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ПРЕДГОВОР

Ппштпвани читапци,
Пред Вама је Гпдишои извјештај п раду Ппреске управе Републике Српске за 2009.
гпдину кпјим смп настпјали да на сажет начин представимп најважније пстварене
резултате у пквиру надлежнпсти Ппреске управе РС у гпдини кпја је иза нас.
Узимајући у пбзир свјетску екпнпмску кризу кпја се пдразила и на фискални систем РС,
ипак мпжемп бити задпвпљни пствареним резултатима рада, а прије свега наплатпм
јавних прихпда у надлежнпсти Ппреске управе РС кап оеним пснпвним задаткпм.
У 2009. гпдини настпјали смп да будемп транспарентни и да у свакпдневнпј
кпмуникацији са ппреским пбвезницима и медијима инфрпмишемп јавнпст п пнпме штп смп
ппстигли.
Овај извјештај ппреских пбвезницима и свим заинтереспваним грађанима пружа
кприсне инфпрмације п пствареним резултатима Ппреске управе РС у 2009. гпдини, а
заппсленима пружа дпбру пснпву за анализу пстваренпг и ефикаснију прганизацију рада у
нареднпм перипду.

Баоа Лука, јануар 2010. гпдине

в.д. директпра
Ппреске управе Републике Српске

Миле Баника
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I

ДЕФИНИЦИЈЕ ПОЈМОВА И СКРАЋЕНИЦЕ

ПУРС - Ппреска управа Републике Српске
ЈИБ – Јединствени идентификаципни брпј
КПО- Kартица ппрескпг пбвезника
КОР - Aпликативнп рјещеое за прпвпђеое кпрекција пп службеним ппступцима
КУП - Апликација за праћеое управнпг ппступка кпнтрпле ппреских пбвезника
ПН - Апликација за управљаое ппступцима принудне наплате
ФИСКАЛ - Систем ппдрщке за прпцес фискализације
ДРПН - Апликација за управљаое прпмјенама на деппзитнпм рашуну принудне наплате
ТАRА - USAID прпјекат ппдрщке рефпрми директних ппреза
ЕЛМО - Прпјекат везан за прпмпвисаое ппкретљивпсти тржищта рада
IОТА - Интра- еврппска прганизација ппреских управа
СУФИ - Систем за управљаое финансијским инфпрмацијама
КАМА мпдел - Систематска прпцјена вриједнпсти групе импвине на пдређени дан
примјенпм стандардизпваних прпцедура и статистишких тестираоа
КУФ - Коига улазних фактура
ПФРН - Пријава за упис у Фискални регистар неппкретнпсти
ЗУПО - Захтјев за умаоеое ппреске пснпвице за неппкретнпсти
ECDL - European Computer Driving Licence
СКИОП – Сектпр за кпнтрплу, истраге и пбавјещтајне ппслпве
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II ПРАВНИ ОКВИР
Ппреска управа РС пснпвана је Закпнпм п Ппрескпј управи Републике Српске
(„Службени гласник РС“ брпј: 51/01), а кпји је ступип на снагу 24. пктпбра 2001. гпдине, а кпјим
се уређује пснпв за спрпвпђеое и изврщаваое закпна из пбласти ппреза Републике Српске и на
закпну заснпваних ппдзакпнских прпписа, те дефинищу прекрщаји и кривишна дјела и санкције
из пбласти ппреза. Ппрез пп дефиницији пвпг закпна је свакп плаћаое Бучету РС, бучетима
градпва, ппщтина и фпндпва кпје се мпра изврщити пп ппреским закпнима, закпнима п
дппринпсима и закпнима п таксама, кап и пп другим закпнима кпјима су прпписане накнаде, а
кпје је принуднп, неппвратнп и не даје се у замјену за пдређену рпбу или услугу.
Ступаоем на снагу ппменутпг Закпна, престали су да важе Закпн п кпнтрпли,
утврђиваоу и наплати јавних прихпда („Службени гласник РС“, брпј: 11/93, 8/94, 18/94, 16/96,
23/98 и 29/00) и Закпн п финансијскпј пплицији („Службени гласник РС“, брпј: 15/96, 23/98 и
29/00) и усппстављен је ппрески прган у саставу Министарства финансија РС.

Закпн п Ппрескпј управи
Републике Српске
(„Службени гласник РС“,
бр. 112/07 - пречишћен
текст, бр. 22/08 и бр.
34/09)

Закпн п Ппрескпј управи РС, са измјенама и
дппунама Закпна, представља правни пквир кпји
пдређује дјелпкруг рада, прганизацију, нашин
рада и рукпвпђеое Ппрескпм управпм РС, кап и
пвлащћеоа и пдгпвпрнпсти кпд прикупљаоа и
евидентираоа
ппреза,
те
сигурнпст
и
ппвјерљивпст инфпрмација дпбијених тпкпм
рада.

У тпм смислу, Ппреска управа РС спрпвпди
ппреску пплитику и врщи наплату ппреза и других
јавних прихпда за кпје је надлежна, у складу са
закпнпм и међунарпдним дпгпвприма у ппрескпј
пбласти, пружа ппмпћ ппреским пбвезницима у испуоаваоу оихпвих ппреских пбавеза, прати
и анализира функципнисаое ппрескпг система и даје приједлпге за усаврщаваое фискалнпг
система у РС, сарађује са другим државним прганима, институцијама и прганизацијама,
пбезбјеђује извјещтаје екстерним кприсницима, те пружа међунарпдну правну ппмпћ
инпстраним прганима у рјещаваоу пдређених ппреских предмета.
Закпнпм п Ппрескпј управи РС регулище се ппреска пплитика и управни ппступак,
ппступак утврђиваоа ппреза, ппступак кпнтрпле, ппступак наплате јавних прихпда, права и
пбавезе ппреских пбвезника, ппступак принудне наплате, ппступаое пп жалбама ппреских
пбвезника и прекрщајним ппступцима. За дпсљедну примјену ппменутпг Закпна дпнесен је
већи брпј ппдзакпнских аката и правилника.
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III ОРГАНИЗАЦИЈА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ РС

Наша мисија......

Ппреска управа Републике Српске, кап прган
Министарства финансија РС, пснпвана је са пснпвним задаткпм
дпсљеднпг, непристраснпг и ефикаснпг прикупљаоа јавних
прихпда.

Основни задатак Пореске
управе јесте да досљедно,
непристрасно и ефикасно
прикупља јавне приходе и
тако служи Републици
Српској и њеним грађанима.

Надлежнпст Сједищта Ппреске управе РС је
кппрдинација, надзпр и кпнтрпла рада и јединственпг
спрпвпђеоа ппреске пплитике и у тпм смислу пружаое
струшне ппмпћи и едукација заппслених на свим нивпима
прганизаципних структура управе.

У остваривању овог
задатка Пореска управа
мора се руководити
сљедећим принципима у
раду:

Правилникпм
п
унутращопј
прганизацији
и
систематизацији радних мјеста у Ппрескпј управи РС
(„Службени гласник Републике Српске“, брпј 66/09) кап
пснпвне прганизаципне јединице пбразпвани су: Сједищте,
Ппдрушни центри, Ппдрушне јединице и привремене
канцеларије.

интегритет,
законитост,
непристрасност,
поузданост.

У Сједищту Ппреске управе РС пбразпвани су:
 Пдјељеое за прганизацију ппслпваоа, планскп –
аналитишке ппслпве, међунарпдне пднпсе и пднпсе са
јавнпщћу,
 Пдсјек за ппслпве унутращое кпнтрпле и интерне
ревизије,

Наша визија.....
Пореска управа РС као орган
који обавља наплату јавних
прихода и спроводи законе и
правне прописе, те као
сервис пореских обвезника и
у наредном периоду има
обавезу да досљедно,
ефикасно и непристрасно
спроводи све законе из
надлежности Пореске
управе, као и да побољшава
квалитет пружања услуга
пореским обвезницима и
благовремено информише
јавност о свим актуелним и
текућим радним задацима
у Пореској управи РС.









Сектпр за кпнтрплу, истраге и пбавјещтајне ппслпве,
Сектпр за управљаое наплатпм ппреза,
Сектпр за услуге ппреским пбвезницима,
Сектпр за инфпрмаципне технплпгије,
Сектпр за централну пбраду ппреских дпкумената,
Сектпр за људске ресурсе и
Сектпр за заједнишке ппслпве.

У ппдрушним центрима Ппреске управе РС рад се пдвија у:
 Пдјељеоу за ппреске пбвезнике, кпнтрплу и наплату,
 Пдјељеоу за правне и административнп - технишке
ппслпве,
 Ппдрушним јединицама и

 Привременим канцеларијама.
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ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ РС
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IV ЉУДСКИ РЕСУРСИ
...Свака организација је
успјешна онолико колико
посједује квалитетних
људских ресурса...
Политичка неутралност
Политичка неутралност
подразумјева да запослени
обављају своје послове
професионално и политички
непристрасно, да не смију
дозволити да њихови
политички ставови утичу на
посао који обављају.
Самосталност
Запосленима се мора
омогућити самосталност у
раду, како нико не би могао
да доведе у питање
законитост и објективност
њиховог рада.
Сукоб интереса
Порески службеници не смију
искориштавати своју
позицију како би остварили
личне интересе и треба да
избјегавају сваку ситуацију
која би их довела у сукоб
интереса и која би штетила
угледу Пореске управе.

За сваку прганизацију, па такп и за Ппреску управу РС,
најбитнији фактпр су људски ресурси. Оихпва креативнпст,
инпвативнпст, мптивисанпст, инфпрмисанпст и друге пспбине
представљају
најважнији
фактпр
успјещнпсти
сваке
прганизације.
Схватајући да без квалитетних кадрпва нема даљег
унапређеоа рада, Ппреска управа РС је крпз брпјне прпграме
едукације ппреских службеника у 2009. гпдини настпјала да
ппбпљща ефикаснпст рада и испуни планпм дефинисане
активнпсти и задатке.
Између псталпг, Ппреска управа РС је ушествпвала у
Прпјекту заппщљаваоа приправника виспке струшне спреме
Владе РС такп щтп је у 2009. гпдини заппслила 8 приправника и
пружила мпгућнпст да стекну искуствп и услпве за пплагаое
струшнпг испита за рад у прганима управе. Такпђе, пружена је
мпгућнпст заппсленима у ПУРС, да крпз разне видпве
семинара, едукација, радипница и слишнп, прпщире свпје
знаое и размјене искуства из разлишитих пбласти ппреске
пплитике.
Ппреска управа РС је са 31.12.2009. гпдине имала 775
заппслених. Пбразпвна структура заппслених је сљедећа:
428 са виспким пбразпваоем (ВСС),
79 са вищим пбразпваоем (ВШС),
5 виспкпквалификпваних радника (ВКВ),
231 са средоим пбразпваоем (ССС),
22 квалификпвана радника (КВ),
8 пплуквалификпваних радника (ПК) и
2 неквалификпвана радника (НК).

Пореска тајна
Порески службеник дужан је
да чува податке и
информације добијене
приликом рада као
професионалну тајну.
Такође, дужан је да на
захтјев одређених
институција, а у складу са
Законом о Пореској управи
(члан 9.), пружи тражене
информације.
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V ОДНОС ПРЕМА ПОРЕСКИМ ОБВЕЗНИЦИМА
Једна пд пснпвних активнпсти Ппреске управе РС јесте и
правпвременп инфпрмисаое ппреских пбвезника п прпмјенама
ппстпјећих прпписа и нпвим закпнским рјещеоима, п оихпвим
правима и пбавезама, а све какп би се ппвећап степен
дпбрпвпљнпг изврщаваоа и самппријављиваоа ппреских
пбавеза. Тп би истпвременп утицалп на смаоеое
административних и других трпщкпва Ппреске управе РС.
Дпбрпвпљнп испуоаваое ппреских пбавеза је, дакле,
кљушни мпменат у ппрескпм систему. Већи степен дпбрпвпљнпг
испуоаваоа ппреских пбавеза снижава трпщкпве прикупљаоа
јавних прихпда, али намеће пбавезу Ппрескпј управи РС да свпју
улпгу све вище схвата кап сервис ппреских пбвезника. Из тпг
разлпга смп ппреским пбвезницима пмпгућили да нам се пбрате
на разлишите нашине. У 2009. гпдини забиљежили смп сљедећи
брпј кпнтаката са ппреским пбвезницима:
Кпнтакт

ПОРЕСКИ КАЛЕНДАР
ЗА
2009. ГОДИНУ

www.poreskaupravars.org
e-mail:
kontakt@poreskaupravars.org
call centre:
+387 51 345 080

Пријем странака
у канцеларијама
Путем телефпна
Путем e-mail-a
Путем гпвпрне
ппщте
Путем писане
кпресппденције
Тематски
састанци
Семинари за ппр.
пбвезнике

План
2009.

Изврщенп
2009.

Изврщенп
2008.

План
/09

09/
08

650

959

838

148

114

6.800
850

19.363
1.546

11.396
990

285
182

170
156

170

63

178

37

35

264

512

436

194

117

4

8

8

200

100

2

1

1

50

100

Тпкпм цијеле 2009. гпдине настпјали смп да ппбпљщамп
квалитет пружаоа услуга ппреским пбвезницима, щтп ппказује и
шиоеница да је Web страница Ппреске управе РС
www.poreskaupravars.org прпглащена за најбпљу у категприји
„јавна управа“, у пквиру традиципналнпг избпра најбпљих „Web“
ппртала на нивпу БиХ. У 2009. гпдини забиљежили смп 295.157
ппсјета Web страници Ппреске управе РС щтп је за 59% вище негп
у 2008. гпдини када је забиљеженп 186.179 ппсјета. Путем наще
Web странице пмпгућили смп ппреским пбвезницима да дпђу дп
свих важних инфпрмација из пбласти ппреске пплитике.

9

Извјештај п раду Ппреске управе РС за 2009. гпдину

Пружањем квалитетних
услуга пореским обвезницима
Пореска управа РС жели да
створи свијест код пореских
обвезника како би они лакше
могли да разумију
функционисање пореског
система.

Регистровани порески
обвезници у 2009. години:
Грађани 70.570
Правна лица 3.436
Физичка лица 3.512
*Остали 2.734

Дерегистровани порески
обвезници у 2009. години:
Грађани 1
Правна лица 2.273
Физичка лица 2.194

Највећи интерес у 2009. гпдини ппрески пбвезници су
ппказали за питаоа кпја се пднпсе на ппрез на дпбит, ппрез
на дпхпдак, дппринпсе, таксе, кап и за питаоа кпја се пднпсе
на Закпн п ппрезу на неппкретнпсти. У тпм смислу Ппреска
управа РС је дала велики знашај прпмпцији усппставе
Фискалнпг регистра неппкретнпсти с пбзирпм на изражени
интерес ппреских пбвезника да пријаве и упищу свпје
неппкретнпсти у ппменути регистар. Такпђе, прганизпвали
смп некпликп тематских састанака са циљним групама, а све
у циљу уппзнаваоа ппреских пбвезника са ппреским
прпписима и мпгућнпстима изврщаваоа пбавеза на щтп
једнпставнији нашин.
Ппшеткпм 2009. гпдине сашиоен је и дистрибуиран
Јавни ппзив за ппднпщеое ппреских пријава, кап и ппрески
календари за правна лица, предузетнике и физишка лица.
Ппреска управа РС је у перипду 01.01-31.12.2009.
гпдине у Регистар ппреских пбвезника уписала нпвих 80.252
ппреска пбвезника, дпк је истпвременп за тај перипд
дерегистрпванп 4.917 ппреских пбвезника.
Ппреска управа је на дан 31.12.2009. гпдине била
сервис за 1.197.457 ппреских пбвезника, пд шега:
1.109.064 грађана,
36.604 правних лица,
43.279 сампсталних предузетника и
8.510 псталих*.
*Ппслпвне једнице правних лица из ФБИХ и Брчкп Дистрикта, страна ппслпвна и
диплпматска представништва, странци, нерезиденти, (де)регистрпвани пп
службенпј дужнпсти

*Остали 449
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VI НАЈВАЖНИЈИ РЕЗУЛТАТИ РАДА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ РС
1. Наплата јавних прихода
У перипду 01.01-31.12.2009. гпдине путем рашуна јавних прихпда наплаћенп је укупнп
1.818.444.988 КМ јавних прихпда, пд шега се 1.806.507.605 КМ пднпси на директне ппрезе.
Ппред тпга, путем пбвезница унутращоег дуга РС наплаћенп је дпдатних 34.334.445 КМ. У
пднпсу на 2008. гпдину наплаћенп је 5% вище јавних прихпда, а у пднпсу на план наплате за
извјещтајни перипд, наплаћенп је 2% маое јавних прихпда.

Раст наплаћених директних ппреза у пднпсу на исти перипд прпщле гпдине пстварен је
пп пснпву дппринпса (за 15%), ппреза на дпбит (за 16%), прихпда пп пснпву нпвшаних казни (за
8%), дпк је наплата пп пснпву накнада за приређиваое игара на срећу вища за 14% у пднпсу на
2008. гпдину щтп је дјелимишнп резултат дпнпщеоа нпвпг Закпна п играма на срећу
(„Службени гласник РС“, брпј 110/08). Веће ефекте пд примјене пвпг закпна пшекујемп у 2010.
гпдини.
Када ппсматрамп прихпде пп ппјединим врстама, знашајнп ппвећаое наплате у пднпсу
на исти перипд претхпдне гпдине пстварен је пп пснпву ппреза на дпбит правних лица
резидената РС (711211) - у 2008. гпдини наплаћенп је 110,51 милипн КМ, а пве гпдине у истпм
перипду 124,82 милипна КМ, щтп представља ппвећаое пд 14,31 милипн КМ. Такпђе,
евидентнп је и ппвећаое наплате пп пснпву ппреза пп пдбитку странпм правнпм лицу
(711213) у изнпсу пд 4,39 милипна КМ (прпщле гпдине наплаћенп 4,21 милипн КМ, а пве
гпдине 8,60 милипна КМ). Истп такп, и прихпди фпндпва спцијалнпг псигураоа у 2009. гпдини
биљеже раст пд 156 милипна КМ у пднпсу на 2008. гпдину.
Смаоеое наплате директних ппреза у пднпсу на 2008. гпдину биљеже: ппрези грађана
(за 32%), ппрез на плату (за 25%), таксе и накнаде (за 10%) и пстали ппрези (за 20%).
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Када су у питаоу ппрези грађана, највећи пад биљежи ппрез на пренпс неппкретнпсти
и права (714311), гдје је у пднпсу на исти перипд прпщле гпдине (када је наплаћенп 22,62
милипна КМ), у извјещтајнпм перипду наплаћенп свега 11,75 милипна КМ, пднпснп 10,87
милипна КМ маое.
У пквиру ппреза на плату, знашајнп смаоеое биљежи и наплата пп пснпву ппреза на
лишна примаоа (713113), јер је 2008. гпдине наплаћенп 170,59 милипна КМ, а 2009. гпдине
128,18 милипна КМ, пднпснп 42,41 милипн КМ маое. На пад наплате ппреза на плату
дјелимишнп је утицала и измјена закпнских прпписа, кпјим је непппрезиви дип дпхптка
ппвећан са 250 КМ на 300 КМ, кап и смаоеое ппреске стппе са 10% на 8%.
У пквиру псталих ппреза и прихпда највеће смаоеое пстваренп је пп пснпву прихпда
пд даваоа права на експлпатацију прирпдних ресурса, патената и аутпрских права (721112).
У пднпсу на 2008. гпдину, када је наплаћенп 4,73 милипна КМ, у 2009. гпдини наплаћенп је
самп 912.333 КМ, пднпснп 3,81 милипн КМ маое.
Кпд прихпда пп пснпву такса и накнада знашајнп смаоеое биљеже сљедеће врсте
прихпда:

ШВП

Назив врсте прихпда

Наплаћенп

Наплаћенп

у 2009.

у 2008.

Разлика

Индекс
09/08

721223

Прихпди пд земљищне ренте

12.861.412 КМ

27.749.880 КМ

-14.888.468 КМ

46

722411

Накнада за уређиваое
грађевинскпг земљищта

24.081.092 КМ

33.402.974 КМ

-9.321.882 КМ

72

722434

Средства за прпщирену
репрпдукцију щума

10.362.951 КМ

15.542.120 КМ

-5.179.169 КМ

67

722412

Накнада за кприщћеое
грађевинскпг земљищта

5.726.660 КМ

10.868.852 КМ

-5.142.192 КМ

53

722435

Средства за репрпдукцију
щума пстварена прпдајпм
щумских спртимената

6.833.877 КМ

9.849.248 КМ

-3.015.371 КМ

69

Када уппредимп наплату јавних прихпда у пднпсу на план наплате за 2009. гпдину,
евидентнп је смаоеое пп ппјединим врстама прихпда кап щтп су: ппрез на плату (91% плана),
ппрези грађана (94% плана), таксе и накнаде (91% плана) и пстали ппрези (61% плана).
Треба нагласити да је већи брпј кприсника јавних прихпда (првенственп лпкалне
заједнице) нереалнп планирап висину прихпда и да су оихпви планпви били пснпва за План
наплате јавних прихпда Ппреске управе РС за 2009. гпдину. Такпђе, разлпге лпщије наплате
јавних прихпда треба тражити и у шиоеници да је екпнпмска криза директнп утицала на
смаоеое пбима ппслпвних активнпсти, инвестиција, смаоеое пптрпщое, птпущтаое радника,
а кап крајои резултат дпщлп је дп пада стппе раста брутп дпмаћег прпизвпда (БДП).
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План наплате јавних прихпда за 2009. гпдину пстварип је ПЦ Баоа Лука (100%
реализације плана), дпк је ПЦ Требиое на граници пствареоа плана (97% реализације плана).
ПЦ Бијељина и ПЦ Дпбпј су реализпвали план наплате јавних прихпда са 94%, а ПЦ И.Сарајевп
са 93%. ПЦ Приједпр је реализпвап 90% плана наплате јавних прихпда, дпк је најлпщији
резултат наплате јавних прихпда у пднпсу на план пстварип ПЦ Звпрник (83% плана). Разлпге
лпщије наплате у пвпм ппдрушнпм центру треба тражити у шиоеници да је екпнпмска криза
директнп утицала на смаоеое привредних активнпсти предузећа из пбласти металске и дрвнппрерађивашке и текстилне индустрије кпја је знашајнп заступљена у пвпм центру.
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1.1

Приходи фондова социјалног осигурања

Ппреска управа Републике Српске је надлежна за кпнтрплу пбрашуна и наплате
дппринпса за финансираое пензијскпг и инвалидскпг псигураоа, здравственпг псигураоа,
псигураоа пд незаппсленпсти и дјешије защтите Републици Српскпј. Пд 20.03.2009. гпдине у
надлежнпсти ПУ РС је наплата дппринпса за заппщљаваое лица са инвалидитетпм. Ступаоем
на снагу нпве Наредбе п уплаћиваоу пдређених прихпда Бучета Републике, ппщтина и градпва
и фпндпва („Службени гласник РС“, бр. 18/09), уплате за пву врсту дппринпса иду прекп рашуна
јавних прихпда РС.
Прикупљени прихпди фпндпва спцијалнпг псигураоа у 2009. гпдине изнпсе укупнп 1,18
милијарду КМ. У пднпсу на исти перипд прпщле гпдине, прикупљенп је 15% вище, тј. 156
милипна КМ вище дппринпса, с тим да се највећи прпценат ппвећаоа наплате пднпси на
дппринпсе за здравствп (28% вище у пднпсу на исти перипд 2008. гпдине - дпзнашена средства
Фпнда ПИП Фпнду здравства за кприснике пензија). Наплата дппринпса за ПИП је вища за 8%,
дппринпса за заппщљаваое за 7% и дппринпса за дјешију защтиту за 5% вище у пднпсу на исти
перипд прпщле гпдине. Такпђе, у перипду 01.01-31.12.2009. гпдине прикупљенп је 1.031.352
КМ дппринпса за заппщљаваое лица са инвалидитетпм.

Наплата дппринпса у пднпсу на план за 2009. гпдину пстварена је 99%. Наплата
дппринпса за здравственп псигураое већа је за 6% у пднпсу на план, дпк је наплата дппринпса
за ПИП маоа за 5%, дппринпса за заппщљаваое и дппринпса за дјешију защтиту маоа за 3%.
ФОНД
ПИП
ЗДРАВСТВП
ДЈЕЧИЈА ЗАШТИТА
ЗАППШЉАВАОЕ
ЗАП. ИНВАЛИДА
УКУПНО

Планиранп (П)

Остваренп (О)

О/П

662.555.994
448.000.000
48.550.000
25.067.000
0,00

628.295.634
474.316.685
47.210.346
24.319.366
1.031.352

95%
106%
97%
97%
-

1.184.172.994

1.175.173.383

99%
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2. Пријем и обрада пореских пријава
Закпнпм п Ппрескпј
управи РС усппстављен је
принцип самппријављиваоа. Тп
значи да је закпнска пбавеза
ппреских пбвезника да сами
пријаве свпје пбавезе на начин и
у
рпкпвима
прпписаним
Закпнпм п Ппрескпј управи РС
или материјалним ппреским
закпнпм.

У 2009. гпдини у Сектпру за централну пбраду
ппреских дпкумената примљенп је 1.046.759 ппреских
пријава, а скениранп је 1.062.809 пријава.
План пријема ппреских пријава за 2009.
гпдину пстварен је гптпвп 100%, дпк је скениранп
1,2% вище пријава пд планираних.
Такпђе, у 2009. гпдини кпнтрплисанп је
1.101.588 пријава щтп је за 8,87% вище негп у 2008.
гпдини. У пднпсу на план за пвај перипд кпнтрплисанп
је 34,30% вище пријава негп щтп је планиранп.

План

Изврщеое

Изврщеое

Изврщеое

2009/

2009.

2009.

2008.

/План

2008

Примљенп ПП

1.050.000

1.046.759

1.030.370

99,69

101,59

Скениранп ПП

1.050.000

1.062.809

1.012.948

101,22

104,92

820.220

1.101.588

1.011.832

134,30

108,87

Кпнтрплисанп ПП

Ппреска управа РС је пмпгућила ппреским пбвезницима електрпнскп ппднпщеое
мјесешних пријава ппреза пп пдбитку (МПП-1002). Израдпм пвпг спфтвера смаоип се брпј
рушнп унесених и скенираних пријава.
Да би се ппвећап брпј ппреских пбвезника кпји мјесешне пријаве ппреза пп пдбитку
(МПП-1002) ппднпсе електрпнским путем у јуну мјесецу 2009. гпдине Сектпр за централну
пбраду ппреских дпкумената је, у сарадои са Сектпрпм за инфпрмаципне технплпгије и
Сектпрпм за услуге ппреским пбвезницима, пдржап презентацију на тему "Нашин и преднпсти
електрпнскпг ппднпщеоа Мјесешних пријава ппреза пп пдбитку" за 60 бучетских кприсника
(министарства, пбразпвне институције, судпви, тужилащтва и пстали републишки пргани и
прганизације).
У перипду 01.01-31.12.2009. гпдине електрпнским путем ппднесенп је 99.955 пријава
МПО-1002. Вриједнпст ппреза на дпхпдак пп пснпву електрпнски ппднесених пријава изнпси
149.527.948,22 КМ (65,93% у пднпсу на укупну вриједнпст пријављенпг ппреза на дпхпдак), а
дппринпса 1.005.995.015,10 КМ (62,98% у пднпсу на укупну вриједнпст пријављених
дппринпса).
У 2009. гпдини Ппреска управа РС заппшела је активнпст уписа неппкретнпсти у
Фискални регистар неппкретнпсти, а ппдаци из регистра кпристиће се у прпцјени тржищне
вриједнпсти импвине. Према нпвпм Закпну п ппрезу на неппкретнпсти, шија примјена ппшиое
01.01.2012. гпдине, пснпвица за пппрезиваое неппкретнпсти је оена тржищна вриједнпст.
Прпцјена тржищне вриједнпсти неппкретнпсти врщиће се кприщћеоем мпдела маспвне
прпцјене тржищне вриједнпсти неппкретнпсти (КАМА мпдел).
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Без пбзира щтп је рпк за упис у Фискални регистар неппкретнпсти прпдужен, Ппреска
управа РС ће наставити са свим активнпстима неппхпдним да се ппднпщеое пријава настави у
дпсадащоем кпнтинуитету, те да ппшетак примјене Закпна дпшека спремна.
Преглед пријава за упис у фискални регистар
неппкретнпсти пп ПЦ у 2009. гпдини
ПОДРУЧНИ ЦЕНТАР
ПЦ Баоа Лука

120.261

ПЦ Приједпр

84.263

ПЦ Дпбпј

92.522

ПЦ Бијељина

37.960

ПЦ Звпрник

82.782

ПЦ И.Сарајевп

70.281

ПЦ Требиое

82.111

УКУПНО:

3.
3.1.

Брпј прптпкплисаних
пријава ПФРН

570.180

Kонтролe, истраге и обавјештајни послови

Контроле
У перипду 01.01-31.12.2009. гпдине изврщенп је укупнп 1.668 теренских кпнтрпла.

Укупне пбавезе налпжене рјещеоем за плаћаое у теренским кпнтрплама у перипду
01.01-31.12.2009. гпдине на нивпу Ппреске управе изнпсе 57,59 милипна КМ. Пд тпг изнпса
ппрески пбвезници су сами пријавили 19,39 милипна КМ, щтп знаши да дпдатнп утврђене
пбавезе изнпсе 38,20 милипна КМ.
У дпбрпвпљнпм перипду уплаћенп је самп 6,83 милипна КМ или 11,86% пд укупнп
утврђених пбавеза у теренским кпнтрплама.
Пп заврщетку теренских кпнтрпла пвлащћени службеници Ппреске управе ппднијели су
150 прекрщајних налпга и 21 прекрщајну пријаву збпг упшених неправилнпсти у раду
кпнтрплисаних ппреских пбвезника, дпк су на рјещеоа пвлащћених ппреских службеника
улпжене 102 жалбе. Брпј наведених прекрщаја се пднпси на рјещеоа за плаћаоа дпнесена у
ппступку теренских кпнтрпла.
Кпд 1.104 изврщене теренске кпнтрпле, пднпснп кпд 66% пд укупнпг брпја изврщених
теренских кпнтрпла утврђене су неправилнпсти кпје су ппшиоене пд стране ппреских
пбвезника.
У пднпсу на исти перипд прпщле гпдине, у извјещтајнпм перипду изврщенп је 315
теренских кпнтрпла вище, а и изнпс уплаћених пбавеза у дпбрпвпљнпм рпку већи је за 1,18
милпна КМ. План изврщених теренских кпнтрпла премащен је за 22%.
У перипду 01.01-31.12.2009. гпдине изврщенп је укупнп 2.665 канцеларијских
кпнтрпла. Укупнп утврђене пбавезе налпжене за плаћаое у пвим кпнтрплама изнпсе 4,25
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милипна КМ. Пд тпг изнпса инспектпри су у кпнтрпли дпдатнп утврдили пкп 3,57 милипна КМ
пбавеза, щтп знаши да су пбвезници сами пријавили 16,11% пд укупнп утврђених пбавеза. У
рпку пд 10 дана уплаћенп је 377.890,09 КМ или самп 8,89% пд укупнп утврђених пбавеза.
У пднпсу на исти перипд прпщле гпдине, изврщенп је 15 канцеларијских кпнтрпла маое
и у дпбрпвпљнпм рпку уплаћенп 1,33 милипна КМ пбавеза маое.
Кпд 950 изврщених канцеларијских кпнтрпла, пднпснп кпд пкп 36% пд укупнпг брпја
канцеларијских кпнтрпла утврђене су неправилнпсти кпје су ппшиоене пд стране ппреских
пбвезника.
Брпј кпнтрпла
РБ

1.
2.

Врста кпнтрпле

Прпценат
изврщеоа
плана

Индекс
2009/2008

1.353
2.680

122%
88%

123
99

4.033

98%

107

План за
2009.

Изврщене
кпнтрпле у
2009.

Изврщене
кпнтрпле у
2008.

1.370
3.043

1.668
2.665

4.413

4.333

Теренске кпнтрпле
Канцеларијске кпнтрпле
УКУПНО КОНТРОЛЕ

Инспектпри су урадили и 28.142 кпнтрпле фискализације фискалних каса. У наведенпм
брпју исказани су и други ппслпви кпји су у вези са фискализацијпм кап щтп су замјена мпдула,
дефискализација фискализпваних каса, замјена терминала, прпмјена адресе и сл. У кпнтрпли
динамике фискализације изврщенп је 3.998 кпнтрпла, щтп је 25% вище пд планираних
кпнтрпла за 2009. гпдину. Такпђе, изврщенп је и 3.697 кпнтрпла евиденције прпмета прекп
фискалних каса, щтп је за 1% вище негп щтп је планиранп у 2009. гпдини.
Реализација динамике плана кпнтрпла у прпцесу фискализације за 2009. гпдину
Брпј кпнтрпла
РБ

Врста кпнтрпле

План за 2009.

Изврщене кпнтрпле
у 2009.

Прпценат
изврщеоа
плана

1.

Фискализација фискалних каса

11.695

28.142

241%

2.

Кпнтрпла динамике фискализације

3.210

3.998

125%

3.

Kпнтрпла евиденције прпмета прекп
фискалних каса

3.677

3.697

101%

УКУПНО КОНТРОЛА (1+2+3)

18.582

35.837

193%

У 2009. гпдини ппднесенп је 13.188 захтјева за иницијалну фискализацију, а дпнесенп
је 18.202 рјещеоа п фискализацији. Закљушнп са 31.12.2009. гпдине ппднесенп је укупнп
40.347 захтјева за иницијалну фискализацију, а дпнесенп је 39.678 рјещеоа п фискализацији.
Преглед ппднесених и ријещених ЗИФ-пва, стаое на дан 31.12.2009. гпдине

Захтјеви за
фискализацију
Рјещеоа п
фискализацији
Прпценат
изврщеоа

Б.Лука

Бијељина

Дпбпј

Звпрник

Приједпр

И.Сарајевп

Требиое

Укупнп

17.052

5.340

5.009

2.536

3.661

3.245

2.419

39.262

15.070

4.820

4.676

2.296

3.389

3.079

2.330

35.660

88,38%

90,26%

93,35%

90,54%

92,57%

94,88%

96,32%

90,83%
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3.2.

Прекршајни поступак

У перипду 2009. гпдини издата су 3.064 прекрщајна налпга кпји се пднпсе на све
ппступке у складу са Закпнпм п Ппрескпј управи РС на изнпс казне пд 2,17 милипна КМ. Пд тпга
брпја 1.414 налпга је прихваћенп, а наплаћенп је 607.283 КМ (544.252 КМ у рпку и 63.031 КМ у
ПН). Ппднесенп је 115 захтјева за ппкретаое прекрщајнпг ппступка.
У пднпсу на 2008. гпдину, издатп је 2.419 прекрщајних налпга вище, у рпку је наплаћенп
515.568 КМ вище, а ппднесене су 2 прекрщајне пријаве маое негп у 2008. гпдини.
У ппступку кпнтрпла фискализације у 2009. гпдини издат је 691 прекрщајни налпг на
изнпс пд 539.090 КМ (за правна лица 129 налпга на изнпс пд 258.000 КМ, а за пдгпвпрна лица
562 налпга на изнпс пд 281.090 КМ).
Такпђе, у ппступку кпнтрпле евидентираоа прпмета прекп фискалних каса у перипду
01.01-31.12.2009. гпдине издатп је 2.025 прекрщајних налпга на изнпс пд 1.417.000 КМ (за
правна лица 268 налпга на изнпс пд 533.700 КМ, а за пдгпвпрна лица 1.757 налпга на изнпс пд
883.300 КМ).

3.3.

Рјешења за плаћање пријављених, а неплаћених обавеза

У 2009. гпдини дпнесена су 6.002 рјещеоа за плаћаое пријављених, а неплаћених
пбавеза (у прпсјеку пкп 102 рјещеоа пп изврщипцу) на изнпс пд 43,07 милипна КМ. Пд тпг
изнпса у рпку пд 10 дана наплаћенп је 7,55 милипна КМ или 17,54% пд укупнп утврђених
пбавеза. Такпђе, пп рјещеоима из претхпднпг перипда у дпбрпвпљнпм рпку у 2009. гпдини
наплаћенп је 1,23 милипна КМ.
У ппређеоу са 2008. гпдинпм, дпнесенп је 1.206 рјещеоа вище, а уплаћени изнпс пп
пснпву пвих рјещеоа већи је за пкп 1,36 милипна КМ.
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3.4.

Истраге и обавјештајни послови
Истраге

Рад инспектпра истражитеља у перипду пд 01.01. дп 31.12.2009. гпдине пдвијап се у
правцу истраживаоа шиоеница и прикупљаоу дпказа п мпгућим прекрщајима и кривишним
дјелима из пбласти ппреза.
Пд укупнп 14 извјещтаја кпји су ппднесени Тужилащтву, 11 извјещтаја је ппднесенп збпг
пснпва сумое да су ппшиоена кривишна дјела злпупптребе пвлащћеоа у привреди, 2
извјещтаја збпг пснпва сумое да је ппшиоенп кривишнп дјелп утаје ппреза и дппринпса и један
извјещтај збпг пснпва сумое пбмана, са укупнп пришиоенпм щтетпм за Бучет РС у изнпсу пд
1.120.412,93 КМ. Приликпм прпвјера у пним слушајевима гдје је утврђенп да ппрески
пбвезници не ппднпсе ппреске пријаве, издата су 32 прекрщајна налпга, а збпг неиздаваоа
фискалних рашуна издат је 61 прекрщајни налпг.
У ппступку прпвјера ппслпваоа предузећа, кап и пп наредбама надлежних
Тужилащтава, узете су у свпјству псумоишених и у свпјству свједпка 73 изјава на записник, и тп
41 изјава сагласнп пдредбама ЗУП-у и 32 изјаве сагласнп пдредбама ЗКП-а. У наведеним
прпвјерама укупнп утврђене ппреске пбавезе изнпсе 2.054.498,20 КМ, а пд тпга изнпса у
ппступку прпвјере наплаћенп је 998.761,75 КМ.
Обавјещтајни ппслпви
Инспектпри за пбавјещтајне ппслпве у извјещтајнпм перипду дпстављали су ппдатке
Извпда из регистра ппреских пбвезника, Картице ппреских пбвезника и другу тражену
дпкументацију, а на пснпву захтјева Гранишне пплиције БиХ, Пснпвних судпва, МУП-а
Републике Српске, МУП-а Федерације БиХ, Правпбранилащтва РС, СИПА и других пргана.
Такпђе, пбављане су и активнпсти пп анпнимним и другим пријавама, дпписима Инспектпрата
и Фпнда здравственпг псигураоа п шему је сашиоенп 49 службених забиљещки.
Приликпм прпвјера ппслпваоа предузећа утврђенп је да ппрески пбвезници нису
измирили ппреске пбавезе у изнпсу пд 571.536,93 КМ. Пд наведенпг изнпса у ппступку
прпвјере наплаћенп је 47.772,21 КМ.

4.

Унутрашња контрола

У 2009. гпдини изврщенп је 18 унутращоих кпнтрпла у свим прганизаципним
јединицама Ппреске управе РС (6 кпнтрпла у ПЦ Баоа Лука, 3 кпнтрпле у ПЦ Дпбпј, пп једна
кпнтрпла у ПЦ И. Сарајевп, ПЦ Бијељина, ПЦ Требиое, ПЦ Звпрник, и ПЈ Нпви Град). Такпђе,
изврщене су и 4 кпнтрпле кпје се пднпсе на све прганизаципне дијелпве Ппреске управе РС. Пд
укупнп 18 изврщених унутращоих кпнтрпла у 2009. гпдини, накпн 15 изврщених кпнтрпла
утврђене су неправилнпсти у раду ппреских службеника, дпк кпд три кпнтрпле нису утврђене
неправилнпсти.
Предмет наведених кпнтрпла биле су сљедеће пбласти:
ппкретаое прекрщајнпг ппступка пд стране пвлащћених службеника ПУ збпг прекрщаја
ппступка ппднпщеоа ппреских пријава,
закпнитпст и исправнпст впђеоа ппступака принудне наплате,
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ппщтпваое прпписаних прпцедура приликпм издаваоа ппреских увјереоа,
ппщтпваое прпписаних прпцедура приликпм стпрнираоа ппреских пбавеза,
ташнпст ппдатака дпстављених пд ппдрушних центара ПУ кпји су били пснпв за израду
извјещтаја п раду Ппреске управе за 2008. гпдину,
закпнитпст прпцедуре прпглащеоа вищка радника у Ппрескпј управи,
на пснпву анпнимнпг писма кпје је дпстављенп пд стране Министарства финансија РС,
неправилнпст у раду Ппреске управе на пснпву извјещтаја Интерне ревизије
Министарства финансија РС,
кпнтрпла несппјивпсти са ппслпвима и сукпба интереса заппслених у ПУ РС,
кпнтрпла ппступка пдјаве дјелатнпсти, ажурнпсти стаоа пбавеза у службенпј
евиденцији и ажурнпсти унпса ппдатака у апликацију КУП.
Такпђе, у 2009. гпдини ппкренутп је 11 дисциплинских ппступака пд кпјих су два
ппступка јпщ у тпку. Дпнесенп је 7 закљушака п пбустави ппступка, један ппрески службеник је
пслпбпђен пдгпвпрнпсти, а 4 службеника су кажоена нпвшанпм казнпм.

5.

Издата увјерења пореским обвезницима

Ппреска управа РС је у 2009. гпдини издала укупнп 70.769 ппреских увјереоа, пд шега
60.824 увјереоа п измиреним пбавезама, 9.849 увјереоа п стаоу ппреских пбавеза и 96
увјереоа у сврху репрпграмираоа пбавеза.
Уплаћени изнпс у ппступку издаваоа пвих увјереоа изнпси укупнп 20,65 милипна КМ,
пд шега се 20,29 милипна КМ пднпси на уплаћени изнпс пп пснпву издатих увјереоа за правна
лица и предузетнике, а 360.275 КМ на уплаћени изнпс у ппступку издаваоа увјереоа за
физишка лица.
У извјещтајнпм перипду издатп је 2.518 увјереоа маое негп у истпм перипду прпщле
гпдине, али је изнпс уплаћених ппреских пбавеза у ппступку издаваоа пвих увјереоа већи за
2,11 милипна КМ. У пднпсу на планирани брпј, издатп је 4.871 увјереое маое (94% плана).
Брпј увјереоа
РБ

Ппрески пбвезник

План за 2009.

Издата увјереоа
у 2009.

Издата увјереоа
у 2008.

Прпценат
изврщеоа
плана

Индекс
2009/2008

1.

Правна лица

8.704

7.928

9.041

91%

88

2.

Сампстални предузетници

5.116

2.542

4.252

50%

60

3.

Грађани

61.820

60.299

59.994

98%

101

УКУПНО (1+2+3)

75.640

70.769

73.287

94%

97
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6.

Принудна наплата

У складу са Закпнпм п Ппрескпј управи, за пбавезе за кпје је урушенп рјещеое за
плаћаое пд стране Ппреске управе и акп та пбавеза није измирена у рпку пд 10 радних дана
накпн урушеоа рјещеоа за плаћаое примјеоују се мјере принудне наплате.
У перипду 01.01-31.12.2009. гпдине ппкренутп је 11.330 ппступака принудне наплате
на укупан изнпс дуга пд 70,36 милипна КМ. Пд тпга је у ппступку ПН пп 3.133 рјещеоа из
извјещтајнпг перипда наплаћенп 8,52 милипна КМ, а пп 1.139 рјещеоа из претхпднпг перипда
3,52 милипна КМ.
У пднпсу на 2008. гпдину ппкренутп је 5.289 ппступака принудне наплате вище, дпк је
укупан изнпс наплаћених пбавеза пп свим рјещеоима принудне наплате у перипду 01.0131.12.2009. гпдине већи за 2,5 милипна КМ, пднпснп за 21% (укљушујући и уплаћенп прије
уласка у ппступак ПН) негп у истпм перипду прпщле гпдине.
У пднпсу на планирани брпј ппступака принудне наплате ппкренута су 194 ппступка
вище, а наплаћенп 4,95 милипна КМ вище у пднпсу на планирани изнпс (53% вище негп щтп је
планиранп).

7.
7.1.

Споразуми о продужењу рока плаћања

Споразуми о репрограмирању обавеза на основу одлука Владе РС

Крпз дпспјеле рате репрпграма у перипду 01.01-31.12.2009. гпдине укупнп је
наплаћенп 36,17 милипна КМ. Пд тпг изнпса пп пснпву репрпграма пптписаних пп ранијим
пдлукама наплаћенп је 3,12 милипна КМ, на пснпву бизнис планпва предузећа 7,85 милипна
КМ, а пп пснпву нпвих репрпграма п нашину испуоеоа ппреских пбавеза („Службени гласник
РС“, бр. 110/06) наплаћенп је 24,52 милипна КМ.
Влада РС је на сједници пдржанпј 19.02.2009. гпдине дпнијела нпву Пдлуку п нашину
испуоеоа дпспјелих ппреских пбавеза према Бучету Републике Српске, бучетима градпва и
ппщтина и ванбучетским фпндпвима Републике Српске. Пснпвне преднпсти нпве пдлуке су
мпгућнпст грејс перипда (највище дп двије гпдине), ''ппмјерен'' је крајои датум перипда
пбавеза дп 31.12.2007. гпдине (у пднпсу на дпсадащои 30.06.2006. гпдине).
У текућем перипду запримљенп је 60 рјещеоа Министарства финансија п нашину
испуоеоа дпспјелих ппреских пбавеза на укупан изнпс дуга пд 66,50 милипна KM, пд шега су
два у међувремену ппнищтена. Наведена рјещеоа прпслијеђена су ппдрушним центрима ПУ
ради уписа хипптеке кпд надлежних судпва, накпн шега ће се приступити пптписиваоу
Сппразума п нашину испуоеоа дпспјелих ппреских пбавеза са ппреским пбвезницима.
У извјещтајнпм перипду у Сједищту Ппреске управе РС пптписанп је 58 Сппразума п
нашину испуоеоа дпспјелих ппреских пбавеза на укупан изнпс дуга пд 65,81 милипн KM, пд
шега је 14 сппразума без грејс перипда. Пд 58 репрпграма пптписана у Сједищту и ппсланих у
ппдрушне центре, на дан 31.12.2009. гпдине у ппдрушни центрима пптписанп је 55 репрпграма.
Такпђе, пп ранијпј Пдлуци Влада РС п нашину испуоеоа дпспјелих ппреских пбавеза пд
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02.11.2006. гпдине у 2009. гпдини пптписанп је 6 сппразума на укупан изнпс дуга пд 3,88
милипна КМ.
На пснпву пвих Сппразума п нашину испуоеоа дпспјелих ппреских пбавеза (Пдлука
Владе РС пд 19.02.2009. гпдине, „Службени гласник РС“, бр. 14/09) наплаћенп је 684.755,86 КМ.
Збпг неплаћаоа дпспјелих рата сппразума, кап и збпг неизмириваоа текућих пбавеза,
Ппреска управа РС је у извјещтајнпм перипду раскинула 14 сппразума кпјима је билп
пбухваћенп 4,62 милипна КМ ппреских пбавеза.
Пд укупнп 19,81 милипна КМ дпспјелих, а неплаћених пбавеза, 15,58 милипна КМ
пднпси се на репрпграме пптписане пп ранијим пдлукама, 925.140 КМ на бизнис планпве и
3,29 милипна КМ на нпве репрпграме п нашину испуоеоа дпспјелих ппреских пбавеза
(„Службени гласник РС“, бр. 110/06).
Остатак дуга пп свим пптписаним репрпграмима изнпси 314,55 милипна КМ, дпк је на
дан 31.12.2008. гпдине дуг пп свим пптписаним репрпграмима изнпсип 310,85 милипна КМ.

7.2.

Споразуми о продужењу рока за измирење обавеза на основу
члана 75. Закона о Пореској управи РС

У перипду 01.01-31.12.2009. гпдине на нивпу ПУ пптписана су 44 Сппразума п
прпдужеоу рпка за измиреое пбавеза (шлан 75. Закпна п ПУ - прешищћени текст, „Службени
гласник РС“, бр. 112/07) на изнпс пд 5,18 милипна КМ. У извјещтајнпм перипду пп 62
Сппразума (укљушујући и пне пптписане у ранијем перипду) наплаћенп је 2,46 милипна КМ.
У пднпсу на исти перипд прпщле гпдине пп Сппразумима п прпдужеоу рпка за
измиреое пбавеза наплаћенп је 721.220 КМ маое.
У пднпсу на планирану велишину, пп Сппразумима п прпдужеоу рпка у извјещтајнпм
перипду наплаћенп је 117% вище негп щтп је планиранп.
Збпг неплаћаоа дпспјелих рата сппразума, кап и збпг неизмириваоа текућих пбавеза у
извјещтајнпм перипду раскинута су три сппразума на пснпву шлана 75. Закпна п Ппрескпј
управи РС на изнпс пбавезе пд 899.229 КМ.

8.

Посебни поступци

У 2009. гпдини једна пд активнпсти Ппреске управе РС била је и впђеое ппсебних
ппступака , утврђиваое ппреске пбавезе, извјещтаваое п исхпдима већ заппшетих и пкпншаних
ппсебних ппступака.

8.1.

Стечај

У извјещтајнпм перипду кпд 69 ппреских пбвезника ппкренут је стешајни ппступак.
Пријављена пптраживаоа изнпсе 37.764.865,72 КМ, пд шега су призната пптраживаоа у изнпсу
пд 19.991.762,48 КМ.
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У извјещтајнпм перипду пп свим ппкренутим стешајним ппступцима није нищта
наплаћенп, дпк је пп раније заппшетим ппступцима наплаћенп 2.357.887,25 КМ.

8.2.

Ликвидације

Кпд 283 ппреска пбвезника у 2009. гпдини заппшет је ппступак ликвидације. Изнпс
пријављених пптраживаоа је 882.050,69 КМ. Призната су пптраживаоа у изнпсу пд 841.891,04
КМ.
У извјещтајнпм перипду пп свим заппшетим ппступцима ликвидације (заппшети у
извјещтајнпм и у претхпднпм перипду) наплаћенп је 156.732,26 КМ.

8.3.

Несолвентност

У перипду 01.01-31.12.2009. гпдине кпд 124 ппреска пбвезника утврђена је
несплвентнпст. Изнпс привременп ненаплативих пбавеза кпд тих ппреских пбвезника изнпси
51,92 милипна КМ.
Свим ппдрушним центрима налпженп је да за сва рјещеоа п кпнстатпваоу
несплвентнпсти пд шије кпнашнпсти је прпщлп вище пд једне гпдине изврще ревизију истих ,
пднпснп да утврде евентуалну сплвентнпст ппрескпг пбвезника и других ппвезаних лица. У тпм
смислу, тпкпм 2009. гпдине изврщена је и 151 кпнтрпла нацрта рјещеоа п прпглащеоу
ппреских пбвезника несплвентним.

8.4.

Ненаплативост

Будући да се у стешајнпм ппступку шестп не мпгу наплатити све ппреске пбавезе,
Ппреска управа РС је сашинила кпнцепт рјещеоа п прпглащеоу ппреских пбавеза
ненаплативим пп кпјим су сви ппдрушни центри дужни ппступати.
Тпкпм 2009. гпдине дпнесенп је 66 рјещеоа п ненаплативпсти ппреске пбавезе пп
пснпву пкпншанпг стешајнпг ппступка у изнпсу пд 7.733.385 КМ.

9.

Рјешавање пореских жалби

Ппдрушни центри ПУ су у перипду 01.01-31.12.2009. гпдине запримили 1.663 жалбе кпје
се пднпсе на све ппступке у складу са Закпнпм п Ппрескпј управи, пд кпјих су 122 пдбашене, 123
рјещеоа су замијеоена, а 54 ппступка су дппуоена. Пдбпру за рјещаваое ппреских жалби
прпслијеђенп је 1.376 жалби (пдређени брпј жалби се пднпси на претхпдни перипд) пд кпјих је
825 жалби неријещенп.
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10.

Поврати, прекњижавања и корекције

У перипду 01.01-31.12.2009. гпдине дпнесенo je 509 рјещеоа п ппврату ппреским
пбвезницима на изнпс пд 1,07 милипна КМ. Пд пвпг брпја за 468 рјещеое изврщилац је ПУ РС,
а за 32 рјещеоа надлежене ппщтине и 9 рјещеоа Фпндпви.
У Сектпру за централну пбраду ппреских дпкумената врщи се унпс у Систем за
управљаое финансијским инфпрмацијама (СУФИ), креирају пбрасци у складу са Упутствпм п
фпрми, садржини и нашину пппуоаваоа пбрасца за трезпрскп ппслпваое бучетских кприсника
("Сл.гласник РС", бр. 86/02, 5/03, 109/03 и 117/05) и коижне пбавијести.
У 2009. гпдини у СУФИ систем унесенп је 3.519 рјещеоа. Псим изврщних рјещеоа ПУ, у
СУФИ систем се евидентира и ппврат пп пснпву пријаве Образац 1004 - Гпдищоа пријава за
ппрез на дпхпдак. У тпку 2009. гпдине крпз СУФИ систем унесенп је 56.792 рјещеоа п ппврата
пп пснпву гпдищое пријаве за ппрез на дпхпдак.
Такпђе, у 2009. гпдини у Ппрескпј управи РС пбрађенп је 34.518 налпга кпји су
евидентирали разне трансакције везане за кпрекције пп управним и другим ппступцима.
Пбрада трансакција ппдразумијева фпрмалну и сущтинску кпнтрплу дпкументације пп
кпрекцијама, укљушујући и правилнпст и анализу ппдатака у пднпсу на ппстпјеће стаое у
евиденцијама. Пвај ппсап захтјева знашајнији утрпщак времена пд времена кпје се утрпщи на
кпнтрплу ппреских пријава.

11.

Информационе технологије

Када су у питаоу инфпрмаципне технплпгије, израда нпвих и дпрада ппстпјећих
апликативних рјещеоа, пдржаваое ИТ система и слишнп, прптекла 2009. гпдина била је
изузетнп динамишна. Ппред наставка рада на већ заппшетим прпјектима у претхпднпм
перипду, кап и планпм дефинисаних активнпсти, у 2009. гпдини пбављен је и низ активнпсти
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кпје нису предвиђене Планпм рада за 2009. гпдину, а кпје су диктиране дпнпщеоем нпвих
закпнских рјещеоа, кап и другим екстерним фактприма.
Израда и дпрада апликација и сервиса, пдржаваое апликација
У 2009. гпдини пущтена је у рад нпва апликација ДРПН за управљаое прпмјенама на
деппзитнпм рашуну принудне наплате на кпји се врще уплате ппреских пбавеза наплаћене
принудним путем, те уплате на пснпву пптписаних репрпграма на пснпву Пдлука Владе РС и
сппразума на пснпву шлана 75. Закпна п Ппрескпј управи РС.
Такпђе, изврщен је развпј и изведена имплементација нпвпг апликативнпг мпдула за
електрпнскп прптпкплисаое пријава кпје се врщи пдмах при пријему физишке кппије пријаве
накпн лијепљеоа бар-кпда, и кпје пмпгућава да се стекне ташан увид у брпј запримљених
пријава кпје шекају на унпс у ппдрушним јединицама. Активнпст израде пвпг апликативнпг
мпдула је спрпведена у складу са планпм.
Радна група за креираое и имплементацију Фискалнпг регистра неппкретнпсти и
ппреских рашуна је тпкпм 2009. гпдине интензивнп радила на разним активнпстима кпје се
пднпсе на ефикасне и благпвремене припреме за спрпвпђеое нпвпг Закпна п ппрезу на
неппкретнпсти („Службени гласник РС“, бр. 110/08). Са радпм су ппшеле апликације за унпс
купппрпдајних угпвпра и ПФРН пријава, укљушујући и унпс пријава на терену путем мпбилних
тимпва.
Ппред израде нпвих апликативних рјещеоа, кпнстантнп су врщене и дпраде ппстпјећих
апликативних рјещеоа (КУП, КПР, ПП-КВ , ФИСКАЛ и др.), какп би се елиминисали пдређени
недпстаци и плакщап рад ппреским службеницима.
У децембру 2009. гпдине, у пквиру ппдрщке прпцесу фискализације, заппшет је прпцес
израде система извјещтаја за сервисере кпјим ће се пмпгућити сервисима кпнтрпла слаоа
дневних извјещтаја.
Тпкпм 2009. гпдине кпнстантнп су врщене измјене интернпг и екстернпг WEB сајта
Ппреске управе Републике Српске. Вриједи ппменути и шиоеницу да је Web страница Ппреске
управе РС дпбитник награде за најбпљи WEB ппртал y БиХ у 2009. гпдини у категприји „јавна
управа“, дпдијељена пд стране струшнпг жирија магазина „Mobil info“.
У 2009. гпдини, у циљу ппбпљщаоа пружаоа услуга ппреским пбвезницима, рађенп је
и на прилагпђаваоу ппреских пријава за електрпнскп пппуоаваое, какп би их билп мпгуће
аутпматски пппунити у ПДФ фпрмату, сашувати и пдщтампати, и тиме плакщали ппреским
пбвезницима сам прпцес пппуоаваоа ппреских пријава.
Ппдрщка кприсницима
У 2009. гпдини забиљежен је изузетнп велики брпј захтјева за ппдрщку унутращоим и
сппљним кприсницима инфпрмаципнпг система ПУРС, а ппсебнп треба издвпјити активнпсти
теренских инсталација апликације ППО (прекп 100 излазака на терен) кпја је интензивнп
извпђена у перипду мај - август 2009. гпдине, а настављена је и касније.
С пбзирпм да је у 2009. гпдини прпщирен пбим ппслпва у пвпм сегменту, план за 2009.
гпдину је знатнп премащен.И у нареднпм перипду пвај сегмент рада Ппреске управе РС ће бити
вепма знашајан збпг ппшетка примјене Јединственпг система за регистрацију, кпнтрплу и
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наплату дппринпса, кап и збпг израде нпвих и измјене ппстпјећих апликација, а кпје су везане
за пвај систем.
Имплементација инфраструктурних захвата и пдржаваое ппреме/системских кпмппненти
У перипду 01.01-31.12.2009. гпдине рађенп је на прпвпђеоу инфраструктурних захвата
усмјерених на ппбпљщаое функципнисаоа инфпрмаципнп-кпмуникаципних технплпгија ПУРС.
Међу мнпщтвпм прпведених активнпсти мпже се истаћи успјещна реализација идеје мпбилнпг
приступа мрежи ПУРС са пренпсивих рашунара и реализацију мпбилних тимпва за унпс
ппдатака, врлп ефикаснп усппстављаое кпмуникације са некпликп сппљних институција, и
мнпщтвп примијеоених ппбпљщаоа и унапређеоа на интернпј и екстернпј WEB страници.
Свакакп треба ппменути и ппшетак имплементације виртуелизације серверских
кпмппненти кприщтеоем VMWare спфтвера, кпјим је пмпгућенп да се пд маоег брпја
физишких севера дпбије мнпгп већи брпј функципналних серверских јединица за разне
намјене, щтп дпнпси вищеструке ущтеде.

12.

Сарадња са другим институцијама

Тпкпм 2009. гпдине интензивирана је сарадоа са Министарствпм финансија РС у
ппгледу размјене инфпрмација. У тпм смислу прпщирен је сет извјещтаја кпји је стављен на
распплагаое Министарству финансија (Пдјељеоу за фискалне анализе), укљушујући и
експерименталну нпву технплпгију мултидимензипналних динамишких извјещтаја, а приступ
нащпј интранет страници дат је јпщ Министарству индустрије, енергетике и рударства и
Републишкпм завпду за статистику РС. Крајем јануара 2009. гпдине на захтјев Министарства
финансија, у Министарству је инсталирана наща апликација за впђеое Аутп-парка и пдржана
пснпвна пбука.
Псим тпга, пптписанп је некпликп сппразума п ппслпвнпј сарадои (са Завпдпм за
статистику кпјим се дефинище размјена ппдатака између Ппреске управе РС и Републишкпг
завпда за статистику, Привреднпм кпмпрпм), а у тпку су и прегпвпри за размјену ппдатака и са
другим институцијама, какп би се мпгли дпбити једнппбразни ппдаци, щтп би билп знашајнп
какп за Ппреску управу РС, такп и за друге институције.
У 2009. гпдини ппсебнп актуелна била је сарадоа са USAID TARA и ELMO прпјектима са
шијим је представницима пбављенп вище састанака разлишитих нивпа. Ппред тпга, Сектпр за
инфпрмаципне технплпгије бип је дпмаћин 4 састанка ИТ радне групе за имплементацију ELMO
прпјекта уз присуствп и представника Републишкпг завпда за статистику и представника из
ванбучетских фпндпва.
Тпкпм 2009. гпдине пдржанп је некпликп састанака са представницима екстерних
институција:
ICITAP прпјекат - у вези са финансијским истрагама и утајама ппреза,
OECD - у вези са ппрескпм и инфпрмаципнпм пплитикпм крпз екпнпмске анализе и
размјене искуства,
Министарствп финансија РС – у вези са мпгућнпстима измиреоа дуга путем пбвезница
и птписа дијела пптраживаоа,
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Фпнд здравственпг псигураоа РС – у вези са усаглащаваоем евиденција пбавеза
ппреских пбвезника кпји имају скппљене сппразуме п репрпграмираоу пбавеза,
Агенција за впде пбласнп – ријешнпг слива Саве, Бијељина – у вези са наплатпм впдних
накнада.
Представници Ппреске управе РС узели су ушещће на 13. Генералнпј скупщтини IOTA
пдржанпј у Штпкхплму 09. и 10. јула 2009. гпдине.

Ппреска управа Републике
Српске примљена је у
пунпправнп чланствп Интраеврппске прганизације ппреских
управа (IOTA) на 8. Генералнпј
скупштини кпја је пдржана пд
14. дп 16. јуна 2004. гпдине у
Прагу. www.iota-tax.org

На гпдищоем састанку свих 45 шланица IOTA, међу кпјима
је и ПУРС, на највищем меначерскпм нивпу впђена је
расправа на тему „Бпрба прптив превара - успјещне
мјере ппреске управе у бпрби прптив ппреских
превара уз уважаваое пгранишеоа п тајнпсти
дпкумената“.
Такпђе, представници Ппреске управе РС
узели су ушещће на:
4 састанка Area group-а (Едукација и услуге
за
ппреске пбвезникe, Третман и кпнтрпла
великих ппреских пбвезника),
3 радипнице (Е- кпнтрпла – средои и
напредни
нивп,
Кприщћеое
инфпрмација за пдабир ппреских пбвезника за
кпнтрплу према степену ризишнпсти),
2 састанка кпнтакт пспба за IOTA-у.

13.

Медијски иступи

Ппрескпј управи РС је пптребна ппдрщка јавнпсти, а да би јавнпст разумјела оену улпгу,
пдгпвпрнпст и функцију, оен рад је транспарентан и базиран на примјени пдредби Закпна п
слпбпди приступа инфпрмацијама.
У 2009. гпдини акценат медијске кампаое Ппреске управе РС бип је на инфпрмисаоу
ппреских пбвезника п ппшетку примјене Јединственпг система регистрације, кпнтрпле и
наплате дппринпса и наставку спрпвпђеоа прпцеса фискализације и кпнтрпле регистрпваоа
пстваренпг прпмета рпба и услуга, кап и кпнтинуиранпм пбавјещтаваоу ппреских пбвезника п
пбавези уписа у Фискални регистар неппкретнпсти.
За 253 раднa дана у 2009. гпдини службеници Ппреске управе РС имали су 678
медијских иступа, пднпснп вище пд два иступа пп раднпм дану.
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VII ЗАКЉУЧАК
Ппсматрајући рад Ппреске управе РС у 2009. гпдини мпжемп бити задпвпљни
пствареним резултатима, какп у наплати и кпнтрпли јавних прихпда за шије прикупљаое смп
надлежни, такп и у унапређеоу псталих пбласти рада Ппреске управе РС.
Гпдину 2009. кпју је у највећпј мјери пбиљежип пад привредне активнпсти, а кпја је
имала знашајан негативан утицај и на наплату јавних прихпда, мпжемп пцијенити кап врлп
дпбру. Имајући тп у виду мпжемп бити задпвпљни наплатпм јавних прихпда за кпје је
надлежна Ппреска управа РС, јер је у пднпсу на прпщлу гпдину наплаћенп 5% вище јавних
прихпда, дпк је план изврщен 98%. Такпђе, и наплата дппринпса већа је за 15% у пднпсу на
прпщлу гпдину, дпк је план пставарен 99%.

Ппреска управа РС је тпкпм 2009. гпдине кпнтинуиранп пбављала све планиране
активнпсти везане за имплементацију Закпна п фискалним касама у РС („Службени гласник
РС“, бр. 69/07) кпје су заппшете јпщ у 2008. гпдини. Прпцес фискализације ппреских пбвезника
званишнп је заврщен 15.08.2009. гпдине када је истекап рпк за фискализацију треће групе
ппреских пбвезника. Дп 31.12.2009. гпдине ппднесенп је 40.347 захтјева за иницијалну
фискализацију, а Ппреска управа РС је дпнијела 39.678 рјещеоа п фискализацији ппреских
пбвезника (98,34% пд укупнпг брпја ппднесених захтјева).
У тпку 2009. гпдине су предузете и брпјне активнпсти на прпцесу фпрмираоа
Фискалнпг регистра неппкретнпсти. Без пбзира щтп је рпк за упис у Фискални регистар
неппкретнпсти прпдужен, Ппреска управа РС је у 2009. гпдини израдила апликацију за унпс
купппрпдајних угпвпра и ПФРН пријава, укљушујући и унпс пријава на терену путем мпбилних
тимпва.
Истп такп, присутнпст представника Ппреске управе РС у електрпнским и щтампаним
медијима, уз даваое кпнкретних пбјащоеоа у вези са примјенпм ппреских прпписа, била је
знашајна. Наведене активнпсти Ппреске управе РС су у великпј мјери дппринијеле едукацији
ппреских пбвезника, кпји су дпбили вище инфпрмација у вези са примјенпм ппреских прпписа
и свих других питаоа из пбласти ппреске пплитике.
Такпђе, тпкпм 2009. гпдине дпнесен је низ правних аката кпја се примјеоују у раду
Ппреске управе РС. У тпм смислу Ппреска управа РС у 2009. гпдини је заврщила све заппшете
активнпсти на изради „Метпдплпщкпг упутства за врщеое ппреске кпнтрпле“ кпјим је
пмпгућенп једнппбразнп ппступаое у ппступцима кпнтрпле. Пвп упутствп садржи: нашин и
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ппступак планираоа, ппщте пдредбе п кпнтрпли и ппступак кпнтрпла пп врстама прихпда
кпје кпнтрплище Ппреска управа РС. Такпђе, израђенп је и „Метпдплпщкп упутствп за
принудну наплату ппреза“ с циљем да се заппсленима Ппреске управе РС кпји раде на
ппслпвима принудне наплате пмпгући да једнппбразнп и ефикасније ппступају приликпм
изврщаваоа ппслпва принудне наплате.
Ппреска управа РС, кап прган кпји пбавља наплату јавних прихпда и спрпвпђеое закпна
и правних прпписа, те кап сервис ппреских пбвезника и у нареднпм перипду има пбавезу да
дпсљеднп, ефикаснп и непристраснп спрпвпди све закпне из надлежнпсти Ппреске управе, кап
и да ппбпљщава квалитет пружаоа услуга ппреским пбвезницима и благпвременп инфпрмище
јавнпст п свим актуелним и текућим радним задацима у Ппрескпј управи РС.
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ПОРЕСКА УПРАВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Младена Стојановића 45-47
78 000 Бања Лука
Тел: 051/332-300

Факс: 051/332-336

http://www.poreskaupravars.org
Е-mail: kontakt@poreskaupravars.org
Говорна пошта (call centre): 051/345-080
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