Обавештење о начину плаћања пореских обавеза по основу пореске пријаве о обрачунатом
порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима на зараду, односно другу врсту
прихода од стране физичког лица као пореског обвезника – ПП ОПО и плаћање пореских
обавеза обвезника који су престали са обављањем делатности
Правилником о пореској пријави о обрачунатом порезу самоопорезивањем и припадајућим
доприносима на зараду, односно другу врсту прихода од стране физичког лица као пореског
обвезника (''Сл. гласник РС'', бр. 15/16), у примени од 01.03.2016. године прописан је начин
подношења и садржина пореске пријаве о обрачунатом порезу самоопорезивањем и припадајућим
доприносима на зараду, односно другу врсту прихода од стране физичког лица као пореског
обвезника (у даљем тексту: пореска пријава ПП ОПО).
Пореску пријаву ПП ОПО подноси физичко лице као порески обвезник када оствари
- приход од другог физичког лица (приходи од ауторских и сродних права и права
индустријске својине, камате, приходи од издавања непокретности, давања у закуп покретних
ствари, други приходи)
- зараду или другу врсту прихода коју остварује у или из друге државе, код дипломатског
или конзуларног представништва стране државе, односно међународне организације или код
представника или службеника таквог представништва, односно организације или код другог
исплатиоца, ако порез по одбитку не обрачуна и не уплати исплатилац прихода, односно ако
приход оствари од лица које није обвезник обрачунавања и плаћања пореза по одбитку (од
исплатиоца који није дужан да подноси пореску пријаву за порез по одбитку – ППП-ПД).
Пореска пријава ПП ОПО сматра се поднетом када Пореска управа потврди формалну и
математичку тачност исказаних података, додели број пријаве, број одобрења за плаћање пореза
самоопорезивањем и припадајућих доприноса (у даљем тексту: БОП) на јединствени уплатни
рачун 840000000000484837 – Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку и
самоопорезивањем, осим на приходе од самосталне делатности и о томе достави обавештење
подносиоцу пореске пријаве.
У циљу омогућавања пореским обвезницима да благовремено и уредно плате пореске
обавезе исказане на поднетим пореским пријавама ПП ОПО потребно је да пословне банке и
организационе јединице Управе за трезор омогуће физичким лицима плаћање пореске обавезе на
рачун 840000000000484837 – Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку и
самоопорезивањем, осим на приходе од самосталне делатности и то:
-

готовински и
безготовински.
Код уплате у готовини у налог за уплату, између осталог, уписује се:

-

у поље Сврха уплате - ПП ОПО и месец и година за који је остварен приход
у поље Прималац - Министарство финансија, Пореска управа
у поље Шифра плаћања - 154
у поље Рачун примаоца – 840000000000484837
у поље Модел – 97
у поље Позив на број (одобрења) - БОП додељен од стране Пореске управе.
Код безготовинске уплате у налог за пренос, између осталог, уписује се:

-

у поље Сврха плаћања - ПП ОПО и месец и година за који је остварен приход
у поље Поверилац - Прималац - Министарство финансија, Пореска управа
у поље Шифра плаћања - 254

-

у поље Рачун повериоца - примаоца – 840000000000484837
у поље Модел – 97
у поље Позив на број (одобрења) - БОП додељен од стране Пореске управе.

Дакле, без обзира на начин плаћања (готовински или безготовински) у налогу за уплату,
односно налогу за пренос у поље ''Сврха плаћања'' наводи се ознака пореске пријаве и обрачунски
период у којем је остварен приход (нпр: ПП ОПО – 03.2016).
Код готовинског плаћања пореске обавезе по основу поднете пореске пријаве ПП ОПО
пословне банке и организационе јединице Управе за трезор немају обавезу да проверавају везу
ЈМБГ/ЕПС/ПИБ – БОП, а имајући у виду одредбу члана 19. став 2. Закона о пореском поступку и
пореској администрацији (''Сл. гласник РС'', бр. 80/02,...,15/16) да пореску обавезу може да испуни
друго лице које према пореском закону није одговорно за испуњење пореске обавезе.
Провера везе ПИБ – БОП не врши се и у случају када је порески обвезник (резидентно или
нерезидентно физичко лице) поднео пореску пријаву ПП ОПО, а плаћање пореске обавезе врши
резидентно правно лице (порески пуномоћник који у име и за рачун пореског обвезника врши
плаћање пореске обавезе или друго правно лице по основу уговорног односа), као и када се ради о
захтеву за плаћање пореске обавезе са нерезидентног рачуна пореског обвезника.
У овим случајевима у налог за пренос, између осталог, уписује се:
-

у поље Сврха плаћања - ПП ОПО и месец и година за који је остварен приход
у поље Поверилац - Прималац - Министарство финансија, Пореска управа
у поље Шифра плаћања - 254 или 354*.
у поље Рачун повериоца - примаоца – 840000000000484837
у поље Модел – 97
у поље Позив на број (одобрења) - БОП додељен од стране Пореске управе.
у поље Позив на број (задужења) – ЈМБГ/ЕБС/ПИБ физичког лица – пореског обвезника
(само у случају када се користи шифра 354).
*Напомена: Сматрамо да би Управа за трезор код НБС требала предложити увођење
посебног облика плаћања када су у питању обрачунска плаћања (цесија, асигнација,
компензација) између правних, односно физичких лица, с обзиром да се ознака 3 користи
за компензације које закључује Министарство финансија са правним лицима и
предузетницима који дугују јавне приходе.

На основу уверења надлежног пореског органа о износу појединачних обавеза по врстама
обавеза, обвезницима који су престали са обављањем делатности и који су брисани из евиденције
активних субјеката код Агенције за привредне регистре, потребно је омогућити извршење плаћања
пореских обавеза по основу јавних прихода преко пословних банака и организационих јединица
Управе за трезор.
Пореска управа

