
Врста пријаве:

 

Датум подношења

-

дан мјесец дан година дан мјесец година

ЈИБ послодавца Адреса послодавца Број запослених:          Бар код основне пријаве

 Исплата за период:

Назив послодавца 
Број лица којима је вршена исплата:

Телефон E-mail адреса 

р.

бр.

1 2 3 11 12 13 15

9 Укупни износи са додатних листова ДЛ1

10

Пореска задужења послодавца

Шифра ВП

Износ

Шифра ВП

Износ

ЈИБ подносиоца пријаве Подаци о пријему пријаве: Упутство:

2 0

У ред 9 унијети укупне износе са додатних листова ДЛ1.

У ред 10 унијети укупне износе за све запослене по основу видова исплате ВИ1 (сума редова 1 до 9 по колонама).

У ред 11 у горњи одјељак уписати врсту прихода, а у доњи износ уплаћеног пореза или доприноса на одговарајућу врсту прихода. 

Потпис пореског службеника У случају да су вршене исплате само по основу ВИ1 износи у колони 9 и 14 у реду 11 ће бити једнаки износима уписаним исте колоне у реду 10.

ДЗ                   

(4x%)

Доходак  

(пореска 

основица)             

(4-9)

Умањење пореске 

основице
Износи доприноса на бруто примања

ПИО                   

(4x%)

ЗО                

(4x%)

ЗЗН                    

(4x%)

Лични 

одбитак

По основу пореске 

картице-извод

Укупно 

доприноси

М.П.

  Овјера

године

Овјера Пореске управе

дан мјесец

8 9

БАР КОД
измијењена

0

02

основна

Изјава:                                                                                                                                                                               

Под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем  да  су  сви унесени подаци у 

овој пријави  потпуно тачни и вјеродостојни.

мјесец

-

дан година

2

2 0

 Име и презиме запосленог ЈМБГ/ЈИБ запосленог

мјесец

7

Унесите укупне износе  пореза и доприноса11

8

Укупан износ пореза и доприноса за све запослене              

Овјера послодавца

Министарство финансија

Датум

6

Република Српска

3

У случају да су вршене исплате и по другим видовима исплате (ВИ2, ВИ3 и ВИ4) то треба аналитички приказати у додатним листовима  ДЛ2, ДЛ3 и ДЛ4 ,  а у свеукупне износе 

уплаћених пореза и доприноса који се уписују у ред 11 убројати и те износе на одговарајућим врстама прихода према Наредби Министра финансија. 

       Име и презиме овлашћеног лица 

       Потпис овлашћеног лица

Прилог број 6

Пореска управа

2

1

5

Шифра општине    Назив општине

дан мјесец

Укупна мјесечна бруто 

примања по основу 

радног односа

Образац 1002          

Мјесечна пријава  

пореза по одбитку

              Порески период 

10

4

4 5 6 7 14

Основица за 

обрачун пореза             

10 - (11+12)

Порез на 

доходак                   

(13 х %)

Доходак послије 

опорезивања                    

(10-14)



ДЛ1 - Примања по основу радног односа
ЈИБ послодавца

Министарство финансија

Порески период 

-
2 0

дан мјесец дан мјесец године

р.

бр.

1 2 3 11 12 13 1514

ДЗ                   

(4x%)

ЗЗН                   

(4x%)

Укупна мјесечна бруто 

примања по основу 

радног односа

4

ПИО                           

(4x%)

ЗО                    

(4x%)

 Име и презиме запосленог 

Образац 1002           

Мјесечна пријава  

пореза по одбитку

Република Српска

Пореска управа

ЈМБГ/ЈИБ запосленог

ВИ 1- Примања по основу  радног односа

Основица за 

обрачун пореза       

10 - (11+12)

Доходак  послије 

опорезивања                          

( 10-14)
Укупно 

доприноси

Лични 

одбитак

По основу пореске 

картице-извод

Порез на 

доходак        

(13 х %)

Износи доприноса на бруто примања

Доходак                           

(4-9)

Умањење пореске основице

Име и презиме овлашћеног лица

Сума износа са ДЛ1 (уписати само ако листа завршава на овом листу)

9 105 6 7 8

    Потпис овлашћеног лица



ДЛ2 - Исплате  по основу ауторских права и права сродних ауторском праву
ЈИБ послодавца

Порески период 

- 2 0
мјесец мјесец

р.
Износ доприноса на приход

бр.

1 2 3 4

Сума износа са ДЛ2 (уписати само ако листа завршава на овом листу)

125 6

Основица за 

порезПризнати 

8 10 11

ПИО                           

(4x%)

ЗО                    

(4x%)

ДЗ                   

(4x%)

дан дан године

Образац 1002           

Мјесечна пријава  

пореза по одбитку

 Име и презиме ЈМБГ/ЈИБ Приход 

Пореска управа

Министарство финансија

Република Српска
ВИ 2 - Исплате  по 

основу ауторских права 

и права сродних 

ауторском праву

Име и презиме овлашћеног лица М.П.

Потпис овлашћеног лица

7

Укупно 

доприноси

9 13

Доходак 

послије 

опорезивања          

11-(9+12)
ЗН                   

(4x%)
трошкови (4-10)

Износ 

пореза                   

 ( 11х%)



ДЛ3 - Лична примања која нису из радног односа

ЈИБ послодавца

Порески период 

- 2 0
дан мјесец дан мјесец године

р.
Износ доприноса на бруто приход

бр.

1 2 3 4 10

ДЗ                               

(4x%)

Образац 1002           

Мјесечна пријава  пореза 

по одбитку

Укупни мјесечни 

приход 

12

Име и презиме овлашћеног лица

Потпис овлашћеног лица

ВИ 3 - Исплате личних примања 

на која се плаћа порез на доходак 

и доприноси

ЗН                             

(4x%)

11

М.П.

Доходак послије 

опорезивања                        

(10-11)        (4-9)
ПИО                           

(4x%)

Сума износа са ДЛ2 (уписати само ако листа завршава на овом листу)

Укупно доприноси

Износ пореза     

(10х%)

Република Српска

Министарство финансија

Пореска управа

ЈМБГ/ЈИБ  Име и презиме

Доходак

ЗО                               

(4x%)

5 6 7 98



ЈИБ послодавца

Порески период 

- 2 0

р.

бр.

1 2 3 5

Доходак послије 

опорезивања                                     

(6-7)

8

Име и презиме овлашћеног лица                                                       

.                  

6

Доходак                                                 

(4-5)

Порез на 

доходак     (6х%)

7

ВИ4-За приходе по 

основу закупа и 

подзакупа покретне и 

непокретне имовине

______________________

       Потпис овлашћеног лица               .   

_________________________

Признати 

трошкови
Приход 

  мјесец       дан

4

  мјесецдан

Образац 1002           

Мјесечна  пријава  

пореза по одбитку

ДЛ4-Исплате по основу закупа и подзакупа

Пореска управа

Република Српска

Министарство финансија

 Име и презиме 

Сума износа са ДЛ4 (уписати само ако листа завршава на овом листу)

ЈМБГ/ЈИБ лица коме је извршена исплата

године


