се износ плаћеног 
пореза и плаћених доприноса на утврђени паушални приход 
 
Доприноси се уписују у  укупном износу јер се у целости обрачунавају 
и плаћају на терет обвезника 

 
- За опорезиви приход од самосталне делатности предузетника који води 

пословне књиге опорезиви приход представља податак исказан у Обрасцу Порески 
биланс 2, на редном броју 51 – опорезива добит. 
 

У поље 3.2.1. пореске пријаве ППДГ-2Р уписује се износ опорезиве 
добити 
У поље 3.2.2. пореске пријаве ППДГ-2Р уписује се износ пореза плаћен 
на исказану опорезиву добит. 
 
Ови обвезници опорезиви приход умањују само за порез обзиром да су 
плаћени доприноси у пословним књигама књижени као трошак 
доприноса 
 

- Подаци о исказаној личној заради предузетника и предузетника 
пољопривредника исказани су у поднетим пореским пријавама за порез и 
доприносе по одбитку (Образац ППП-ПД). 
 

У поље 3.2.4. пореске пријаве ППДГ-2Р уписује се износ из поља  
''пореска основица'' пореске пријаве ППП-ПД 
У поље 3.2.5. уписује се износ плаћеног пореза и плаћених доприноса 
обрачунати на исплаћену личну зараду 
 
Плаћени доприноси се уписују у  укупном износу јер се у целости 
обрачунавају и плаћају на терет обвезника 
У случају да обвезник није исплаћивао личну зараду, већ је само 
плаћао доприносе на најнижу основицу доприноса, исти се не 
користе као одбитна ставка и не уписују се у поље 3.2.5 пореске 
пријаве ППДГ-2Р 

 
- Подаци о осталим опорезивим приходима по решењу Пореске управе и износу 

по основу повраћаја доприноса преузимају се из решења Пореске управе, док се 
подаци о приходима за које је обвезник дужан са обрачуна и плати порез и 
доприносе самоопорезивањем и приходи за које је порез плаћен у другој 
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држави користе из поднетих пореских пријава, односно из потврде надлежног 
органа државе у којој је порез плаћен. 

 
Пример: 

 Петар Петровић, власник предузетничке радње који порез на приходе од 
самосталне делатности плаћа самоопорезивањем, опредељен за исплату личне 
зараде и самосталну делатност обавља из радног односа, истовремено и оснивач 
привредног друштва, рођ. 1992. године, отац једног малолетног детета, у 
периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године:  
 

- остварио је бруто зараду од домаћег послодавца у бруто износу од 7.500.000 
динара (месечни неопорезиви износ је 18.300)  

- исплаћен му је износ по основу више плаћеног доприноса у 2020. и 2021. години, у 
износу од 420.000 динара, 

- остварио је опорезив приход (опорезиву добит) од обављања самосталне 
делатности у износу од 8.000.000 

- остварио је личну зараду предузетника у износу од 620.000 динара (месечни 
неопорезиви износ је 18.300) 

- исплаћена му је дивиденда у бруто износу од 5.000.000 динара (овај износ се не 
уноси у пореску пријаву ППДГ-2Р јер су у питању приходи који нису опорезиви 
годишњим порезом на доходак грађана) 

 
 
Попуњена пореска пријава ППДГ-2Р на основу података из датог примера: 
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3.1.
3.1.1. Зарада из чл. 13. до 15в Закона о порезу на доходак грађана 7.280.400 (7.500.000-18.300х12)
3.1.2. Порез и доприноси на терет запосленог (за 3.1.1.) 1.696.971 (7.280.400х10%+4.869.000х19,9%)
3.1.3. Опорезиви приходи остварени ван радног односа (из члана 55. Закона) 0
3.1.4. Порез и доприноси на терет примаоца прихода (за 3.1.3.) 0
3.1.5. Свега после умањења за порез и доприносе (3.1.1. + 3.1.3. - 3.1.2. - 3.1.4.) 5.583.429
3.1.6. Опорезиви приходи остварени ван радног односа (из чл. 65в, 82, 84a и 85. Закона) 0
3.1.7. Порез и доприноси на терет примаоца прихода (за 3.1.6.) 0
3.1.8. Свега после умањења за порез и доприносе (3.1.6. - 3.1.7.) 0
3.2.
3.2.1. Опорезиви приход од самосталне делатности (из чл. 33. и 40. Закона) 8.000.000
3.2.2. Порез (за 3.2.1. по члану 33. Закона) 800.000 (8.000.000х10%)
3.2.3. Порез и доприноси на терет предузетника паушалца (за 3.2.1. по члану 40. Закона) 0
3.2.4. Лична зарада предузетника и предузетника пољопривредника (из члана 33а Закона) 400.400 (620.000-18.300х12)
3.2.5. Порез и доприноси на терет предузетника и предузетника пољопривредника (за 3.2.4.) 198.140 (400.400х10%+620.000х25,5%)
3.2.6. Свега после умањења за порез и доприносе (3.2.1. - 3.2.2. - 3.2.3. + 3.2.4. - 3.2.5.) 7.402.260
3.3.
3.3.1. Опорезиви приходи (из члана 60. Закона) 0
3.3.2. Порез и доприноси на терет примаоца прихода (за 3.3.1.) 0
3.3.3. Свега после умањења за порез и доприносе (3.3.1. - 3.3.2.) 0
3.3.4. Опорезиви приходи (из члана 84б Закона) 0
3.3.5. Порез на терет примаоца прихода (за 3.3.4.) 0
3.3.6. Свега после умањења за порез (3.3.4. - 3.3.5.) 0
3.4.
3.4.1. Опорезиви приходи (из чл. 13. до 14б, 15a и 55. Закона) 0
3.4.2. Порез и доприноси на терет примаоца прихода (за 3.4.1.) 0
3.4.3. Свега после умањења за порез и доприносе (3.4.1. - 3.4.2.) 0
3.4.4. Опорезиви приходи (из чл. 65в, 82, 84a и 85. Закона) 0
3.4.5. Порез и доприноси на терет примаоца прихода (за 3.4.4.) 0
3.4.6. Свега после умањења за порез и доприносе (3.4.4. - 3.4.5.) 0
3.5.
3.5.1. Опорезиви приходи (из чл. 13. до 14б, 33, 40. и 55. Закона) 0
3.5.2. Порез на терет примаоца прихода (за 3.5.1.) 0
3.5.3. Свега после умањења за порез (3.5.1. - 3.5.2.) 0
3.5.4. Опорезиви приходи (из чл 65в, 82, 84a и 85. Закона) 0
3.5.5. Порез на терет примаоца прихода (за 3.5.4.) 0
3.5.6. Свега после умањења за порез (3.5.4. - 3.5.5.) 0
3.6. Износ по основу повраћаја доприноса за обавезно социјално осигурање 420.000
3.7. СВЕГА (3.1.5. + 3.2.6. + 3.3.3. + 3.4.3. + 3.5.3.) 12.985.689
3.8. Износ додатног умањења за обвезника који има мање од навршених 40 година живота 3.268.224
3.9. СВЕГА ПОСЛЕ ДОДАТНОГ УМАЊЕЊА (3.7. - 3.8.) ≥ 0 9.717.465
3.10. УКУПНО (3.1.8. + 3.3.6. + 3.4.6. + 3.5.6. + 3.6. + 3.9.) 10.137.465
3.11. Неопорезиви износ (члан 87. став 1. Закона) 3.268.224
3.12. Доходак за опорезивање (3.10. - 3.11.) 6.869.241
3.13. Лични одбици (3.13.1. + 3.13.2, а највише 50% од 3.12.) 599.174
3.13.1За пореског обвезника (члан 88. став 1. тачка 1) Закона) 435.763
3.13.2За издржаване чланове породице (члан 88. став 1. тачка 2) и став 3. тог члана Закона) 163.411
3.14. Опорезиви доходак (3.12. - 3.13.) 6.270.067
3.14.1Опорезиви доходак до шестоструке просечне годишње зараде 6.270.067
3.14.2Опорезиви доходак преко шестоструке просечне годишње зараде (3.14. - 3.14.1.) 0
3.15. Порез по стопи од 10% (10% на 3.14.1.) 627 007
3.16. Порез по стопи од 15% (15% на 3.14.2.) 0
3.17. Годишњи порез (3.15. + 3.16.) 627 007
3.18. Порески кредит (из члана 89a Закона, а највише 50% од 3.17.) 0
3.19. Годишњи порез после умањења за износ пореског кредита (3.17. - 3.18.) 627 007

Опорезиви приходи за које је исплатилац обуставио и платио порез и доприносе по одбитку (према потврди пореског плаца)

Опорезиви приход од самосталне делатности

Остали опорезиви приходи по решењу Пореске управе

Опорезиви приходи за које је обвезник дужан да обрачуна и плати порез и доприносе самоопорезивањем (члан 100а Закона)

Опорезиви приходи за које је обрачунат и плаћен порез у другој држави (према потврди надлежног органа те државе)
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ПРАВНИ ОКВИР 
 
 

 
Закон о порезу на доходак грађана (“Сл. гласник РС”, бр. 24/01, 80/02, 80/02 - др. закон, 

135/04, 62/06, 65/06 -исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - УС, 93/12, 114/12 - УС, 
47/13, 48/13 -исправка, 108/13, 57/14, 68/14 -др. закон, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 
153/20, 44/21, 118/21); 

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, 95/18, 86/19, 144/20, 96/21); 

Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се 
плаћа по решењу (“Сл. гласник РС”, бр. 90/17, 38/18, 20/19, 19/21, 67/21, 33/22); 

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, 104/18, 96/19, 132/21); 

Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2021. годину, број: 413-00-
2/2022-04 од 04. априла 2022. године, објављено на интернет страници Министарства 
финансија, на следећем линку: https://www.mfin.gov.rs/dokumenti2/objanjenje-u-vezi-sa-
godinjim-porezom-na-dohodak-graana-za-2021-godinu 

 
 
 


	Поднету пореску пријаву порески обвезник може изменити највише два пута подношењем измењене пореске пријаве, а најкасније до истека рока застарелости.
	Након отпочињања пореске контроле за контролисани порески период, односно након доношења решења о утврђивању пореза, као и након покретања радњи пореске полиције у циљу откривања пореских кривичних дела, порески обвезник нема право подношења измењене ...
	Пореска пријава се попуњава на начин прописан Правилником о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу. У електронском облику се подноси на начин прописан Корисничким упутством за подношење пријаве за го...
	РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ
	Рок за подношење пореске пријаве за годишњи порез на доходак грађана је 15. мај текуће године, за доходак остварен у претходној години.
	Последњи рок за подношење пореске пријаве ППДГ-2Р по основу дохотка оствареног у 2021. години је 16. мај 2022. године, будући да је последњи дан законског рока за подношење пријаве, 15. мај 2022. године, нерадни дан, па се рок помера на први наредни р...

