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На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ОДГОЂЕНОМ ПЛАЋАЊУ
ПОРЕСКОГ ДУГА

Проглашавам Закон о одгођеном плаћању пореског
дуга, који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на Седмој сједници, одржаној 29. октобра 2015. године, а Вијеће народа 9. новембра 2015. године констатовало
да усвојеним Законом о одгођеном плаћању пореског дуга
није угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-3602/15
10. новембра 2015. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ОДГОЂЕНОМ ПЛАЋАЊУ ПОРЕСКОГ ДУГА

Члан 1.
Овим законом уређују се појам, услови, начин и поступак одгођеног плаћања пореског дуга.
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Члан 2.
Одредбе овог закона не примјењују се на порески дуг
по основу пореза на непокретности.
Члан 3.
Циљ овог закона је олакшање финансијског положаја
привредних субјеката, одржање текуће ликвидности, подстицање запошљавања у привреди и боља наплативост пореског дуга.
Члан 4.
На поступак измирења пореског дуга прописаног овим
законом сходно се примјењују одредбе закона којим се
уређује порески поступак и општи управни поступак.
Члан 5.
(1) Појмови употријебљени у овом закону имају сљедеће значење:
1) порески дуг је дуг пореских обвезника по основу
пореза и споредних пореских давања доспио за плаћање у
роковима прописаним овим законом,
2) порез је свака обавеза плаћања коју је порески обвезник дужан да плати у корист буџета Републике Српске,
буџета градова, општина и фондова која представља принудно давање, а обухвата порезе, доприносе, таксе и накнаде и
3) споредно пореско давање је свака обавеза плаћања у
корист буџета Републике Српске, општина, градова и фондова проистекла из обавезе плаћања пореза, укључујући
камату на порез и трошкове поступка.
(2) Други појмови употријебљени у овом закону имају
исто значење као у Закону о пореском поступку Републике
Српске.
Члан 6.
Порески дуг се на основу овог закона може измирити:
1) одгађањем плаћања пореског дуга једнократно најдуже до годину дана и
2) одгађањем плаћања пореског дуга у једнаким мјесечним ануитетима најдуже до 60 мјесеци.
Члан 7.
(1) Одгађање плаћања пореског дуга прописаног чланом 6. овог закона може се одобрити пореском дужнику
којем је порески дуг утврђен пореском пријавом или пореским рјешењем, уз испуњење сљедећих услова:
1) да је порески дуг доспио за плаћање најкасније у
години која претходи години у којој се подноси захтјев за
одгађање плаћања,
2) да је порески дуг обезбијеђен и
3) да су измирене појединачне доспјеле обавезе по
основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за
запослене којима у периоду трајања одгоде доспијева неко
од права из пензијског и инвалидског осигурања.
(2) Порески дуг обезбјеђује се једним од сљедећих
средстава обезбјеђења:
1) хипотеком на непокретности пореског обвезника или
хипотеком трећег лица,
2) залогом на покретним стварима пореског обвезника
или залогом трећег лица,
3) неопозивом банкарском гаранцијом која се наплаћује
на први позив и
4) јемством другог лица које је власник имовине која
служи као средство обезбјеђења пореског дуга.
(3) Неопходно је да износ средства обезбјеђења из става
2. овог члана буде најмање у вриједности укупног пореског
дуга рачунајући и камату.
Члан 8.
(1) Поступак одгађања плаћања покреће се захтјевом
за одгађање плаћања пореског дуга, који се подноси Ми-
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нистарству финансија (у даљем тексту: Министарство) најкасније у року од 30 дана:
1) од дана достављања коначног рјешења за плаћање
пореских обавеза пореском обвезнику за обавезе утврђене
рјешењем Пореске управе Републике Српске (у даљем тексту: Пореска управа) и
2) од дана достављања рјешења о принудној наплати
пореских обавеза утврђених пореском пријавом.
(2) Изузетно од става 1. тачка 2) овог члана, уколико
није донесено рјешење о принудној наплати, порески обвезник чије су пореске обавезе утврђене пореском пријавом
може поднијети захтјев за одгађање плаћања пореског дуга
и прије покретања поступка принудне наплате.
(3) Уз захтјев из става 1. овог члана порески обвезник
доставља:
1) рјешење којим су утврђене пореске обавезе, односно
рјешење о принудној наплати, као и пореске пријаве које су
евидентиране у Пореској управи, уколико се захтјев подноси за порески дуг утврђен пореским пријавама,
2) доказ о датом средству обезбјеђења из члана 7. овог
закона и
3) изјаву о испуњености услова из члана 7. став 1. тачка
3) овог закона.
(4) Образац захтјева за одгађање плаћања пореског дуга
прописује министар финансија (у даљем тексту: министар).
Члан 9.
(1) Министар рјешењем одлучује о захтјеву за одгађање
плаћања пореског дуга.
(2) Поступак одлучивања о захтјеву из става 1. овог члана је скраћени управни поступак и не може трајати дуже од
30 дана од дана пријема уредног захтјева.
(3) Рјешење из става 1. овог члана, осим обавезних елемената у складу са законом којим се уређује управни поступак, садржи и отплатни план са зарачунатом каматом до
дана коначног измирења тог пореског дуга.
(4) Министарство обрачунава камату на укупан износ
пореског дуга за који се доноси рјешење из става 1. овог члана, у складу са законом којим се уређује порески поступак.
(5) Рјешење из става 1. овог члана је коначно у управном поступку и против њега није дозвољена жалба, али се
може покренути управни спор пред надлежним судом.
(6) Министарство доставља рјешење из става 1. овог
члана подносиоцу захтјева и Пореској управи најкасније у
року од пет дана од дана доношења рјешења, ради евиденције и праћења извршења обавеза из рјешења.
(7) Изузетно од става 1. овог члана, о захтјеву за одгађање плаћања пореског дуга за порески дуг који није
већи од 30.000 КМ одлучује рјешењем директор Пореске
управе, под условима и на начин прописан овим законом.
(8) Пореска управа обрачунава камату на укупан износ
пореског дуга за који се доноси рјешење из става 7. овог члана, у складу са законом којим се уређује порески поступак.
(9) Против рјешења директора Пореске управе из става
7. овог члана дозвољена је жалба министру у року од 15
дана од дана достављања рјешења пореском дужнику.
Члан 10.
(1) Пореска управа прати извршење рјешења којим
је одобрено одгођено плаћање и одмах обавјештава Министарство уколико утврди да се порески обвезник не придржава услова и рокова из рјешења министра.
(2) Ако се порески обвезник не придржава услова и
рокова из рјешења о одгађању плаћања пореског дуга, министар након пријема обавјештења из става 1. овог члана,
односно директор Пореске управе, по службеној дужности,
укида то рјешење.
(3) У случају из става 2. овог члана Пореска управа, руководећи се ефикасношћу наплате, неплаћени порески дуг
наплаћује:
1) из средстава обезбјеђења или
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2) у поступку принудне наплате.
(4) Порески обвезник којем је укинуто рјешење из
разлога наведених у ставу 2. овог члана не може поново
остварити право на одгађање плаћања истог пореског дуга.
Члан 11.
Рокови застарјелости пореских обавеза не теку у периоду трајања одгоде плаћања пореског дуга.
Члан 12.
Надзор над примјеном одредаба овог закона врше Министарство и Пореска управа.
Члан 13.
На поступке започете по одредбама закона који престаје да важи ступањем на снагу овог закона, примијениће се
одредбе закона који је био на снази у вријеме подношења
захтјева на основу којег је поступак започет.
Члан 14.
Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон
о посебним начинима измирења пореског дуга (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 66/13 и 52/14).
Члан 15.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-1318/15
29. октобра 2015. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.
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