ПРИМЈЕР ПОПУЊАВАЊА ГОДИШЊЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ЗА ПОРЕЗ НА
ДОХОДАК - Образац 1004 за 2011. годину
Марко Марковић из Бања Луке, у 2011. години, остварио je доходак од личних
примања и доходак од капитала издавањем пословног простора у закуп правном лицу.
Будући да је Марко Марковић у 2011. години остварио доходак из више извора дужан
је поднијети годишњу пријаву за порез на доходак за 2011. годину, сходно члану 41.
Закона о порезу на доходак („Службени гласник Републике Српске“, број: 91/06,
128/06, 120/08, 71/10 и 1/11).
Доходак од личних примања остварен је по основу запослења у предузећу „XZY“
Бања Лука. Плата и остала примања из радног односа износе 900,00 КМ мјесечно.
Плате у 2011. години су редовно исплаћиване.
Уговором о закупу са предузећем „X „ д.о.о. Бања Лука уговорена је закупнина од
460,00 КМ мјесечно на руке закуподавцу (нето износ). Правно лице је исплатило
закупнину за све мјесеце и то до 10-ог у мјесецу за текући мјесец.
Марку Марковићу издата је Пореска картица-извод за умањење пореске основице,
Образац 1001/1 за 2011. годину са износом умањења од 900,00 КМ, која је предата
послодавцу прије прве исплате плате у 2011. години.
Исплатиоци дохотка, послодавац и закупац, издали су Марку Марковићу потврду
са подацима о приходу, трошковима, дохотку, умањењима основице и износу плаћеног
пореза:
А) Потрвда предузећа „XZY“ Бања Лука*
1. Укупан приход ..................................................................................... 17.796,21 КМ
2. Трошкови(доприноси) ........................................................................... 5.839,69 КМ
3. Доходак (1-2)......................................................................................... 11.956,52КМ
4. Умањење пореске основице на основу пореске картице ......................... 900,00КМ
5. Умањење порескеосновице за 1/12 личног одбитка................................. 250,00КМ
6. Плаћени порез........................................................................................ 1.068,02КМ
7. Исплаћено са повратом пореза на основу
Пореске картице(3-6) (10.800,00+88,50) .............................................. 10.888,50КМ
Б) Потврда предузећа „X „ д.о.о. Бања Лука
1. Укупан приход ...................................................................................... 5.991,45 КМ
2. Трошкови утврђени у висини нормираних трошкова од 20% ............ 1.198,29 КМ
3. Доходак ................................................................................................ 4.793,16 КМ
4. Плаћени порез.......................................................................................... 471,45 КМ
5. Исплаћена закупнина (1-4) ................................................................... 5.520,00 КМ
*Објашњење података из потврда исплатиоца дохотка:
Законом о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак („Службени гласник
Републике Српске“ број:1/11) који се примјењује од 01.02. 2011. године промијењена
је пореска стопа пореза на доходка са 8% на 10% и укинуто је умањење пореске
основице за лични одбитак.
**Објашњење података из потврде послодавца
Обрачун бруто плате за јануар 2011. године, када је у примјени била пореска стопа
од 8% и умањење пореске основице за 1/12 личног одбитка од 250,00 КМ и 1/12
умањења са пореске картице од 75,00КМ.
Бруто примање утврђено је коришћењем формуле: БП=Н-20/0,63848; БП=900,00
КМ-20/0,63848; БП= 880 КМ/0,63848; БП=1.378,27 КМ
На бруто плату за јануар 2011. године, која у нашем примјеру износи 1.378,27 КМ
примјењује се збирна стопа за доприносе од 30,6%, тако да доприноси за јануар износе
421,75 КМ ( 1.378,27 КМ x 30,6% =421,75 KM).
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Умањујући бруто примање за износ доприноса, исплатилац дохотка добиће
доходак у износу од 956,52 КМ (1.378,27 КМ - 421,75 КМ = 956,52 КМ).
Будући да је обвезник предао послодавцу пореску картицу, поред личног одбитка
од 250,00 КМ умањује се пореска основица за 1/12 права на умањење тј. за 75,00 КМ
(900,00 КМ:12), тако да умањење пореске основице за јануар износи укупно 325,00 КМ
(250,00 КМ+75,00 КМ=325,00 КМ).
Основицу за опорезивање чини разлика између дохотка (956,52 КМ) и умањења
пореске основице ( 325,00 КМ), у овом случају то је износ од 631,52 КМ ( 956,52 КМ 325,00 КМ= 631, 52 КМ). На основицу од 631,52 КМ примјењује се пореска стопа од
8 %, тако да порез за јануар износи 50,52 КМ. Нето примање са повратом пореза
износи 906,00 КМ (956,52 KM-50,52 KM=906,00 KM).
Обрачун пореза на доходак за осталих једанаест месеци у 2011. години вршен је
према члану 4. Закона о порезу на доходак („Службени гласник републике Српске“,
број 1/11), тј. према пореској стопи од 10%, а обрачун доприноса према члану 8. Закона
о измјенама и допунама Закона о доприносима („Службени гласник Републике
Српске“, број 1/11), тј. по збирној стопи од 33%, на сљедећи начин:
Обрачун за фебруар-децембар 2011. године
Мјесечни износ нето плате у износу од 900,00 КМ исплатилац дохотка прерачунава
на бруто примање, примјеном формуле БП=НП/0,603 (БП=900,00КМ/0,603)
БП=1.492,54 КМ. На ово бруто примање у износу од 1.492,54 КМ примјењује се збирна
стопа за доприносе од 33%, тако да доприноси за један мјесец износе 492,54 КМ
(1.492,54 КМ x 33%=492,54 KM). Умањујући бруто примање за износ доприноса
(1.492,54 КМ-492,54 КМ) исплатилац дохотка добиће доходак у износу од 1.000,00 КМ,
који умањује за 1/12 умањења из пореске картице, тј. за износ од 75,00 КМ (1.000,00
КМ-75,00 КМ= 925,00 КМ), како би добио основицу за опорезивање. На ову основицу
од 925,00 КМ примјењује се пореска стопа од 10%, тако да порез за 1 мјесец износи
92,50 КМ.
Укупно бруто примање за 11 мјесеци износи 16.417,94 КМ (1.492,54 КМ х 11),
доприноси 5.417,94 КМ (492,54 КМ х11), доходак 11.000,00 КМ (1.000,00 КМ х 11),
умањење пореске основице 825,00 КМ (900,00 КМ-75,00 КМ или 75,00 КМ х 11),
основица за порез 10.175,00 КМ (1.000,00 КМ-75,00 КМ=925,00 КМ х 11) и порез
1.017,50 КМ (925,00 КМ х 10%=92,50 КМ х11).
Збир обрачуна за јануар и за преосталих једанаест мјесеци 2011. године, су подаци
које обвезник пореза на доходак уноси у Образац 1005, на основу потврде издате од
исплатиоца дохотка.
Образац 1005 за доходак из личних примања попуњава се на сљедећи начин:
-У колону 3, Бруто примање, уписује се збир бруто примања за јануар (1.378,27 КМ) и
бруто примања за осталих једанаест мјесеци(16.417,94 КМ), а који у нашем примјеру
износи 17.796,21 КМ.
-У колону 4, Расход, уноси се збир доприноса за јануар (421,75 КМ) и доприноса за 11
мјесеци (5.417,94 КМ), у износу од 5.839,69 КМ.
-У колону 5, Доходак, уноси се збир дохотка обрачунатог за јануар (956,52 КМ) и
дохотка обрачунатог за 11 мјесеци (11.000,00 КМ), што у овом случају даје износ од
11.956,52 КМ.
-У колону 6, Умањење пореске основице, уписује се збир умањења пореске основице
за јануар (325,00 КМ) и умањења пореске основице за једанаест мјесеци 2011. године
(825,00 КМ), а тај збир умањења износи 1.150,00 КМ.
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-У колону 7, Основица, уноси се збир основице за јануар (631,52 КМ) и основице
обрачунате за 11 мјесеци (10.175,00 КМ), што даје износ од 10.806,70 КМ.
-У колону 8, Порез на доходак, уписује се збир пореза на доходак за јануар (50,52
КМ) и пореза на доходак за осталих 11 исплата у 2011. години (1.017,50 КМ), што
износи 1.068,02 КМ.
-У колону 9, Нето доходак, уноси се збир нето дохотка за јануар ( 906,00 КМ) и нето
дохотка за 11 мјесеци (9.982,50 КМ или 907,50 КМ х11), у износу од 10.888,50 КМ.
Попуњавање Обрасца 1004; Одјељак 2-Доходак; Лична примања:
-У колону 3, Приход , уписује се износ из колоне 3, Бруто примање из Обрасца 1005,
у овом случају то је износ од 17.796,21 КМ (1.378,27 KM+16.417,94 KM=17.796,21
KM).
-У колону 4, Расход, уноси се износ од 5.839,69 КМ који се добије збиром расхода за
јануар - 421,75 KM (1.378,27 КМ x 30,6%=421,75 KM) и расхода за 11 мјесеци5.417,94 КМ (16.417,94 x 33%=5.417,94 КМ); (421,75 КМ+5.417,94 КМ=5.839,69 КМ )
-У колону 5, Доходак, уноси се разлика између прихода и расхода, који у овом
случају износи 11.956,52 КМ (17.796,21 КМ– 5.839,69 КМ= 11.956,52 КМ).
-У колону 6, Умањење (чл. 9. Закона), уписује се умањење за једног члана, које у
овом случају износи 900,00 КМ.
-У колону 8, Основица за порез, уноси се разлика између дохотка и умањења по члану
9. Закона (11.956,52 КМ -900,00 КМ =11.056,52 КМ ), а то је износ од 11.056,52 КМ.
-У колону 9, уноси се Обрачунати порез, који износи 1.105,65 КМ ( 11.056,52 КМ x
10%=1.105,65 KM)
-У колону 10, Уплаћени порез, уноси се износ пореза из колоне 8 Обрасца 1005, а то
је износ од 1.068,02 КМ.
-У колону 11, Разлика, уноси се разлика између обрачунатог и уплаћеног пореза
(1.105,65 КМ - 1.068,02 КМ = 37,63 КМ), која износи 37,63 КМ. Разлика између
обрачунатог и уплаћеног пореза у износу од 37,63 КМ представља износ који је
порески обвезник дужан уплатити најкасније до 31.03.2012. године на врсту прихода
713113-Порез на лична примања.
-У колону 12, Доходак послије опорезивања, уноси се разлика између дохотка и
обрачунатог пореза (11.956,52 КМ – 1.105,65 КМ= 10.850,87 КМ).
***Објашњење података из потврде закупца
Обрачун за јануар 2011. године исплатилац дохотка по основу закупа пословног
простора врши на сљедећи начин:
-Приход по основу закупа за јануар износи 460,00 КМ, док бруто приход износи
491,45 КМ, а добије се примјеном формуле: бруто износ прихода = нето износ
прихода/0,936=460,00 КМ/0,936=491,45 КМ.
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-Пореска основица (доходак) за обрачун пореза на доходак износи 393,16 КМ, а
добије се тако да се бруто приход умањи за нормиране (признате) трошкове у износу
од 20% (491,45 КМ-20%=491,45 КМ – 98,29 КМ=393,16 КМ).
-Порез на доходак износи 31,45 КМ, а добије се тако да се на пореску основицу од
393,16 КМ примјени стопа пореза на доходак у износу од 8% (393,16 КМ x 8%=31,45
КМ).
-Доходак након опорезивања износи 361,71 КМ, а добије се тако да се пореска
основица (доходак) умањи за износ плаћеног пореза (393,16 КМ-31,45 КМ=361,71
КМ).
Контрола тачности обрачуна:
-Укупан приход 491,45 КМ – плаћени порез 31,45 КМ = 460,00 КМ за исплату
закуподавцу на мјесечном нивоу.
Обрачун за фебруар-децембар 2011. године исплатилац дохотка по основу закупа
пословног простора врши на сљедећи начин:
-Приход на мјесечном нивоу за период фебруар-децембар 2011. године износи 500,00
КМ, добијен је формулом П=З/0,92 =460,00 КМ/0,92 или за 11 мјесеци 5.500,00 КМ.
-Пореска основица (доходак) на мјесечном нивоу за обрачун пореза на доходак
износи 400,00 КМ, а добије се тако да се бруто приход умањи за нормиране
(признате) трошкове у износу од 20% (500,00 КМ х 20%=100,00 КМ; 500,00 КМ100,00 КМ=400,00 КМ), а за период од 11 мјесеци износи 4.400,00 КМ.
-Порез на доходак на мјесечном нивоу износи 40,00 КМ, а добије се тако да се на
пореску основицу од 400,00 КМ примјени стопа пореза на доходак у износу од 10%
(400,00 КМ x 10%=40,00 КМ), а за једанаест мјесеци 440,00 КМ.
-Доходак након опорезивања за 11 мјесеци износи 3.960,00 КМ, а добије се тако да се
пореска основица (доходак) умањи за износ плаћеног пореза (4.400,00 КМ-440,00
КМ=3.960,00 КМ.
Контрола тачности обрачуна:
Укупан приход 5.500,00 КМ – плаћени порез 440,00 КМ = 5.060,00 КМ за исплату
закуподавцу.
Збир обрачуна дохотка од капитала по основу прихода од закупа за јануар 2011.
године и фебруар-децембар 2011. године, су подаци које обвезник пореза на доходак
уноси у редни број 1, Табела 3, Обрасца 1005.
Образац 1005 попуњава се на сљедећи начин:
-У колону 3, Бруто приход, уноси се збир прихода за јануар 2011. године (491,45 КМ)
и бруто прихода за фебруар-децембар 2011. године (5.500,00 КМ), а који у наведеном
примјеру износи 5.991,45 КМ.
-У колону 4, Расход, уноси се збир признатог расхода (нормирани трошак) за јануар
2011. године (98,29 КМ) и за фебруар-децембар 2011. године (1.100,00 КМ), а који у
наведеном примјеру износи 1.198,29 КМ (5.991,45 КМ x 20%=1.198,29 КМ).
-У колону 5, Доходак, уноси се доходак, који представља разлику између бруто
прихода исказаног у колони 3 и расхода исказаног у колони 4, а који у наведеном
примјеру износи 4.793,16 КМ (5.991,45 КМ -1.198,29 КМ=4.793,16 КМ).
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-У колону 6, Порез, уноси се збир плаћеног пореза за јануар 2011. године (31,45 КМ)
и фебруар-децембар 2011. године (440,00 КМ), а који у наведеном примјеру износи
471,45 КМ.
-У колону 7, Доходак након опорезивања, уноси се разлика између дохотка из колоне
5 и плаћеног пореза на доходак из колоне 6, што у наведеном примјеру износи
4.321,71 КМ (4.793,16 КМ-471,45 КМ=4.321,71 КМ).
Попуњавање Обрасца 1004; Одјељак 2-Доходак од капитала; редни број 3
-У колону 3, Приход, уноси се приход од капитала који је обвезник остварио у
јануару 2011. године (491,45 КМ) и у периоду фебруар-децембар (5.500,00 КМ), а који
у наведеном примјеру износи 5.991,45 КМ.
-У колону 4, Расход, уноси се нормирани (признати) трошак на годишњем нивоу, а
који у наведеном примјеру износи 1.198,29 КМ (5.991,45 КМ x 20%=1.198,29 КМ).
-У колону 5, Доходак, уноси се доходак који представља разлику између прихода из
колоне 3 и расхода из колоне 4, а који у наведеном примјеру износи 4.793,16 КМ
(5.991,45 КМ-1.198,29 КМ=4.793,16 КМ).
-У колону 6, Умањење (чл. 9. Закона), уноси се „0“, из разлога што је порески
обвезник право на умањење по основу пореске картице остварио код свог
послодавца-исплатиоца плате.
-Колона 7 се не попуњава.
-У колону 8, Основица за порез, уноси се основица за порез, а која се добије тако да
се доходак из колоне 5 умањи за износ умањења из колоне 6. Будући да у наведеном
примјеру обвезник нема право на умањење дохотка на приход од капитала, јер је
право на умањење дохотка по основу пореске картице остварио код свог послодавцаисплатиоца плате, то је износ пореске основице једнак износу дохотка и износи
4.793,16 КМ (4.793,16 КМ- „0“=4.793,16 КМ).
-У колону 9, Обрачунат порез, уноси се обрачунати порез на доходак на приход од
капитала који износи 479,32 КМ, а добије се тако да се на основицу за порез из
колоне 8 примјени стопа пореза на доходак од 10% (4.793,16 КМ x 10%=479,32 КМ).
-У колону 10, Уплаћен порез, уноси се уплаћени порез на доходак, чији податак се
преузима из колоне 6 Табеле 3, Обрасца 1005, а који у наведеном примјеру износи
471,45 КМ.
-У колону 11, Разлика, уписује се разлика између обрачунатог пореза из колоне 9 и
уплаћеног пореза из колоне 10, а која у наведеном случају износи 7,87 КМ (479,32
КМ- 471,45 КМ= 7,87 КМ), што значи да је по основу прихода од капитала плаћено
мање пореза по одбитку за 7,87 КМ, јер је исплатилац прихода приликом плаћања
пореза на доходак за јануар 2011. године примјенио стопу од 8%, a приликом плаћања
прихода од капитала за преосталих једанаест мјесеци у 2011. години, примјењена је
стопа од 10%, док је обвезник приликом обрачуна пореза на приход од капитала за
2011. годину примјенио стопу од 10%, сходно одредбама Закона о порезу на доходак.
Мање плаћени порез на приходе од капитала од 7,87 КМ обвезник је дужан уплатити
најкасније до 31.03.2012. године на врсту прихода 711311-Порез на приходе од
капитала.
-У колону 12, Доходак послије опорезивања, уписује се доходак послије опорезивања,
а који представља разлику између дохотка из колоне 5 и обрачунатог пореза на
доходак из колоне 9, што у наведеном примјеру износи 4.313,84 КМ (4.793,16 КМ479,32 КМ=4.313,84 КМ).
У наведеном примјеру укупан износ у редном броју 6; Одјељак 2; Обрасца 1004,
представља збир података из припадајуће колоне редног броја 1 и редног броја 3
тог обрасца.
Прилог: Попуњени обрасци 1004 и 1005
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