„Обавештење о новим шифрама врста прихода са олакшицом,
у примени од 01.01.2019. године“.
Датум почетка примене доле наведених ОВП ОЛ је 01.01.2019. године. Приликом
попуњавања ППП ПД пријаве датум у пољу 1.3 – Датум настанка пореске обавезе и датум у пољу
1.4 Датум плаћање не може бити пре 01.01.2019. године.
Датум важења доле наведених ОВП ОЛ је закључно са 31.12.2021. године.
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Опис врсте прихода
Зарада и друга примања која имају карактер зараде, из чл. 13, 14, 14а
и 14б Закона, оснивача новооснованог привредног друштва које је
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засновало радни однос у том привредном друштву, са правом на
ослобођење у складу са чланом 21ђ Закона и чланом 45г Закона о
доприносима, у примени почев од 1. јануара 2019. године.
Дозвољене комбинације шифара типа исплатилаца прихода (поље 2.1) и типа прималаца
прихода (поље 3.6): Исплатилац: ознака 1 / прималац: ознака 02.
Обрачун:
- Поље 3.9 – Бруто приход: бруто приход (може се уписати износ до висине
бруто износа који се добија прерачуном нето износа дозвољеног у складу са
чланом 21ђ Закона о порезу на доходак грађана и чланом 45г Закона о
доприносима за обавезно социјално осигурање). Напомена: у поље 3.9 ППП
ПД пријаве уписује се бруто износ.
- Поља 3.10 до 3.16: 0,00 динара.
МФП поља:
- Правила попуњавања свих МФП поља важе као за све остале ППП ПД пријаве
са горе наведеним дозвољеним комбинацијама исплатилац/прималац.
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Опис врсте прихода
Лична зарада новооснованог предузетника из члана 32. став 2.
Закона, са правом на ослобођење у складу са чланом 21ђ Закона и
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чланом 45г Закона о доприносима, у примени почев од 1. јануара
2019. године.
Дозвољене комбинације шифара типа исплатилаца прихода (поље 2.1) и типа прималаца
прихода (поље 3.6): Исплатилац: ознака 4 / прималац: ознака 03.
Обрачун:
- Поље 3.9 – Бруто приход: бруто приход (може се уписати износ до висине
бруто износа који се добија прерачуном нето износа дозвољеног у складу са
чланом 21ђ Закона о порезу на доходак грађана и чланом 45г Закона о
доприносима за обавезно социјално осигурање). Напомена: у поље 3.9 ППП
ПД пријаве уписује се бруто износ.
- Поља 3.10 до 3.16: 0,00 динара.
МФП поља:
- Правила попуњавања свих МФП поља важе као за све остале ППП ПД пријаве
са горе наведеним дозвољеним комбинацијама исплатилац/прималац.
Опис врсте прихода
Лична зарада новооснованог предузетника пољопривредника из

члана 32. став 3. Закона, са правом на ослобођење у складу са чланом
21ђ Закона и чланом 45г Закона о доприносима, у примени почев од
1. јануара 2019. године.
Дозвољене комбинације шифара типа исплатилаца прихода (поље 2.1) и типа прималаца
прихода (поље 3.6): Исплатилац: ознака 7 / прималац: ознака 04.
Обрачун:
- Поље 3.9 – Бруто приход: бруто приход (може се уписати износ до висине
бруто износа који се добија прерачуном нето износа дозвољеног у складу са
чланом 21ђ Закона о порезу на доходак грађана и чланом 45г Закона о
доприносима за обавезно социјално осигурање). Напомена: у поље 3.9 ППП
ПД пријаве уписује се бруто износ.
- Поља 3.10 до 3.16: 0,00 динара.
МФП поља:
- Правила попуњавања свих МФП поља важе као за све остале ППП ПД пријаве
са горе наведеним дозвољеним комбинацијама исплатилац/прималац.
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Опис врсте прихода
Накнада зараде оснивача новооснованог привредног друштва,
односно накнада личне зараде новооснованог предузетника и
новооснованог предузетника пољопривредника, због привремене
спречености за рад услед професионалне болести или повреде на
раду, која од првог дана па све време трајања спречености терети
средства послодавца, са правом на ослобођење у складу са чланом
21ђ Закона и чланом 45г Закона о доприносима, у примени почев од
1. јануара 2019. године.

Дозвољене комбинације шифара типа исплатилаца прихода (поље 2.1) и типа прималаца
прихода (поље 3.6):
- Исплатилац: ознака 1 / прималац: ознака 02,
- Исплатилац: ознака 4 / прималац: ознака 03,
- Исплатилац: ознака 7 / прималац: ознака 04.
Обрачун:
- Поље 3.9 – Бруто приход: бруто приход (може се уписати износ до висине
бруто износа који се добија прерачуном нето износа дозвољеног у складу са
чланом 21ђ Закона о порезу на доходак грађана и чланом 45г Закона о
доприносима за обавезно социјално осигурање). Напомена: у поље 3.9 ППП
ПД пријаве уписује се бруто износ.
- Поља 3.10 до 3.16: 0,00 динара.
МФП поља:
- Правила попуњавања свих МФП поља важе као за све остале ППП ПД пријаве
са горе наведеним дозвољеним комбинацијама исплатилац/прималац.
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Опис врсте прихода
Накнада зараде оснивача новооснованог привредног друштва,
односно накнада личне зараде новооснованог предузетника и
новооснованог предузетника пољопривредника, због привремене
спречености за рад услед професионалне болести или повреде на
раду, која од првог дана па све време трајања спречености терети
средства послодавца, са правом на ослобођење у складу са чланом

21ђ Закона и чланом 45г Закона о доприносима, у примени почев од
1. јануара 2019. Године.
Дозвољене комбинације шифара типа исплатилаца прихода (поље 2.1) и типа прималаца
прихода (поље 3.6):
- Исплатилац: ознака 1 / прималац: ознака 02,
- Исплатилац: ознака 4 / прималац: ознака 03,
- Исплатилац: ознака 7 / прималац: ознака 04.
Обрачун:
- Поље 3.9 – Бруто приход: бруто приход (може се уписати износ до висине
бруто износа који се добија прерачуном нето износа дозвољеног у складу са
чланом 21ђ Закона о порезу на доходак грађана и чланом 45г Закона о
доприносима за обавезно социјално осигурање). Напомена: у поље 3.9 ППП
ПД пријаве уписује се бруто износ.
- Поља 3.10 до 3.16: 0,00 динара.
МФП поља:
- Правила попуњавања свих МФП поља важе као за све остале ППП ПД пријаве
са горе наведеним дозвољеним комбинацијама исплатилац/прималац.
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Опис врсте прихода
Накнада зараде оснивача новооснованог привредног друштва,
односно накнада личне зараде новооснованог предузетника и
новооснованог предузетника пољопривредника, за време плаћеног
одсуства за време прекида рада, односно смањења обима рада до
којег је дошло без кривице запосленог по члану 116. Закона о раду, са
правом на ослобођење у складу са чланом 21ђ Закона и чланом 45г
Закона о доприносима, у примени почев од 1. јануара 2019. године.

Дозвољене комбинације шифара типа исплатилаца прихода (поље 2.1) и типа прималаца
прихода (поље 3.6):
- Исплатилац: ознака 1 / прималац: ознака 02,
- Исплатилац: ознака 4 / прималац: ознака 03,
- Исплатилац: ознака 7 / прималац: ознака 04.
Обрачун:
- Поље 3.9 – Бруто приход: бруто приход (може се уписати износ до висине
бруто износа који се добија прерачуном нето износа дозвољеног у складу са
чланом 21ђ Закона о порезу на доходак грађана и чланом 45г Закона о
доприносима за обавезно социјално осигурање). Напомена: у поље 3.9 ППП
ПД пријаве уписује се бруто износ.
- Поља 3.10 до 3.16: 0,00 динара.

МФП поља:
- Правила попуњавања свих МФП поља важе као за све остале ППП ПД пријаве
са горе наведеним дозвољеним комбинацијама исплатилац/прималац.

