
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА  
ПОРЕСКА УПРАВА  
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР       

ФИЛИЈАЛА                                    

ЗАХТЕВ ЗА ПАУШАЛНО ОПОРЕЗИВАЊЕ  
 

У складу са одредбама члана 40. и 42. Закона о порезу на доходак грађана ("Сл. гласник РС", бр. 
24/01, 80/02, 80/02 - др. закон, 135/04, 62/06, 65/2006 - испр., 31/09, 44/009, 18/10, 50/11, 91/11 - одлука 
УС, 7/12 - усклађени дин. изн., 93/12, 114/12 - одлука УС, 8/13 - усклађени дин. изн., 7/13, 48/13 - 
исправка), подносим захтев за паушално опорезивање у 2015. години, јер би ми вођење књига 
отежало обављање делатности, с обзиром на околности у којима је обављам:  
 

У том циљу дајем следеће податке:  

 Шифра пореског обвезника                                          ПИБ       

 Презиме, име родитеља и име                           

 ЈМБГ                  

 Место и адреса становања:                                тел:                   

 Седиште радње                   ул. и бр.                   

 Број пословних јединица  , адреса истих                                     

                                                              

Шифра и назив делатности    _______________________________________ 

 Обављам делатност: а) Из радног односа  б) Baн радног односа  

 Број текућег рачуна                                , назив банке                                            

Укупан приход од 01.01. до 31.12.2014. године   ________    

Друга лица:  а) јесу вршила улагање у делатност  

    б) нису вршила улагање у делатност  

 Површина пословног простора у коме обављам делатност ____               

 Број радника у радном односу   

 Инвалид сам               категорије и прилажем доказ: __________________________________ 

Пореске обавезе у 2014. години сам плаћао  

а)   ПАУШАЛНО   б)   ПРЕМА СТВАРНОМ ПРИХОДУ  

 
НАПОМЕНА: захтев за паушално опорезивање подносе само предузетници који испуњавају 
услове из чл, 40. Закона о порезу на доходак грађана 
 

Пожељно је да предузетници којима је у 2014. години признато право на паушално опорезивање ипак 
поднесу захтев и за 2015. годину, јер ће на тај начин обавестити порески орган да нису измењени 
обим пословања и други услови пословања у односу на претходну годину и да и даље желе да се 
паушално опорезују.  
 
Предузетници који су у 2014. години имали статус паушалца, а желе да порез на приходе од 
самосталне делатности у 2015. години плаћају на стварни приход, треба да доставе пореском органу 
пореску пријаву и писмено обавештење да ће од 01. јануара 2015. године водити пословне књиге по 
систему простог или двојног књиговодства.  
 
У   ,  2014. године   М.П.  Подносилац захтева:  
 
            
Примљено дана: __________________ 
 
Потпис службеног лица: ____________ 


