На основу члана 45. став 7. Закона о доприносима за обавезно социјално
осигурање ("Службени гласник РС", број 84/04),
Министар финансија и министар рада, запошљавања и социјалне политике
споразумно доносе
Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и поступку
обрачунавања и плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање за
новозапослене старије од 45, односно 50 година
Члан 1.
У Правилнику о начину и поступку обрачунавања и плаћања доприноса за
обавезно социјално осигурање за новозапослене старије од 45, односно 50 година
("Службени гласник РС", број 99/04), у члану 5, став 2. брише се.
Досадашњи став 3, који постаје став 2, мења се и гласи:
"Копију Обрасца ОНСЗ послодавац доставља и Пореској управи, у року из става 1.
овог члана."
Члан 2.
После члана 5. додаје се члан 5а, који гласи:
"Члан 5а
Образац ИНСЗ послодавац подноси Националној служби у три примерка, у року
од осам дана од дана исплате зараде за коју се врши обрачун и плаћање доприноса и
подноси тај образац.
Национална служба, по извршеном плаћању доприноса на терет средстава
Националне службе, на достављеном Обрасцу ИНСЗ оверава да је плаћање доприноса
извршено.
Један примерак овереног Обрасца ИНСЗ Национална служба враћа послодавцу са
копијом извода органа надлежног за јавна плаћања о извршеној уплати доприноса на терет
средстава Националне службе, у року од 15 дана од дана уплате доприноса.
Оверени образац ИНСЗ и копија извода надлежног органа за плаћање јавних
прихода из става 3. овога члана, за послодавца чини веродостојну документацију и основ
за унос података у пријаву података за матичну евиденцију о плаћеним доприносима за
запосленог на терет средстава Националне службе, у складу са законом који уређује
пензијско и инвалидско осигурање.
Други примерак овереног Обрасца ИНСЗ Национална служба доставља Пореској
управи у року прописаном законом који уређује порески поступак и пореску
администрацију за достављање збирне пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу
и доприносима по одбитку."
Члан 3.
После члана 7. додаје се члан 7а, који гласи:
"Члан 7а

По уносу појединачних података на начин из члана 7. овог правилника, у Образац
ИНСЗ под Укупно, у кол. 4. до 13. уноси се збир појединачних износа исказаних у тим
колонама."
Члан 4.
Образац ИНСЗ замењује се новим Обрасцем ИНСЗ, који је одштампан уз овај
правилник и чини његов саставни део.
Члан 5.
Национална служба за запошљавање ће на копији Обрасца ИНСЗ који је примила
од послодавца у периоду од 1. септембра 2004. године до дана ступања на снагу овог
правилника, оверити да је плаћање доприноса на терет средстава Националне службе
извршено и тако оверену копију доставити послодавцу са изводом органа надлежног за
јавна плаћања о извршеној уплати доприноса на терет средстава Националне службе, у
року од 15 дана од дана ступања на снагу овог правилника.
Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику Републике Србије".
Број 110-00-120/2005-04
У Београду, 7. априла 2005. године
Министар финансија,
Млађан Динкић, с.р.
Министар рада, запошљавања
и социјалне политике,
Слободан Лаловић, с.р.
Напомена: Чл. 22. став 1. тачка 4) Правилника о пореској пријави за порез по одбитку
("Сл. гласник РС", бр. 74/2013) предвиђено је да обрасци прописани овим правилником
замењују образац ИНСЗ из Правилника о начину и поступку обрачунавања и плаћања
доприноса за обавезно социјално осигурање за новозапослене старије од 45, односно 50
година почев од 01.01.2014.године:
Правилник о пореској пријави за порез по одбитку
Члан 22.
Даном почетка примене овог правилника, обрасци прописани овим правилником
замењују следеће обрасце:
...
4) Образац ИНСЗ из Правилника о начину и поступку обрачунавања и плаћања
доприноса за обавезно социјално осигурање за новозапослене старије од 45, односно 50
година ("Службени гласник РС", бр. 99/04, 33/05 и 72/06);

