
Прилог број 4 

  

 

Република Српска 

Министарство финансија 

Пореска управа 

Образац 1008 

Аконтација пореза на доходак 
БАР-КОД 

 

Одјељак 1 – Подаци о пореском обвезнику 

Одјељак 2 – Приход од самосталне дјелатности 

1. Процијењени приходи  
2. Процијењени трошкови  
3. Процијењени  доходак / губитак (тачка 1.  минус тачка 2)  
4. Умањење за губитак пренесен из претходног периода  
5. Основица за обрачун аконтације пореза (ред 3  минус  ред 4)  
6. Износ пореза (ред 5 пута  %)  
7. Мјесечни износ пореза ( ред 6 подијељен са  бројем мјесеци )  

 

Одјељак 3 – Приход од капитала 

 

Одјељак 4 – Капитални добитак 

1. Продајна цијена права и имовине  
2. Набавна цијена права и имовине  
3. Капитални добитак /губитак  (ред 1  минус ред 2)  
4. Износ пореза  (ред 3 пута %)  

 

Одјељак 5 – Остали доходак 

1 Приход  
2. Доприноси или/и средства везана за стицање имовине  
3 Доходак (1 – 2)  
4. Износ пореза (ред 3 пута %)  

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 

 
М. П. Име и презиме лица које је сачинило пријаву Потпис  пореског службеника 

Потпис лица које је сачинило пријаву 

 

 

1) ЈМБ/ЈИБ: 

 

  4) Врста захтјева: 
 

         Основни   Измијењени 

 

Бар-код основне пријаве 
(попуњава се само код подношења 

измијењене пријаве): 

 

               5) Шифра општине/града: 

         
          

2) Име и презиме / Назив предузетника: 
 

 

  6) Телефон:  

8) Порески период: 
 
Од 

 / /20   
До 

 / /20  

3) Адреса: 
 

  7) E-mail адреса: 

1. Приход од  капитала  
2. Нормирани трошкови (ред 1пута 20%)  
3. Доходак од капитала  (ред 1 минус ред 2)  
4. Износ пореза (ред 3 пута  %)  
5. Мјесечни износ пореза  (ред 4 подијељен са  бројем мјесеци )  
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