РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ГОДИШЊИХ ПРИЈАВА У 2009. ГОДИНИ

 ОБРАЗАЦ 1004- ГОДИШЊА ПОРЕСКА ПРИЈАВА ЗА ПОРЕЗ НА ДОХОДАК
Подноси се до 31. марта 2009. године. Ову пријаву подносе физичка лица која су у 2008.
години остварила опорезиве приходе по основу личних примања, самосталне дјелатности,
ауторских права, права сродних ауторском праву и права индустријске својине, прихода од
капитала и капиталних добитака.
Уз ову пријаву подносе се и прилози на Обрасцу 1005 и/или Обрасцу 1006 у зависности
од врсте остварених прихода, а лице које је носилац заједничке дјелатности-партнерства,
прилаже годишњу обавјештајну пријаву за доходак остварен по основу заједничког
обављања самосталне дјелатности на Обрасцу 1009.
Физичко лице које је остварило приход само по основу запослења, за који је плаћен порез
по одбитку и нема право на умањење пореске основице, није дужно да поднесе пореску
пријаву на обрасцу 1004.
 ОБРАЗАЦ 1007- ПОРЕСКА ПРИЈАВА ЗА МАЛОГ ПРЕДУЗЕТНИКА
Подноси до 31. марта 2009. године, за претходну годину, мали предузетник само у
случају када током пореске године није подносио мјесечне пријаве.
 ОБРАЗАЦ 1101-ГОДИШЊА ПОРЕСКА ПРИЈАВА ЗА ПОРЕЗ НА ДОБИТ
Подносе до 31. марта 2009. године, за претходну годину, правна лица Републике Српске,
пословне јединице правног лица из Федерације БиХ и Брчко Дистрикта за добит остварену
на подручју Републике Српске, страно правно лице са сталним мјестом пословања у
Републици Српској, те страно правно лице које је остварило приход од непокретне
имовине која се налази у Републици Српској. Уз ову пријаву подноси се и прилог на
Обрасацу 1102.
Удружење за пословну дјелатност подноси и Обавјештајну пријаву на Обрасцу 1108, а
холдинг група може поднијети и Консолидовану пореску пријаву на Обрасцу 1105.

 ОБРАЗАЦ 1107- ПОРЕСКА ПРИЈАВА ЗА МАЛОГ ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА
Подноси до 31. јануара 2009. године, за претходну годину, мали порески обвезник само у
случају када током пореске године није подносио мјесечне пријаве.
 ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ ЗА ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (ПП – ПНИ)
Подносе до 28. фебруара 2009. године, за текућу годину, физичка и правна лица.
Лица која у току године постану или престану бити обвезници пореза на имовину подносе
пореску пријаву у року од 10 (десет) дана од дана настанка промјене.
 ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ ЗА РЕГИСТРОВАНО ОРУЖЈЕ (ПП– РО)
Подносе до 31. марта 2009. године, за текућу годину, физичка и правна лица која су
власници регистриованог оружја.
Лица која у току године постану власници оружја, ову пореску пријаву подносе у року од
15 (петнаест) дана од дана издавања оружног листа.
 ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ ЗА ПОСЕБНУ РЕПУБЛИЧКУ ТАКСУ (ПП – ГРТ)
Подносе до 28. фебруара 2009. године, за текућу годину, правна лица, пословне јединице
и представништва правних лица из Федерације БиХ и Брчко Дистрикта, а предузетници до
31. марта 2009. године.
Лица која региструју дјелатност послије 28. фебруара, односно 31. марта 2009. године ову
пореску пријаву подносе у року од 15 (петнаест) дана од дана регистрације.
 ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ ЗА КОМУНАЛНУ ТАКСУ (ПП-КТ)
Подносе до 31.марта 2009. године за текућу годину, односно у року прописаном одлуком
општине/града о комуналним таксама.
 ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ ЗА ПОРЕЗ ОД ПРИРЕЂИВАЊА ИГАРА НА СРЕЋУ И
ЗАБАВНИХ ИГАРА (ПП-ИСЗ)
Подносе до 10. марта 2009. године, за претходну годину, правна и физичка лица која
приређују игре на срећу и забавне игре.
 ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ ЗА ОСТАЛЕ НАКНАДЕ (ПП – ОН)
Подносе до 10. марта 2009. године, за претходну годину, обвезници накнаде за шуме,
концесионе накнаде, противпожарне накнаде, накнаде за коришћење природних ресурса за
производњу електричне енергије, и накнаде за противградну заштиту.
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