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Пореско саветовање

Измене и допуне Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање
Ради усаглашавања, измене и допуне Закона о порезу на доходак грађана и Закона о
пореском поступку и пореској администрацији прате и измене и допуне Закона о
доприносима за обавезно социјално осигурање (у даљем тексту: Закон).
Значајна измена је повећање стопе обавезних доприноса за пензијско и инвалидско
осигурање са 22% на 24%. Сходно томе, у случају када се доприноси плаћају
истовремено из основице и на основицу, стопа доприноса који се плаћају из зараде је
повећана на 13%, док је стопа за доприносе који се плаћају на зараду остала
непромењена, дакле 11%.
С обзиром на измене Закона о порезу на доходак грађана, у основицу доприноса
улазе и премије добровољног здравственог осигурања које послодавац на терет
сопствених средстава плаћа за запослене – осигуранике укључене у добровољно
здравствено осигурање у Србији. Такве премије добровољног осигурања биће
предмет обрачуна доприноса за обавезно социјално осигурање уколико заједно са
пензијским доприносима у добровољни пензијски фонд који послодавац на терет
сопствених средстава плаћа за запослене – чланове добровољног пензијског фонда
прелазе износ од 5.214 динара.
Такође, основица доприноса за предузетнике који плаћају порез на доходак грађана на
стварни приход је месечни лични износ зараде, односно опорезива добит ако
предузетник не исплаћује личну зараду.
Важна измена је и да је основица доприноса за осниваче односно чланове привредног
друштва најнижа месечна основица доприноса, у складу са законом,уместо опорезиве
добити, што је било претходно законско решење. Додатно, одређено је да доприносе
за оснивача, односно члана, друштва обрачунава и плаћа само друштво.
Коначно, изменама и допунама Закона одређено је да уколико послодавац који нема
средстава да исплати зараду запосленима, не обрачуна и не уплати доприносе до
последњег дана у текућем месецу, такав обрачун врши надлежна организациона
јединица Пореске Управе, у име и за рачун послодавца, на основу расположивих
података.

Ступање на снагу
Закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије“.
Одредбе које се односе на обрачун доприноса од стране надлежне Пореске управе
примењују се од 1. јануара 2014. године.
Исплатиоци који до дана почетка примене закона изврше уплату дела зараде, односно
накнаде зараде, примењиваће одредбе претходно важећег закона на обрачун и уплату
доприноса за обавезно социјално осигурање,
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