УВЕРЕЊЕ
ВАЛИДНА УВЕРЕЊА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ УДРУЖЕЊА
ЗА САМОСТАЛНЕ ВОКАЛНЕ И ИНСТРУМЕНТАЛНЕ ИЗВОЂАЧЕ
КОЈИ ОБАВЉАЈУ ЕСТРАДНО-МУЗИЧКУ ДЕЛАТНОСТ
САМОСТАЛНО, У ВИДУ ЗАНИМАЊА,
И КОЈИ СУ ПРИЈАВЉЕНИ КОД ПИО ФОНДА
(САМИ ПЛАЋАЈУ ДОПРИНОСЕ ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО
ОСИГУРАЊЕ ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ
ПРЕМА МЕСТУ ПРЕБИВАЛИШТА)
У складу са чланом 4. ПКУ за радно ангажовање естрадно-музичких
извођача у угоститељству (“Сл. Гласник РС” бр. 23/2015)
самостални вокални и инструментални извођачи дужни су да
послодавцу или агенцији доставе фотокопију
ЈАВНЕ ИСПРАВЕ – УВЕРЕЊА
ради закључивања Уговора о извођачком раду (делу) са исплатиоцем
прихода у смислу члана 108а Закона о порезу на доходак грађана.
Уз Уверење, исплатиоцу прихода доставља се и
РЕШЕЊЕ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ о утврђеној обавези по основу доприноса
за обавезно пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање
или потврда о извршеној пријави код ПИО фонда.
УКОЛИКО ИЗВОЂАЧ НЕМА РЕШЕЊЕ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ИЛИ
ДОКАЗ О ПРИЈАВИ КОД ПИО ФОНДА А ИМА УВЕРЕЊЕ,
онда нису тачни подаци из Уверења да извођач самостално,
у виду занимања обавља естрадно-музичку делатност,
што доводи до чињенице да се извођач није пријавио на обавезно
социјално осигурање по основу обављања уметничке или друге
делатности у области културе или је репрезентативном удружењу
дао лажне податке о својству осигиураника и у том случају
дужан је да достави послодавцу копију ПОТВРДЕ
репрезентативног синдиката.

ПОТВРДА
У складу са чланом 4. ПКУ за радно ангажовање естрадно-музичких
извођача у угоститељству (“Сл. Гласник РС” бр. 23/2015)
СВИ ЕСТРАДНО-МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧИ КОЈИ СУ
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАНИ ПО НЕКОМ ДРУГОМ ОСНОВУ,
А ОБАВЉАЈУ ЕСТРАДНО-МУЗИЧКУ ДЕЛАТНОСТ
дужни су да послодавцу или агенцији, односно
исплатиоцу прихода у смислу члана 108а Закона о порезу на
доходак грађана, доставе фотокопију
ПОТВРДЕ репрезентативног синдиката, потписника ПКУ.
Потврде издаје једино и само
репрезентативни Самостални синдикат
естрадних уметника и извођача Србије у смислу Закона о раду,
а у складу са чланом 2. ПКУ
(“сл. Гласник РС” бр. 23/15)
Надамо се да Вам је ово помогло.
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