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Паушално
опорезивање је
систем
опорезивања
претпостављеног
прихода
и доступан је само
предузетницима.
 

 



Предузетници-паушалци су
разврстани у групе које чине
сви предузетници-паушалци
који обављају исту претежну
делатност.
 

 
Претежна делатност је делатност која је
као таква регистрована у регистру
привредних  субјеката, односно
делатност од чијег обављања је у
пореском периоду предузетник-
паушалац остварио виши износ прихода
у односу на ону коју је регистровао као
претежну делатност.

Шифре делатности
за које се признаје
право на паушално

опорезивање
можете наћи на

сајту Пореске
управе

www.purs.gov.rs



Унапређен
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паушалног
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Поједностављена процедура
обрачуна паушалног пореза и
доприноса!
 
Калкулатор паушалног пореза и
доприноса - Аутоматски обрачун
пореза и доприноса на паушално
утврђен приход! 
 
Пореско сандуче - Достављање
решења о утврђеним обавезама
преко портала Пореске управе!

Новине



Калкулатор
паушалног пореза
и доприноса
 
 

Калкулатор је свима доступан на
порталу Пореске управе
www.purs.gov.rs

Уносом задатих параметара можете
сами израчунати износ месечног
паушалног пореза и доприноса.



Пореско сандуче

 

 

Пореско сандуче је део портала
Пореске управе за достављање
решења о утврђеној обавези пореза
и доприноса. 
 
Датумом уручења решења сматра се
дан постављања решења на портал
Пореске управе у пореско сандуче.

Пореско 
сандуче

еПорези



 

 

 

 

Порески обвезник моћи ће да
приступи свом пореском сандучету 
 искључиво употребом 
 квалификованог електронског
сертификата. 
 
Уколико приступ пореском сандучету
у његово име врши друго лице
порески обвезник је дужан да то лице
овласти.
 

За приступ порталу Пореске
управе  неопходан је
квалификовани
електронски сертификат!



 

 

 

 

Квалификовани  електронски
серитификат издају овлашћена

сертификациона тела: МУП,
Привредна комора Србије, ПТТ,

Halcom и E-Smart Systems. 
Све информације о набавци и

коришћењу сертификата можете
наћи на  сајтовима: 

Министарство унутрашњих послова
http://ca.mup.gov.rs

Привредна комора Србије
www.pks.rs/ca/

ПТТ
www.ca.posta.rs

Halcom
http://www.halcom.rs

E-Smart Systems
http://qca.e-smartsys.com/

 

Квалификовани
електронски
сертификат!
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Регистрација оснивања
привредног субјекта у 
Агенцији за привредне
регистре подношењем
јединствене регистрационе
пријаве!

 У року од 48 сати од дана
регистрације оснивања
привредног субјекта у АПР-у
добијају решење о утврђеној
обавези посредством
портала Пореске управе.

 
Решење о утврђеној обавези
се доставља  у пореско
сандуче на порталу Пореске
управе!
 

Процедура за
новоосноване
паушалце
који се региструју преко АПР 
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У року од 5 дана од регистрације
дужни су да поднесу
захтев за паушално
опорезивање преко портала
Пореске управе.
 У року од 15 дана од дана
регистрације дужни су
поднесу пореску пријаву за
утврђивање пореза на
приходе од самосталне
делатности у електронском
облику преко портала
Пореске управе.

 Решење о утврђеној обавези
се доставља  у пореско
сандуче на порталу Пореске
управе!
 

Процедура за
новоосноване
паушалце
који се не региструју преко АПР (адвокати)
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Процедура за
обвезнике
паушалце
код којих није дошло до промене
елемената од значаја за опорезивање 

Решење о утврђеној обавези
се доставља   у пореско
сандуче на порталу Пореске
управе!
 

Почетком јануара
Пореска управа доноси решење
о утврђеној обавези за порез и
доприносе за текућу пословну
годину у електронском облику.
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Процедура за
обвезнике
паушалце
код којих је дошло до промене 
елемената од значаја за опорезивање 

Подношење пореске пријаве
за утврђивање обавезе  до 31.
јануара наредне пословне
године у односу на годину у
којој је дошло до промене
елемената од значаја за
опорезивање. На пример,
промена шифре делатности.

Решење о утврђеној обавези
се доставља   у пореско
сандуче на порталу Пореске
управе!
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Полазна основица за утврђивање
висине паушалног прихода по
групама се одређује  у односу на
просечну  месечну зараду по
запосленом остварену у Републици,
граду, општини, у години која
претходи години за коју се утврђује
порез.

 *Извор: Уредба о ближим условима, критеријумима и
елементима за паушално опорезивање обвезника пореза
на приходе од самосталне делатности



Просечна месечна зарада 
 
 
 

Број запослених
 
 
 

Коефицијент делатности
 
 
 

Број  становника 

Обрачун висине
паушалног прихода

 

 *На основу последњих објављених података републичког
органа надлежног за послове статистике.



Полазна основица за утврђивање
висине паушалног прихода  у односу
на просечну  месечну зараду по
запосленом остварену у Републици -
примењује се на 15 делатности,
предвиђених Уредбом о ближим
условима, критеријумима и
елементима за паушално
опорезивање обвезника пореза на
приходе од самосталне делатности. 

 *На основу последњих објављених података републичког
органа надлежног за послове статистике.



 

Уколико престану разлози за
паушално опорезивање, Пореска
управа ће  решењем наложити
обвезнику вођење пословних књига
од половине текуће године или од
почетка наредне године.
 
 
 
 
Предузетник-паушалац коме
престане право на паушално
опорезивање по основу
регистровања у систем ПДВ, дужан је
да води пословне књиге најкасније
од дана када постане обвезник
пореза на додату вредност у складу
са законом којим се уређује порез на
додату вредност, без утврђивања
обавезе вођења пословних књига
решењем Пореске управе.

 



Детаљније информације о 
систему паушалног опорезивања

сазнајте позивом  
Контакт центра Пореске управе 

011 331 01 11
или информације потражите на

сајту 
www.purs.gov.rs

и друштвеним мрежама 
Пореске управе 

(Facebook, Twitter, Instagram) 
 

У 37 филијала Пореске управе у Србији,
на јединственом пореском месту 

"Ваш порезник"
можете се непосредно информисати о

систему паушалног опорезивања!


