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Разлози доношења Програма
Услед ширења епидемије заразне болести COVID-19, Влада Републике Србије је 15. марта 2020. године прогласила
ванредно стање, уз примену неопходних мера за очување здравља и живота људи. Ванредне мере су садржане у
Одлуци о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV (заразном болешћу), као и пратећим изменама
и допунама.
Формиран је национални кризни штаб са циљем да се умање негативне последице по привреду и грађане, уз концентрацију на очување радних места и помоћ у одржању ликвидности током трајања ванредних околности.
Влада Републике Србије донела је Програм економских мера подршке привреди (у даљем тексту: Програм),
који је формиран на основу међународног искуства (усвојених мера у развијеним економијама и земљама у окружењу), препорука Међународног монетарног фонда и Европске комисије, као и предложених мера домаћих
пословних асоцијација.
Правни оквир за спровођење Програма економских мера представља Уредба о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима ради ублажавања економских последица насталих услед пандемије COVID-19 (у даљем тексту: Уредба).
Уредбом се уређују фискалне погодности и директна давања из буџета Републике Србије привредним субјектима у приватном сектору (у даљем тексту: мере) ради ублажавања економских последица због ширења вируса
COVID-19.
Програм подразумева ефикасну примену фискалних мера без сувишних процедура, како би помоћ правовремено
стигла онима којима је најпотребнија. Такође, мере су привременог карактера, како у погледу директних плаћања,
тако и одлагања, односно умањења одређених пореских обавеза.
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Привредни субјекти
који могу да користе мере
У складу са природом кризе и циљевима Програма, мере су намењене
привредним субјектима регистрованим у Републици Србији, који нису део
финансијског сектора, нити корисници јавних средстава.
КОРИСНИЦИ МЕРА СУ:
> резидентна правна лица;
> резидентни предузетници
(предузетници, предузетници паушалци, предузетници пољопривредници и
предузетници друга лица, у смислу закона који уређује порез на доходак грађана);
>о
 гранци страних правних лица и представништва страних правних лица.

• За потребе Програма, резидентна правна лица деле се на микро, мала, средња и велика
правна лица у складу са прописима о рачуноводству на датум биланса последњег редовног годишњег финансијског извештаја (у овом случају 2018. године).
• Привредни субјекти основани у периоду од 01.01.2019. године за потребе Програма
биће третирани као мала правна лица, у складу са прописима о рачуноводству.
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Услови за коришћење мера
Сви привредни субјекти у приватном сектору могу да користе мере прописане
Програмом, под условом да почев од 15.03.2020. године па до дана ступања на
снагу Уредбе, нису смањивали број запослених за више од 10%, не рачунајући
запослене који су са привредним субјектом у приватном сектору закључили
уговор о раду на одређено време пре 15.03.2020. године за период који се
завршава у периоду од 15.03.2020. године, па до дана ступања на снагу Уредбе.

•П
 ривредни субјекти у приватном сектору могу да користе Програм уколико су основани
и регистровани код надлежног органа или организације пре 15.03.2020. године.
•П
 огодности Програма могу да користе предузетници који су регистровали привремени
престанак обављања делатности најраније 15.03.2020. године.
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Привредни субјекти
на које се мере не односе
Мере се не односе на следеће групе
привредних субјеката:
• Привредни субјекти који обављају финансијске делатности и делатности
осигурања (Сектор К), у складу са Уредбом о класификацији делатности
(„Службени гласник РС”, бр. 54/2010) и то:
> банке;
> друштва за осигурање и друштва за реосигурање;
> друштва за управљање добровољним пензијским фондовима;
> даваоци финансијског лизинга,
> платне институције
> институције електронског новца;

• Привредни субјекти који су обухваћени Списком корисника јавних средстава
утврђеним у складу са Правилником о списку корисника јавних средстава
(„Службени гласник РС“ бр. 93/19).
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ПРВИ СЕТ МЕРА

Фискалне погодност за привредне субјекте

Правним лицима (микро, мала и средња), укључујући и огранке и
представништва страних правних лица,
може да се одложи доспелост за плаћање:
> пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада до 04.01.2021. године;
> аконтације пореза на добит правних лица до предаје коначне пореске
пријаве за порез на добит правних лица за 2020. годину.
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•Д
 оприноси за обавезно социјално осигурање чије је плаћање одложено у складу са Уредбом, сматрају се плаћеним, а односе се на права по основу здравственог и пензијског и инвалидског осигурања, по основу остваривања права због незапослености, као и по основу остваривња права на финансијску подршку породици са децом.
•П
 равно лице из члана 4. Уредбе (резидентна правна лица, огранци и представништва страних правних лица) има право на одлагање плаћања пореских обавеза чија је доспелост за
плаћање одложена на највише 24 једнаке месечне рате без плаћања камате.
•П
 редузетник, предузетник пољопривредник, који порезе и доприносе на приход од самосталне делатности плаћа самоопорезивањем, а није се определио за исплату личне
зараде, остварује право на одлагање плаћања аконтација пореза и доприноса на приходе
од самосталне делатности, по правилима која важе за правна лица.
•П
 редузетницима паушалцима одлаже се плаћање обавеза по основу аконтација пореза и доприноса на приходе од самосталне делатности за март, април и мај 2020. године за
04.01.2021. године. Ове обавезе предузетници ће плаћати у 24 једнаке месечне рате, без
камате током трајања одлагања плаћања дугованог пореза.

•П
 раво на одлагање пореских обавеза немају следећа велика правна лица: банке; друштва
за осигурање и друштва за реосигурање; друштва за управљање добровољним пензијским фондовима; даваоци финансијског лизинга, као и платне институције и институције електронског
новца.
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ДРУГИ СЕТ МЕРА
Директна давања привредним субјектима

> ПРЕДУЗЕТНИК,
> ПРЕДУЗЕТНИК ПАУШАЛАЦ
> ПРЕДУЗЕТНИК ПОЉОПРИВРЕДНИК,
>ПРЕДУЗЕТНИК ДРУГО ЛИЦЕ И
> ПРАВНА ЛИЦА (МИКРО, МАЛА И СРЕДЊА)

могу да остваре право на уплату бесповратних новчаних средстава из
буџета Републике Србије, и то у периоду од три месеца (мај, јун, јул) у складу
са методологијом обрачуна прописаном у Члану 9 Уредбе.
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ПРЕДУЗЕТНИК,
ПРЕДУЗЕТНИК ПАУШАЛАЦ,
ПРЕДУЗЕТНИК ПОЉОПРИВРЕДНИК,
ПРЕДУЗЕТНИК ДРУГО ЛИЦЕ
И ПРАВНА ЛИЦА
(МИКРО, МАЛА И СРЕДЊА)
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Бесповратна новчана средстава, исплаћују се:
у мају 2020. године у износу који се добија као производ броја запослених са пуним радним
временом за чије је зараде и накнаде зарада поднео Образац ППП-ПД за обрачунски период
март 2020. године и износа основне минималне нето зараде за март 2020. године;
 у јуну 2020. године у износу који се добија као производ броја запослених са пуним радним
временом за чије је зараде и накнаде зарада поднео Образац ППП-ПД за обрачунски период
април 2020. године и износа основне минималне нето зараде за март 2020. године;
 у јулу 2020. године у износу који се добија као производ броја запослених са пуним радним
временом за чије је зараде и накнаде зарада поднео Образац ППП-ПД за обрачунски период
мај 2020. године и износа основне минималне нето зараде за март 2020. године.

•Б
 рој запослених са пуним радним временом увећава се и за број запослених са непуним радним временом и то тако што се за сваког запосленог са непуним радним временом
увећава укупан број запослених сразмерно уговореном проценту ангажовања запосленог са
непуним радним временом у односу на пуно радно време.
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ДРУГИ СЕТ МЕРА
Директна давања привредним субјектима
Привредни субјекти који су разврстани као
> ВЕЛИКА

ПРАВНА ЛИЦА

и
 мају право на уплату бесповратних новчаних средстава, и то у
периоду од три месеца (мај, јун, јул) у складу са методологијом
обрачуна прописаном у Члану 10 Уредбе за:
•З
 апослене са пуним радним временом за које је донето решење о прекиду рада почев од
15.03.2020. године у складу са чланом 116. Закона о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС. 113/17 и 95/18 – у даљем тексту: Закон о раду) и за
које је послодавац – велико правно лице поднео Образац ППП-ПД;
•З
 апослене са пуним радним временом којима је издато решење о прекиду рада почев
од 15.03.2020. године у складу са чланом 117. Закона о раду, по основу решења надлежног државног органа донетог у вези са болешћу COVID-19 и за које је послодавац - велико
правно лице поднео Образац ППП-ПД.
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ВЕЛИКА ПРАВНА ЛИЦА
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Бесповратна новчана средстава, из става 1. овог члана, исплаћују се:
у мају 2020. године, у износу производа 50% основних минималних нето зарада за март 2020.
године и броја запослених из става 1. члана 10 Уредбе, за чије је накнаде зарада, послодавац
- велико правно лице, поднео Образац ППП-ПД за март 2020. године;
 у јуну 2020. године у износу производа 50% основних минималних нето зарада за март 2020.
године и броја запослених из става 1. члана 10 Уредбе, за чије је накнаде зарада, послодавац
- велико правно лице, поднео Образац ППП-ПД за април 2020. године;
у јулу 2020. године у износу производа 50% основних минималних нето зарада за март 2020.
и броја запослених из става 1. члана 10 Уредбе, за чије је накнаде зарада, послодавац - велико
правно лице, поднео Образац ППП-ПД за мај 2020. године.

•В
 елико правно лице доставља надлежним организационим јединицама Пореске управе
и Управе за трезор у папирном облику списак запослених најкасније до 20-ог у месецу, за
исплату бесповратних средстава која се врши у следећем месецу. Списак запослених подноси
се на обрасцу који прописује министар надлежан за послове финансија.
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Исплата директних давања привредним субјектима у приватном сектору
врши се са посебног наменског рачуна отвореног код Управе за трезор.
>П
 ривредном субјекту отвара се посебан наменски рачун – исплата
директних давања – COVID-19 код банке у којој привредног
субјекта има текући рачун.
>П
 ривредни субјекти који имају отворене текуће рачуне код више
банака треба да, путем електронских сервиса Пореске управе,
доставе податак код које банке ће бити отворен посебан рачун,
најкасније до 25. априла 2020. године.

•П
 раво на уплату бесповратних новчаних средстава немају следећа велика правна лица:
банке; друштва за осигурање и друштва за реосигурање; друштва за управљање добровољним
пензијским фондовима; даваоци финансијског лизинга, као и платне институције и институције
електронског новца.
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Прихватање мера
и губитак права на коришћење мера
ПРИХВАТАЊЕ МЕРА
• Привредни субјекти прихватају коришћење фискалних погодности и директних давања
подношењем Обрасца ППП-ПД са означеним датумом плаћања 04.01.2021. године.
• П
 ривредни субјекти у приватном сектору који не подносе Образац ППП-ПД, односно
који немају запослене и нису предузетници, односно предузетници пољопривредници који
су се определили за исплату личне зараде, користе мере у складу са одредбама Уредбе.

ГУБИТАК ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ МЕРА
 ривредни субјекат губи право на коришћење мера уколико у периоду од 15.03.2020.
П
године па до истека три месеца након последње исплате директног давања, смањи
број запослених за више од 10%, не рачунајући запослене који су са привредним
субјектом у приватном сектору закључили уговор о раду на одређено време пре
15.03.2020. године за период који се завршава у том временском оквиру.
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ПРОГРАМ ЕКОНОМСКИХ МЕРА

Република Србија
Министарство
финансија

Казнене мере
>
 П
 ривредни субјекат који оствари право на директна давања иако на то нема право, ненаменски
користи ова средства или изгуби право на директна давања и не врати износ примљених
директних давања у целости биће кажњен новчаном казном у висини од 30 - 70% примљених
директних давања, а не мање од 500.000 динара за правно лице, односно 100.000 динара за
предузетника.
Новчана казна за одговорно лице у правном лицу износи
од 50.000 до 100.000 динара
>П
 ривредни субјекат у приватном сектору који искористи право на одлагање плаћања јавних прихода иако на то нема право или изгуби право на одлагање плаћања прихода и не исплати их у целости заједно са припадајућом каматом, биће кажњен новчаном казном у висини од 20 до 50%
износа одложених јавних прихода, а не мање од 250.000 динара за правно лице, односно
50.000 динара за предузетника.
Новчана казна за одговорно лице у привредном субјекту износи
од 25.000 до 50.000 динара.
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ПРОГРАМ ЕКОНОМСКИХ МЕРА

Република Србија
Министарство
финансија

Остале напомене у вези
са Уредбом
• Привредни субјекти у који се определе за коришћење Програма, не могу исплаћивати
дивиденде до краја 2020. године (могућа је исплата у акцијама). Уколико поступе
супротно овој обавези, губе право на коришћење мера.

•Н
 а промет добара, односно услуга који без накнаде изврши обвезник ПДВ
Министарству здравља, Републичком фонду за здравствено осигурање,
односно здравственој установи у јавној својини, ПДВ се не обрачунава и не
наплаћује, а обвезник ПДВ има право на одбитак претходног пореза по основу
тог промета.

КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
CALL CENTAR
0800 808 809
covid19@pks.rs
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