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ИНФОРМАЦИЈА О ПРИМЕНИ УРЕДБЕ О ФИСКАЛНИМ ПОГОДНОСТИМА И ДИРЕКТНИМ
ДАВАЊИМА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА У ПРИВАТНОМ СЕКТОРУ У ЦИЉУ УБЛАЖАВАЊА
ЕКОНОМСКИХ ПОСЛЕДИЦА НАСТАЛИХ УСЛЕД БОЛЕСТИ COVID-19
Уредба о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у
приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица
насталих услед болести је објављена у „Службеном гласнику РС“ број 54/2020 од 10.04.2020.
Уредба се ОДНОСИ НА АДВОКАТЕ с обзиром да су као корисници, између осталих,
наведени и предузетници, предузетници паушалци, предузетници пољопривредници и
предузетници друга лица, у смислу закона који уређује порез на доходак грађана.
Све мере које су прописане Уредбом могу да користе сви адвокати који су били
активни на дан 15.03.2020. (нису користили право на привремени прекид права на бављење
адвокатуром). Мере се односе и на адвокате који су стекли право на бављење
адвокатуром након 15.03.2020. Међутим, права на пореске олакшице НЕ МОГУ да користе
адвокати који су остварили право на старосну пензију.
Сагласно Уредби адвокати имају право на одлагање доспелости за плаћање аконтација
пореза и доприноса на приход од самосталне делатноси до 04.01.2020.године, право на
одлагање плаћања обавеза на 24 рате почев од 04.01.2021.године, као и право на директна
новчана давања из буџета и то: у висини износа минималне нето зараде за месеце март, април
и мај 2020.
Овим путем обавештавамо адвокате о начину на који остварују права из Уредбе:
1. Адвокати који НЕМАЈУ ЗАПОСЛЕНЕ остварују права на фискалне погодности и на
директна новчана давања без посебног пријављивања на основу базе података о
пословним рачунима коју има Пореска управа.
2. Препоручујемо адвокатима који су у протеклом периоду мењали банке и бројеве
рачуна да до 25.04.2020.год. путем апликације Е-ПОРЕЗИ приступи свом Е-сандучету у
делу где су пореске пријаве, попуни пореску пријаву „ИПБ“ и у њој наведу банку преко
које ће примати новац. јер се овим путем предупређују евентуалне несагласности у
погледу података о његовом текућем рачуну које је Пореска управа преузела од НБС.
3. АДВОКАТИ који имају текуће рачуне код више банака ДУЖНИ СУ да најкасније до
25.04.2020.године путем апликације Е-ПОРЕЗИ приступи свом Е-сандучету у делу где
су пореске пријаве, попуне пореску пријаву „ИПБ“ и у њој наведу податак о називу
банке преко које желе да приме новац што је предуслов за остварење права из Уредбе.
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4. Адвокати који ИМАЈУ ЗАПОСЛЕНЕ и адвокати који исплаћују себи ЛИЧНУ ЗАРАДУ
дужни су да у пријаву ППП - ПД коју подноси за запослене и себе упишу као датум
плаћања 04.01.2021. и да пријаве поднесу електронским путем до 30.04.2020.год.
Адвокати могу користити ову меру у зависности од тога када су први пут доставили
пријаву ППП-ПД и то: за сва 3 месеца - уколико су први пут доставили до краја априла
2020.године; за 2 месеца - уколико су први пут доставили до краја маја 2020.године и
за 1 месец уколико су први пут доставили до краја јуна 2020. године
Подношењем пријава адвокати се пријављују за цео пакет мера прописаних Уредбом.
Адвокати који НЕМАЈУ КВАЛИФИКОВАНИ ЕЛЕКТРОНСКИ ПОТПИС имају могућност да
попуне образац „ПЕП“ који се налази на сајту Пореске управе и њиме овласте неког ко има
квалификовани електронски потпис да у њихово име подноси пореске пријаве и да то лице у
њихово име поднесе пријаву „ИБП“ преко Е-писарнице Пореске управе. Мејлови е-писарница
Пореске управе су објављени на сајту Пореске управе према филијалама општина и на сајту
Адвокатске коморе Србије.

Са поштовањем,
ПРЕДСЕДНИК
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
Виктор Гостиљац, адвокат
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