Подстицаји и олакшице за инвеститоре
Пореске олакшице
Поред чињенице да је порез на добит предузеће међу најнижим у региону и износи 10%, законом
су прописани и конкретни подстицаји, у виду ослобађања од плаћања пореза, подстицаја код
улагања, пореских кредита и убрзане амортизације.
1.

Ослобађање од пореза

За период од 10 година - Ослобађање од плаћања пореза на добит у периоду од 10 година има
порески обвезник у чија основна средства, која користи за регистровану делатност, он лично или
неко друго лице, уложи више од 600 милиона динара (цца. 6 милиона евра) и у периоду улагања
додатно запосли на неодређено време најмање 100 лица. Право на ослобађање остварује се
сразмерно улагању.
За период од 5 година - Право на ослобађање од плаћања пореза на добит у периоду од 5 година
има порески обвезник, који обавља делатност на подручју од посебног интереса за Републику, под
условом да је у основна средства, обвезник или неко друго лице, уложио износ већи од ца. 70
хиљада евра, да у периоду улагања обвезник додатно запосли на неодређено време најмање 5 лица,
да користи 80% вредности основних средстава у регистрованој делатности на подручју од посебног
интереса за Републику, те да најмање 80% запослених на неодређено време има пребивалиште и
боравиште на подручју од посебног интереса за Републику. Ова пореска ослобађања се остварују
сразмерно улагању.
1. 2.

Порески кредити

За инвестиције у основна средства - Право на порески кредит у висини од 20% извршеног
улагања има обвезник који изврши улагања у основна средства у сопственој регистрованој
делатности. Умањење не може бити веће од 50% обрачунатог пореза у години у којој је извршено
улагање.
Порески обвезник - мало предузеће има право на порески кредит у висини од 40% извршеног
улагања у основна средстава у сопственој делатности, с тим што порески кредит не може бити већи
од 70% обрачунатог пореза у години у којој је извршено улагање.
За запошљавање радника на неодређено време – Обвезнику који на неодређено време запосли
нове раднике, обрачунати порез на добит умањује се у пореском периоду за износ једнак износу
који чини 100% бруто зарада исплаћених тим запосленим радницима, увећаних за припадајуће
јавне приходе на терет послодавца. Неискоришћени део пореског кредита може се пренети на
рачун пореза на добит из будућих обрачунских периода, али не дуже од десет година.
Право на порески кредит у висини од 80% од улагања - Право на порески кредит у висини од
80% од улагања извршеног у тој години у основна средства за обављање делатности признаје се
обвезницима који се баве једном од следећих делатности: пољопривреда, рибарство, производња
текстилних предива и тканина, одевних предмета, производња, дорада и бојење крзна, коже и
предмета од коже, производња основних метала, стандардних металних производа, машина и
уређаја, канцеларијских и рачунских машина, електричних машина и апарата, радио, тв и

комуникационе опреме, медицинских, прецизних и оптичких инструмената, моторних возила,
приколица и полу-приколица, осталих саобраћајних средстава, рециклажа, кинематографска и
видео производња. Порески кредит по овом основу се признаје без ограничења у односу на
обрачунати порез у години у којој је извршено улагање, као и у наредних 10 година на које се може
пренети неискоришћени део пореског кредита.
Умањење пореза на добит у трајању од 2 године - Умањење пореза на добит у трајању од 2
године обвезнику који је остварио добит у новооснованој пословној јединици у недовољно
развијеним подручјима, сразмерно учешћу тако остварене добити у укупној добити предузећа.
Услов за остварење оваквог вида пореског кредита је одвојено евидентирање пословања такве
јединице.
1. 3.

Остале пореске олакшице

Право на убрзану амортизацију - Право на убрзану амортизацију по стопама до 25% вишим од
прописаних може се остварити за средства која се користе за научно истраживачки рад, школовање
и обуку радника, штедњу енергије, спречавање загађивања ваздуха, воде и земљишта, коришћење
секундарних индустријских сировина, као и за рачунарску опрему.
Основна средства су подељена у 5 група, при чему су за сваку групу прописане стопе
амортизације:
• I група – 2.5%, • II група – 10%, • III група – 15%, • IV група – 20%, • V група – 30%
Амортизација по праволинијској стопи прописана је за прву групу, укључујући и некретнине, док
се опадајући метод примењује за средства из других група.
Пренос губитка у току периода до 10 година - Компанија може да пријави губитак, утврђен у
текућој години, у наредним обрачунским периодима, у року од наредних 10 година.
Концесиона улагања - У случају концесионог улагања концесионо предузеће, односно
концесионар који има регистровано предузеће за обављање концесионе делатности ослобађа се
плаћања пореза на добит остварену по основу прихода од предмета концесије на рок од 5 година од
дана уговореног завршетка концесионог улагања у целини. Уколико концесионо предузеће,
односно концесионар остварује добит пре завршетка концесионог улагања, ослобађа се плаћања
пореза на добит.
Ослобађање од плаћања пореза на зараде за одређене групе радника - У случају запошљавања
нових радника на неодређено време, послодавац се ослобађа плаћања пореза на доходак у периоду
од:
• 3 године: за приправнике млађе од 30, који су пријављени код Националне службе за
запошљавање, за особе са инвалидитетом;
• 2 године: за особе млађе од 30, пријављене код Националне службе за запошљавање најмање 3
месеца, за особе до 45 година, које су најмање 6 месеци пријављене код Националне службе за
запошљавање или примају социјалну накнаду.

Увоз опреме ослобођен увозних дажбина - Према Закону о страним улагањима (Сл. гласник СРЈ,
2002, члан 13 и 14), увоз опреме, других основних средстава и материјала за изградњу објекта, који
представљају улог страног лица или повећање тих улога, на основу уговора о улагању или уговора,
односно одлуке о оснивању, слободан је.
Увоз нове опреме по основу улога страног лица, осим путничких моторних возила и аутомата за
забаву и игре на срећу ослобођен је од плаћања царина и других увозних дажбина.
Ово право може се користити у складу са утврђеном динамиком улагања, до коначне изградње
објеката, односно отпочињања делатности у коју се врши улагање, а ако се улагање врши по
основу реинвестирања добити - за све време трајања уговора, односно одлуке.

Финансијски подстицаји
1. Бесповратна средства за инвестиције (Република Србија)
На основу Уредбе Владе Републике Србије, донете крајем јуна 2007. године, инвестициони
пројекти у свим делатностима, осим трговине, туризма, угоститељства и пољопривреде, могу да
конкуришу за доделу бесповратних средстава из државног буџета. Средства су намењена за
финансирање инвестиционих пројеката у областима производње, услуга које могу бити предмет
међународне трговине и истраживања и развоја.

За инвестиције у

Укупна средства по
новом радном месту

Минимална вредност Минималан број
улагања
нових радних места

Производном сектору

2.000-5.000 €

између 1-3 милиона €*

50

Сектору услуга

2.000-10.000 €

500.000 €

10

Сектору истраживања и
развоја

5.000-10.000 €

250.000 €

10

*У зависности од висине стопе незапослености у општини у којој се врши улагање

Пријаве се подносе Агенцији за страна улагања и промоцију извоза (СИЕПА).

2. Субвенције за отварање нових радних места (Национална служба за запошљавање)

Национална Служба за запошљавање (НСЗ) додељује субвенције за отварање до 50 нових радних
места ради запошљавања лица која су пријављена на евиденцији НСЗ, при чему висина субвенције
зависи од развијености општине у којој се лица запошљавају.
Приоритет приликом доделе средстава имају послодавци чије је седиште на територији
неразвијене или најнеразвијеније општине, као и послодавци који запошљавају лице које припада
категорији теже запошљивих незапослених лица.

3. Финансирање програма преквалификације/доквалификације незапослених лица за
потребе послодавца (Национална служба за запошљавање)
Поред субвенција за отварање нових радних места, НСЗ финансира програм
преквалификације/доквалификације одређеног броја незапослених лица за потребе послодаваца.
Преквалификација/доквалификација незапослених лица се организује за потребе послодаваца у
случају да на евиденцији НСЗ нема незапослених лица траженог занимања или не поседују знања и
вештине неопходне за рад на слободним пословима.

4. Програм запошљавања младих ''Прва шанса 2010'' (НСЗ)
Програм подразумева волонтерску праксу у трајању од три месеца и заснивање радног односа
ради стручног оспособљавања у трајању од наредних 12 месеци.
Право учествовања на конкурсу имају послодавци из приватног сектора, који су солвентни, који
редовно измирују своје обавезе по основу социјалног осигурања запослених, који имају кадровски
и други капацитет за стручно оспособаљавање лица и незапослена лица која се налазе на
евиденцији НСЗ-а, са средњим, вишим или високим образовањем, без радног искуства у струци
старости до 30 година.

