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Република Српска 
Министарство финансија 

Пореска управа 
Образац 1008 

Аконтација пореза на доходак БАР КОД 

Одјељак 1 – Подаци о пореском обвезнику 
1) ЈИБ 5) врста пријаве  

   основна  измјењена 
7) Порески период  
     

од  / /20  
    

до / /20  

             
 

2) Назив радње 
 

6) шифра општине 
  

  3)Адреса 
 

ЈМБ 8) Телефон 
             

 

4) Име и презиме 9) E-mail адреса 

 
Одјељак 2 – Приход од самосталне дјелатности 

1. Процјењени приходи  
2. Процјењени трошкови  
3. Основица за обрачун аконтације пореза ( ред 1  минус  ред 2 )  
4. Умањење основице за обрачун аконтације пореза на доходак по основу пореске  картице– извода   
5. Основица за обрачун аконтације пореза након умањења (ред 3 минус ред 4)  
6. Износ пореза ( ред 5 х   % )  
7. Мјесечни износ пореза ( ред 6 / број мјесеци )  

 
Одјељак 3 – Приход од капитала 

 
Одјељак 4 – Капитални добитак 

1. Продајна цијена имовине  
2. Набавна цијена имовине  
3. Капитални добитак / губитак  ( ред 1  минус ред 2 )  
4. Умањење по основу пореске картице – извода                                                                             
5. Основица за опорезивање  ( ред 3 минус ред 4 )  
6. Износ пореза  ( ред 5 х   % )  

 
Овјера 

Овјера пореског обвезника       Овјера Пореске управе      
Изјава: Под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу,  
изјављујем  да  су  сви унесени подаци у овој пријави   потпуно тачни и 
вјеродостојни. 

Датум пријема: 

Име и презиме  пореског обвезника / законског 
заступника  
 

Датум 
 

Име и презиме пореског службеника 

Потпис пореског обвезника / законског заступника 
 

МП Име и презиме лица које је сачинило пријаву Потпис  пореског службеника 

Потпис лица које је сачинило пријаву 

 

1. Приход од  капитала  
2. Трошкови  
3. Доходак од капитала  ( ред 1  минус  ред 2 )  
4. Умањење дохотка  по основу пореске картице – извода                                                     
5.  Износ опорезивог дохотка ( ред 3 минус ред 4 )  
6. Износ пореза ( ред 5  х   % )  
7. Мјесечни износ пореза  ( ред 6  /  број мјесеци )  

initiator:slobodan.miletic@poreskaupravars.org;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:750cfef0ff16d245961695f837ffa281
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