ОБАВЕШТЕЊЕ
о третману додатних исплата кандидату од стране послодавца
Уредбом о Програму подстицања запошљавања младих „Моја прва плата“ („Сл. Гласник
бр. 107 од 14.08.2020. године) и Јавним позивом за реализацију програма подстицања
запошљавања младих „Моја прва плата“ остављена је могућност послодавцима да
лицима укљученим у програм исплаћују додатна средства из сопствених средстава.
Исплата додатних средстава регулише се тројним уговором о реализацији програма „Моја
прва плата“ између Националне службе за запошљавање, послодавца и кандидата.
У вези третмана додатних средстава, истичемо следеће:
•
•

•

•

•

додатна средства исплаћују се на месечном нивоу, у износу дефинисаном у уговору,
односно до краја месеца за претходни месец, на текући рачун Корисника програма,
додатни новчани износ на месечном нивоу не може бити већи од износа који
исплаћује Национална служба за запошљавање (уколико Национална служба за
запошљавање исплаћује лицу 20.000,00 динара, онда и послодавац може
максимално исплатити исти тај износ лицу из сопствених средстава),
са пореског аспекта додатни новчани износ представља “друге приходе физичких
лица” у складу са Законом о порезу на доходак грађана и на износ који уплаћује
послодавац плаћа се “порез на друге приходе“ по стопи од 20%, на основицу коју чини
опорезиви приход као бруто приход умањен за нормиране трошкове у висини од 20%,
са аспекта обавезног социјалног осигурања, лица која се налазе на стручном
оспособљавању, доквалификацији или преквалификацији, које упути организација
надлежна за запошљавање, остварују право за случај инвалидности и телесног
оштећења проузрокованих повредом на раду или професионалном болешћу. С
обзиром да лице задржава статус незапосленог, а да се у програм укључује од стране
Националне службе за запошљавање, обвезник наведених доприноса је Национална
служба за запошљавање. У складу са свим наведеним, исплатом додатних средстава
од стране послодавца, лица неће стећи статус осигураника у систему обавезног
социјалног осигурања у складу са Законом о доприносима за обавезно социјално
осигурање, односно послодавац нема обавезу обрачуна и уплате доприноса за
обавезно социјално осигурање за лице укључено у програм.
приликом попуњавања пореске пријаве за лица укључена у програм, потребно је
користити шифру прихода – 611, из Каталога врсте прихода Правилника о пореској
пријави за порез по одбитку.

