„Привредни саветник“ организује

САВЕТОВАЊЕ
на тему

ОБРАЧУН ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ И ДРУГА ПРИМАЊА
И ИЗМЕНЕ ПОРЕСКИХ ПРОПИСА
МЕСТА И ДАТУМИ ОДРЖАВАЊА САВЕТОВАЊА:

СУБОТИЦА

Скупштина општине – нова зграда

УЖИЦЕ

Биоскоп „Арт“, Петра Ћеловића 4

НОВИ САД

„СПЕНС“ – Амфитеатар – I спрат

ЧАЧАК

Висока школа техничких струковних студија, Св. Саве 65

ЗРЕЊАНИН

Хотел „Војводина“

БЕОГРАД

Дом синдиката

НИШ

Народно позориште

ВАЉЕВО

Хотел „Гранд“

ВРЊАЧКА БАЊА

Хотел „Фонтана“

КРАГУЈЕВАЦ

Хотел „Крагујевац“

3. јун 2013.
4. јун 2013.
5. јун 2013.
6. јун 2013.
7. јун 2013.

Саветовање почиње у 9,00 часова
ТЕМЕ САВЕТОВАЊА:

• Измене Закона о порезу на доходак грађана и Закона о доприносима за социјално осигурање
• Обрачун зарада након промене стопе пореског оптерећења
• Новине у вези са опорезивањем предуз етника (самооп
 орезивање, могућност исплате личне
зараде предузетнику итд.)
• Промене код паушалаца (повећање годишњег промета, нове категорије делатности које немају
право на паушално опорезивање)
• Измене у вези са опорезивањем прихода од непокретности, капиталних добитака, добитака од
игара на срећу, осталих прихода, годишњег пореза на доходак грађана и сл.
• Измене и допуне код пореза на имовину у статици, пореза на пренос апсолутних права, пореза
на наслеђе и поклон
• Измене и допуне Закона о пореском поступку и пореској администрацији
• Измене и допуне Закона о порезу на добит
• Измене и допуне Закона о акцизама
• Примена Закона о роковима за измирење новчаних обавеза
• Остале актуелне теме (информативна пореска пријава и остало)
• Одговори на питања
Накнада за учешће на саветовању износи:
– 3.000 динара са ПДВ за претплатнике на часопис „Привредни саветник“;
– 10.000 динара са ПДВ за остала лица која нису претплатници.
Материјал за саветовање је „Привредни саветник“ бр. 11 и 12/2013 који ће претплатницима
бити достављени поштом пре саветовања. Остали учесници који нису претплатници материјал
ће добити уз накнаду за учешће на саветовању.
Накнада за саветовање може се уплатити на један од текућих рачуна Привредног саветника: 205-568605, 170-900-30, 160-186875-14, о чему на саветовању треба предати доказ. Плаћање се може извршити и на
самом саветовању, у готовом или чеком.
У вези са уплатом накнаде учесници се могу обратити служби претплате на телефон (011) 3209-630
или на мејл: nenad.stokovic@privsav.rs како би на време добили рачун за своју уплату и избегли гужву пре
почетка саветовања.
Пријављивање се може извршити и директно на сајту Привредног саветника www.privsav.rs

ПРОГРАМ САВЕТОВАЊА
ОБРАЧУН ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ И ДРУГА ЛИЧНА ПРИМАЊА
И ИЗМЕНЕ ПОРЕСКИХ ПРОПИСА
1. Отварање саветовања
2. Измене Закона о порезу на доходак грађана и Закона о доприносима за социјално осигурање
– Обрачун пореза и доприноса на зараде по новим стопама пореза и доприноса
– Измене у вези са опорезивањем предузетника који плаћају порез на приходе од самосталне
делатности и предузетника – паушалаца
– Измене у вези са опорезивањем прихода од непокретности, капиталних добитака/губитака, прихода
од пољопривреде и шумарства, добитака од игара на срећу, годишњег пореза и осталих примања
Пауза
3. Измене и допуне осталих прописа
– Измене код пореза на имовину у статици, пореза на пренос апсолутних права, пореза на наслеђе и
поклон
– Измене и допуне Закона о пореском поступку и пореској администрацији
– Новине у Закону о порезу на добит
– Новине у Закону о акцизама
4. Актуелне теме
– Примена Закона о роковима за измирење новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
– Информативна пореска пријава о имовини физичких лица преко 35.000.000 динара
– Остале актуелности
5. Одговори на питања

9,00 – 9,15
9,15 – 11,00

11,00 – 11,30
11,30 – 13,00

13,00 – 13,30

13,30 –

Централна тема саветовања је примена измењеног Закона о порезу на доходак грађана и Закона о доприносима за
социјално осигурање приликом обрачуна и исплата зарада и других личних примања. Изменама ових закона, смањена
је стопа порезе на зарада са 12% на 10%, а повећана стопа доприноса на ПИО са 22% на 24% (на терет запослених
се повећава на 13%, а на терет послодавца стопа остаје 11% ). Такође, неопорезив износ на који се не обрачунава
порез на зараде повећан је са 8.776 на 11.000 дин. Ово условљава промену коефицијената за прерачунавање са нето на
бруто, а посебно тежиште у објашњењима ће бити стављено на начин обрачуна зарада исплатиоца који нису обрачуна
ли зараде или извршили исплату дела зараде до ступања на снагу измена (да ли по старом или по новом?)
Велике измене извршене су и код пореског третмана предузетника који плаћају порез на приходе од самостал
не делатности. Уместо досадашњег плаћања на основу решења надлежног пореског органа, предузетници ће се са
моопорезовати, тј. сами обрачунавати пореску обавезу за текућу фискалну годину и аконтацију за наредну, а уведен је
и појам личне зараде – новчани износ који предузетник утврди као своје месечно лично примање, на које се плаћају
порези и доприноси на зараду и који се признаје као расход у пореском периоду. Новине у вези са самоопорезивањем
предузетника примењиваће се од 1. јануара 2014. године, а изузетно предузетник може утврђивање пореза на приходе
од самосталне делатности да утврди самоопорезивањем и од 1. јула 2013. по сопственој вољи ако од тог датума испла
ћује личну зараду као своје месечно лично примање и о томе до 1. јула 2013. године писаним путем обавести надлежни
порески орган.
За паушалце је цензус за паушално опорезивање повећан са досадашњих 3.000.000 на 6.000.000 дин (примењује се
од 2014. године), а у категорију делатности за које није могуће паушално опорезивање сврставају се још неке делатности.
Изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији од 1. јануара 2014. године уводи се
обједињавање плаћања свих пореза и доприноса по одбитку на зараде, накнаде зарада и остала лична примања.
Све постојеће пореске пријаве и други обрасци (тренутно 35 образаца) биће замењени једном пореском пријавом о
обрачунатим порезима и доприносима за све примаоце прихода, и све врсте примања, на нивоу исплатиоца. Ова једин
ствену пореску пријаву на новом обрасцу од следеће године исплатилац ће подносити пре сваке исплате зарада, накна
да зарада и осталих личних расхода и то искључиво у електронском облику.
Измене и допуне Закона о порезима на имовину које се односе на порез на имовину у статици примењују се од 1. ја
нуара 2014. год, а огледају се у утврђивању пореске основице обвезника који воде пословне књиге због укидања накна
де за коришћење грађевинског земљишта. За обвезнике који воде пословне књиге од следеће године пореска основица
ће бити тржишна вредност коју утврђује локална самоуправа, односно фер вредност ако су непокретности исказане у
књигама по методи фер вредности. Поред наведених, код пореза на имовину, уведене су и друге значајне измене. Изме
не које се односе на порез на пренос апсолутних права и порез на наслеђе и поклон ступају на снагу одмах.
У вези са применом Закона о рокова о измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, који се
примењује од 30. марта 2013. године појавио се велики број недомица и дилема, као што су: када је могуће уговарање
плаћања у року дужем од 60 дана, да ли је дужник коме поверилац није измирио новчану обавезу у прописаном року
има обавезу подношења обавештења
Ближи се крајњи рок (30. јун 2013. год) за подношење информативне пореске пријаве о имовини физичких
лица, чија је тржишна вредност на дан 1. јануара 2013. године већа од 35.000.000 динара, па ћемо искористити при
лику да укажемо на обавезе у вези са овом пореском пријавом, које податке узети као тржишну вредност и друго,
посебно у светлу чињенице да ће порески обвезник – физичко лице које не поднесе информативну пореску пријаву
или у њој не наведе сву своју имовину казнити за прекршај новчаном казном у висини од 3% тржишне вредности
непријављене имовине.

