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УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ПОСЕБНОМ
ДОПРИНОСУ ЗА СОЛИДАРНОСТ

Проглашавам Закон о посебном доприносу за солидарност, који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на Петнаестој сједници, одржаној 23. децембра 2015.
године, а Вијеће народа 30. децембра 2015. године констатовало да усвојеним Законом о посебном доприносу за солидарност није угрожен витални национални интерес ни
једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-4269/15
30. децембра 2015. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ПОСЕБНОМ ДОПРИНОСУ ЗА СОЛИДАРНОСТ

Члан 1.
Овим законом уређују се посебан допринос за солидарност, обвезници, основица, начин обрачунавања, пријављивања, плаћања и наплате посебног доприноса за солидарност.
Члан 2.
Циљ овог закона је обезбјеђивање средстава за ублажавање посљедица елементарних непогода у Републици
Српској.
Члан 3.
Посебан допринос за солидарност представља намјенска средства која се обезбјеђују из нето дохотка од личних
примања физичких лица и осталог дохотка физичких лица,
а која се користе за санирање штете од елементарних непогода у Републици Српској.
Члан 4.
(1) Обвезници посебног доприноса за солидарност су:
1) физичка лица која остварују доходак од личних примања или остали доходак већи од 500 КМ мјесечно, а који
су обвезници пореза на доходак за које исплатилац дохотка
приликом сваке исплате плаћа аконтативни порез на доходак (порез по одбитку) у смислу одредаба Закона о порезу
на доходак и
2) физичка лица која остварују доходак по основу чланства у управним и надзорним одборима, одборима за ревизију, савјетима и комисијама, а на који се плаћа порез на
доходак у смислу одредаба Закона о порезу на доходак.
(2) Основица посебног доприноса за солидарност за
обвезике из става 1. тачка 1) овог члана је нето доходак од
личних примања или нето остали доходак на који се плаћа
порез по одбитку.
(3) Основица посебног доприноса за обвезнике из става
1. тачка 2) овог члана је нето доходак од накнада за чланство у управним, надзорним одборима, одборима за ревизију, савјетима и комисијама.

1915
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

Члан 5.
(1) Посебан допринос за солидарност не плаћа се на
доходак од личних примања и остали доходак који је на
основу Закона о порезу на доходак ослобођен од плаћања
пореза на доходак.
(2) Посебан допринос за солидарност не плаћа се на
доходак од самосталне дјелатности, доходак на капитални
добитак, доходак из страних извора, доходак од капитала,
доходак од ауторских права, права сродних ауторском праву и права индустријске својине, као и на остали доходак
од стипендија, поклона и доходак који представља разлику
вриједности стечене имовине и доказане висине средстава
за њено стицање.
(3) Посебан допринос за солидарност не утиче на пореску основицу пореза на доходак и обавезних доприноса.
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Члан 6.
(1) Посебан допринос за солидарност обрачунава се у
висини од 0,4% од нето дохотка и у цијелости пада на терет
физичког лица које остварује тај доходак.
(2) Посебан допринос на нето доходак од накнада за
чланство у управним и надзорним одборима, одборима за
ревизију, савјетима и комисијама обрачунава се и плаћа се
у висини од 5% од нето накнаде и у цијелости пада на терет
физичког лица које остварује овај доходак.
(3) Нето доходак у смислу ст. 1. и 2. овог члана представља износ дохотка, након опорезивања порезом на доходак
и обавезним доприносима.
Члан 7.
(1) Обрачун и уплату посебног доприноса за солидарност из члана 6. ст. 1. и 2. овог закона врши исплатилац
у моменту исплате сваког појединачног дохотка на који се
плаћа посебан допринос за солидарност.
(2) Уплатилац посебног доприноса пријављује Пореској управи Републике Српске обрачунати износ посебног
доприноса до десетог у мјесецу за претходни мјесец на
Обрасцу 1002 Мјесечне обавјештајне пријаве.
Члан 8.
Посебан допринос за солидарност представља приход
Фонда солидарности за обнову Републике Српске и уплаћује се на рачун Фонда.
Члан 9.
(1) На питања која нису уређена овим законом, као и на
значење појмова употријебљених у овом закону, сходно се
примјењују одредбе Закона о порезу на доходак.
(2) На поступак пријављивања, обрачуна, плаћања,
контроле, редовне и принудне наплате посебног доприноса за солидарност сходно се примјењују прописи којима се
уређује порески поступак.
Члан 10.
Принудну наплату посебног доприноса за солидарност
врши Пореска управа Републике Српске.
Члан 11.
Надзор над примјеном одредаба овог закона врши Министарство финансија, а инспекцијски надзор врши Пореска управа Републике Српске.
Члан 12.
Овај закон објављује се у “Службеном гласнику Републике Српске”, а ступа на снагу 1. јануара 2016. године.
Број: 02/1-021-1665/15
23. децембра 2015. године
Бања Лука

По овлашћењу предсједника
Народне скупштине,
Др Ненад Стевандић, с.р.
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