
Прилог број 10                               

Одјељак 1 – Подаци о пореском обвезнику 

1) ЈМБ: 5) Шифра општине: 
  

     

 

6) Порески период:   
    

од  /  /20     
 

до  /  /20   

             

2) Име и презиме:   

 

3) Адреса: 7) Телефон: 

4) Држава: 8) E-mail адреса: 

             Одјељак 2 – Подаци о остваривању права на умањење пореске основице 

Опис        Износ умањења 

1) Умањење пореске основице по основу личног одбитка  

2) Умањење пореске основице по основу издржаваних     

    чланова домаћинства 

Број издржаваних  

чланова :                                   

 

3) Камата на стамбени кредит                                           

4) Уплаћени пензијски допринос за добровољно пензијско осигурање  

5) Уплаћена премија животног осигурања  

6) УКУПНО (2+3+4+5):  

Одјељак 3 – Подаци о оствареним дохоцима 
 

Ред. 

бр. 

 

 

 

Врста дохотка 

 

 

 

Остварени доходак 

 

Остварено 

умањење по 

основу личног 

одбитка 

Остварено  умањење 

по основу 

издржаваних 

чланова 

домаћинства,  

камате на стамбени 

кредит, уплаћене 

премије животног 

осигурања и 

плаћеног доприноса 

за добровољно 

пензијско осигурање 

 

 

 

Порез на 

доходак 

 

 

 

Порески 

кредит 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Доходак из личних примања 

 

     

2. 
Доходак од ауторских права и 

права сродних ауторском праву 

     

3. 
 

Доходак од капитала 
     

4. 

 

Доходак од  капиталних 

добитака 

     

5. 
Доходак од самосталне 

дјелатности 

     

  6. Доходак из страних извора 
     

7. Остали доходак 
     

8. УКУПНО: 
     

 

Пореска картица издаје се у сврху: 

___________________________________________________________________________________________ 
 

 

Одјељак 4 – Овјера Пореске управе 

1) Датум издавања:  4) Број бар кода Захтјева за 

    издавање пореске картице: 

2) Име и презиме овлашћеног лица: 5) Број штампаног документа*: 

3) Потпис овлашћеног лица: 
МП 

* Документ је важећи само ако садржи број штампаног документа 

  

Република Српска 

Министарство финансија 

Пореска управа 

Образац 1013  

Пореска картица - 

потврда о  оствареном дохотку 
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