Привредни саветник доо, Београд
Који се БОП користи и која се шифра плаћања уноси приликом исплата зарада запосленима
са наменског рачуна на који је претходно уплаћен износ директних давања у складу са
Уредбом

У току данашњег и јучершњег дана смо од наших претплатника, корисника пакета мера у складу са
Уредбом о фискалним погодностима и директним давањима добили већи број позива путем кол
центра са питањима који се БОП користи, као и која се шифра плаћања уноси приликом исплата
зарада и накнада зарада запосленима са наменског рачуна на који је претходно уплаћен износ
директних давања у складу са Уредбом о фискалним погодностима и дирекним давањима.
Који се БОП користи приликом исплата зарада запосленима са наменског рачуна?
Приликом исплата зарада и накнада зарада запосленима са наменског рачуна, користи се
БОП из пореске пријаве за месец за који се исплаћује зарада, односно накнада зараде и то
независно од тога:
- што је висина директног давања претходно исплаћена на наменски рачун у износу који је утврђен
на основу броја запослених за чије је зараде и накнаде зарада поднет Образац ППП-ПД за
обрачунски период март 2020. године и износа основне минималне нето зараде за март 2020. године,
као и
- да ли је привредни субјект прихватио пакет мера у складу са Уредбом о фискалним погодностима
и директним давањима подношењем пореске пријаве закључно са 30. априлом 2020. године на
Обрасцу ППП-ПД за обрачунски период март или април у којој је као датум плаћања наведен
04.01.2021. године.
Примери
Уколико привредни субјект у месецу мају 2020. године са наменског рачуна врши исплату зарада
запосленима за април 2020. године (јер је претходно запосленима исплатио зараду за март 2020.
године у целости), као позив на број уписује БОП који је добио приликом подношења пореске
пријаве за април 2020. године и то независно од тога да ли је прихватио пакет мера подношењем
пореске пријаве на Обрасцу ППП-ПД закључно са 30. априлом 2020. године за месец март или април
2020. године, у којој је као датум плаћања наведен 04.01.2021. године.
Са друге стране, уколико привредни субјект у месецу мају 2020. године са наменског рачуна врши
исплату зарада запосленима за март 2020. године (јер претходно запосленима није исплатио
зараду за март 2020. године у целости или је исплатио делимично), као позив на број уписује БОП
који је добио приликом подношења пореске пријаве за март 2020. године.
Која се шифра плаћања уноси приликом исплата са наменског рачуна?
Приликом исплата са наменског рачуна зарада и накнада зарада запосленима код привредних
субјеката уноси се шифра плаћања 240, док се за исплате предузетницима паушалцима и
предузетницима који се нису определили за исплату личне зараде уноси шифра плаћања 241 (ови
предузетници приликом исплате са наменског рачуна не уписују позив на број).

