УПУТСТВО О ШИФРАМА ПЛАЋАЊА
за које се у налог којим се налаже плаћање пореза по одбитку, односно плаћање
прихода на које се плаћају порези по одбитку, уноси број одобрења за плаћање
који додељује Пореска управа

Чланом 30а Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл.
гласник РС", бр. 80/2002, ..., 108/2013) прописано је да ће банка дозволити исплату
прихода физичким лицима за које постоји обавеза плаћања пореза и доприноса по
одбитку (у даљем тексту: порез по одбитку) само ако налог којим се банци налаже
исплата тих прихода, као и плаћање пореза по одбитку (у даљем тексту: налог) садржи
позив на број одобрења који додељује Пореска управа (у даљем тексту БОП).
Шифре плаћања које је прописала Народна банка Србије је Одлуком о облику,
садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Сл.
гласник РС“, бр. 57/2004, 82/2004 и 98/2013, у даљем тексту: шифре плаћања)
омогућавају препознавање прихода физичих лица, као и пореза по одбитку за које је у
налог обавезно уписати БОП.
Учесници у платном промету дужни су да у налог упишу одговарајућу шифру
плаћања, независно од тога да ли за одређену шифру постоји обавеза уписа БОП.
Шифра плаћања која се уноси у налог има три цифре, од којих прва представља
шифру класификације према облику плаћања, а друге две шифру класификације према
основу плаћања.
Шифра плаћања класификације према облику плаћања (готовински,
безготовински, обрачунски и прекњижавање) опредељује врсту инструмента платног
промета, односно налог који се користи у трансакцији. Порез по одбитку, као и
приходи на које се плаћа порез по одбитку ако је исплатилац прихода физичко лице,
обавезно се плаћају безготовински, коришћењем налога за пренос у који се уписује
БОП. Правно лице или предузетник који приходе физичким лицима на које се плаћа
порез по одбитку исплаћује готовински, у налог за исплату којим подиже средства за
плаћање ових прихода обавезно унеси БОП.
У оквиру шифри које опредељују основ плаћања, за препознавање обавезе уписа
БОП у налог од значаја су шифре плаћања у групи трансакција расподеле, док шифре
класификације према облику плаћања опредељују поље у налогу у које се уписује БОП,
као и поље у које се мора унети порески идентификациони број (ПИБ) лица за чији
рачун се врши плаћање, ако се порез по одбитку или приход физичким лицу плаћају за
рачун другог лица (асигнација, цесија).
Шифре плаћања у трансакцијама расподеле, као и обавезност уписа БОП у налог
наведене су у табели 1.
Шифре плаћања класификације према облику плаћања и поље у које се уписује
БОП, односно ПИБ лица за чији рачун се врши плаћање, у случају плаћања
асигнацијом/цесијом представљени су у табели 2.
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Табела 1.
Шифре плаћања у трансакцијама расподеле и обавезност уписа БОП
Шифра

Назив

40.

Зараде и друга
примања
запослених

41.

Неопорезива
примања
запослених,
социјална и
друга давања
изузета од
опорезивања и
обуставе од
зарада

42.

Накнаде зарада
на терет
послодавца

44.

Исплате преко
омладинских и
студентских
задруга

45.

Пензије

Опис
Обавезност БОП
зарада; лична зарада предузетника; разлика зараде
лица постављених на јавну функцију за време
обављања те функције; уговорена накнада за
привремене и повремене послове, као и опорезива
примања запослених по основу: накнаде трошкова
превоза у јавном саобраћају, дневнице и накнаде
трошкова превоза и смештаја за службено путовање у
ДА
земљи или иностранству, дневне накнаде припадника
Војске Србије, солидарне помоћи за случај болести,
рехабилитације или инвалидности запосленог или
члана његове породице, новогодишњих и божићних
поклона деци запосленог и јубиларне награде
запосленог
неопорезива примања запослених по основу: накнаде
трошкова превоза у јавном саобраћају, дневнице и
накнаде трошкова превоза и смештаја за службено
путовање у земљи или иностранству, дневне накнаде
припадника Војске Србије, солидарне помоћи за
случај болести, рехабилитације или инвалидности
запосленог или члана његове породице, новогодишНЕ
њих и божићних поклона деци запосленог и јубиларне
награде запосленог;социјална и друга давања изузета
из опорезивања у складу са законом којим се уређује
порез на доходак грађана, изузев накнаде трошкова
волонтирања;обуставе по основу административне
забране за кредите, чланарине и остале законске,
административне и друге обуставе
накнада зараде због привремене спречености за рад
због повреде на раду или професионалне болести, а
која од првог дана па све време трајања спречености
терети средства послодавца; накнада зараде за случај
привремене спречености за рад до 30 дана услед
болести или повреде ван рада, због болести или
компликација у вези са одржавањем трудноће, због
прописане мере обавезне изолације, због неге
ДА
болесног члана уже породице, изузев детета млађег од
три године, због одређивања за пратиоца болесног
лица у складу са законом којим се уређује здравствено
осигурање;накнада зараде за време плаћеног одсуства
за време прекида рада, односно смањења обима рада
до ког је дошло без кривице запосленог према члану
116. Закона о раду
исплата члановима задруге с рачуна задруге
износ пензија који се исплаћује пензионерима или
преноси на њихове текуће рачуне у банци и другој
финансијској организацији, осим исплата у готовом
новцу

ДА

НЕ
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46.

47.

48.

49.

53.

54.

обуставе по основу административне забране за
кредите, чланарине и остале законске,
административне и друге обуставе
накнада зараде за боловање преко 30 дана за случај
привремене спречености за рад преко 30 дана, због
болести или повреда ван рада, болести или
компликација у вези са одржавањем трудноће,
прописане мере обавезне изолације, неге болесног
Накнаде зарада члана уже породице, изузев детета млађег од три
на терет других године, као и одређивања за пратиоца болесног
исплатилаца
лица;накнада зараде за боловање преко 30 дана за
случај привремене спречености за рад због давања
ткива и органа и због неге болесног детета до 3
године;накнада зараде за време породиљског
одсуства, одсуства с рада ради неге детета и одсуства
с рада ради посебне неге детета
Приходи
камата, дивиденда и учешће у добити, принос од
физичких лица инвестиционе јединице отвореног инвестиционог
од капитала и
фонда, приход од издавања непокретности и
других
покретних ствари, приход од имовинског права над
имовинских
ауторским делом, односно од права индустријске
права
својине, приходи од осигурања
приход од уговорене накнаде за стварање ауторског
Остали приходи дела, приход спортиста и спортских стручњака,
физичких лица приход од уговора о делу и други приходи физичких
лица непоменути у шифрама од 40 до 48
Уплата јавних
прихода изузев
уплата јавних прихода, и то пореза, изузев пореза по
пореза и
одбитку, такси, накнада и др.
доприноса по
одбитку
уплата пореза и доприноса које је исплатилац прихода
Уплата пореза и
дужан да обрачуна, обустави и уплати на прописани
доприноса по
јединствени уплатни рачун најкасније на дан исплате
одбитку
прихода физичком лицу по одбитку
Обуставе од
пензија

57.

Повраћај више
пренос средстава са уплатног рачуна текућег прихода
или погрешно
у корист пореског обвезника на име више наплаћених
наплаћених
или погрешно наплаћених текућих прихода
текућих прихода

58.

Прекњижавање
више или
пренос средстава с једног уплатног рачуна текућег
погрешно
прихода у корист другог, а на име више уплаћених
уплаћених
или погрешно уплаћених текућих прихода
текућих прихода

НЕ

ДА

ДА

ДА

НЕ

ДА
ДА, у случају
повраћаја пореза
по одбитку, у
осталим
случајевима НЕ
ДА, у случају
повраћаја пореза
по одбитку, у
осталим
случајевима НЕ

Напомене:
1) Ако послодавац користи могућност да накнаде зарада које исплаћује на свој
терет у појединачној пореској пријави (ППП-ПД) исказује у оквиру зараде, тада при
плаћању збирног износа нето зараде и ове накнаде зараде користи шифру плаћања за
зараде (40).
2) Шифре плаћања 57 и 58 користи само Министарство финансија Управа за
трезор.
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Табела 2.
Шифре плаћања класификације према облику плаћања и поље за упис БОП/ПИБ
Шифра Облик плаћања
Опис
Готовинске исплате с рачуна
1
Готовински

Пренос (плаћање и други
трансфери) с једног рачуна на
други рачун
Обрачунска плаћања (за
асигнацију/цесију)

2

Безготовински

3

Обрачунски

9

Прекњижавање Повраћај по основу више
уплаћених или погрешно
уплаћених средстава

Прекњижавање више уплаћених
или погрешно уплаћених
средстава са једног на други
уплатни раћун јавног пригода

Поље
Налог за исплату – БОП се
уписује у поље: позив на број
(задужење)
Налог за пренос – БОП се уписује
у поље: позив на број (одобрење)
Налог за пренос – БОП се
уписује у поље: позив на број
(одобрење), а ПИБ лица за чији
рачун се врши плаћање
асигнацијом уноси се у поље:
позив на број (задужење)
Налог за пренос – БОП се уписује
у поље: позив на број (задужење),
а ПИБ се уписује у поље: позив
на број (одобрење)
Налог за пренос – у пријави на
терет БОП се уписује у поље:
позивна број (задужење), а у
пријаву у корист БОП се уписује
у поље: позив на број (одобрење)

Напомена: шифру 9 користи само Министарство финансија Управа за трезор
У наставку су дати примери правилно попуњених налога, као напомена за начин
уноса ПИБ-а у позив на број (задужење) код плаћања асигнацијом/цесијом.

4

1. Безготовинско плаћање зараде примаоцу прихода

Дужник – налогодавац

«СС» д.о.о.
Сврха плаћања
Уплата зараде за месец март 2014

НАЛОГ ЗА ПРЕНОС
Шифра
Плаћања

валута

РСД

240

износ

износ нето зараде

Рачун дужника - налогодавца

број рачуна исплатиоца прихода
Модел и позив на број (задужење)

Поверилац – прималац

Рачун повериоца – примаоца

Марко Марковић, НН банка

Модел и позив на број (одобрење)

________________________ ____________________
печат и потпис налогодавца место и датум пријема

_________________
датум валуте

број рачуна примаоца прихода
БОП

97

2. Безготовинско плаћање накнаде зараде за боловање преко 30 дана

Дужник – налогодавац

«СС» д.о.о.
Сврха плаћања

НАЛОГ ЗА ПРЕНОС
Шифра
Плаћања

247

валута

РСД

износ

износ нето зараде

Рачун дужника - налогодавца

број рачуна исплатиоца прихода

Уплата накнаде боловања преко 30 дана за
месец март 2014

Модел и позив на број (задужење)

Поверилац – прималац

Рачун повериоца – примаоца

Марко Марковић, НН банка

Модел и позив на број (одобрење)

________________________ ____________________
печат и потпис налогодавца место и датум пријема

_________________
датум валуте

број рачуна примаоца прихода
97

БОП
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3. Безготовинско плаћање пореза по одбитку

НАЛОГ ЗА ПРЕНОС

Дужник – налогодавац

«СС» д.о.о.

Шифра
Плаћања

валута

254

РСД

износ

износ пореза

Рачун дужника - налогодавца

Сврха плаћања

број рачуна исплатиоца прихода

Уплата пореза и доприноса по одбитку
на зараду за 032014

Модел и позив на број (задужење)

Поверилац – прималац

Рачун повериоца – примаоца

840–4848–37

Обједињена наплата пореза по одбитку

Модел и позив на број (одобрење)

БОП

97
________________________
____________________
печат и потпис налогодавца
пријема

_________________
датум валуте
место и датум

4. Плаћање пореза и доприноса по одбитку асигнацијом/цесијом

1.
Дужник – налогодавац

«ММ» д.о.о.

НАЛОГ ЗА ПРЕНОС
Шифра
Плаћања

354

РСД

износ

износ пореза

Рачун дужника - налогодавца

Сврха плаћања
Уплата пореза по одбитку на зараде за
месец март 2014 за „СС“ д.о.о.

валута

бр. рачуна налогодавца
Модел и позив на број (задужење)

ПИБххххххххххх
лица за чији рачун се плаћа
Поверилац – прималац

Рачун повериоца – примаоца

840 – 4848 – 37

Обједињена наплата пореза по одбитку

Модел и позив на број (одобрење)

97
________________________ ____________________
печат и потпис налогодавца место и датум пријема

БОП који је додељен
лицу за чији се рачун плаћа

_________________
датум валуте

Напомена
Будући да се у поље позив на број (задужење) може уписати највише 20 знакова,
ПИБ лица за чији рачун се плаћа обавезно се уписује на првих 9 места, док
наредних 11 места налогодавац може, а не мора, попунити по сопственом избору.
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5. Плаћање зараде асигнацијом/цесијом

1.
Дужник – налогодавац

«ММ» д.о.о.

НАЛОГ ЗА ПРЕНОС
Шифра
Плаћања

валута

РСД

340

износ

износ нето зараде

Рачун дужника - налогодавца

Сврха плаћања

бр. рачуна налогодавца

Уплата зараде за месец март 2014

Модел и позив на број (задужење)

ПИБххххххххххх
лица за чији рачун се плаћа
Поверилац – прималац

Рачун повериоца – примаоца

број рачуна примаоца прихода

Мила Милић

Модел и позив на број (одобрење)

97
________________________ ____________________
печат и потпис налогодавца место и датум пријема

БОП који је додељен
лицу за чији се рачун плаћа

_________________
датум валуте

6. Подизање готовине у пословној банци за исплату прихода примаоцима прихода
на које се плаћа порез по одбитку на благајни исплатиоца

НАЛОГ ЗА ИСПЛАТУ

Исплатилац

Шифра
Плаћања

«НН» д.о.о.
Сврха исшплате
Исплата зараде за 03/2014

140

валута

износ

РСД

износ

Рачун исплатиоца

број рачуна исплатиоца прихода
Прималац
Танасије Танасић, благајник

Модел и позив на број (задужење)

97

БОП

______________________________
________________________ ____________________
печат и потпис исплатиоца место и датум пријема

Потпис примаоца и број личне карте
_________________
датум валуте
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