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Члан 3.
(1) Систем пореског књиговодства чине:
1) главна књига пореских евиденција, која у организационом и функционалном смислу, а у зависности од припадности одређених врста јавних прихода, представља интегрални дио ГКТ Републике, ГКТ општине и града и Главне књиге
фонда и чије успостављање и вођење су у надлежности и
под контролом Министарства финансија Републике Српске
(у даљем тексту: Министарство), односно надлежне службе
за финансије у општини, граду или фонду,
2) помоћна књига пореских евиденција, која је у надлежности и под контролом Пореске управе Републике Српске (у даљем тексту: Пореска управа), а која се успоставља
и води на нивоу одговарајућих аналитичких евиденција о
пореским обавезама у оквиру Јединствене евиденције о
пријављеним и уплаћеним порезима,
3) појединачне (субаналитичке) евиденције о пореским
обавезама које Пореска управа успоставља и води за сваког
појединачног пореског обвезника и
4) књиговодствене исправе на основу којих се врши
идентификација и евидентирање насталих пореских догађаја.
(2) Главне и помоћне књиге пореских евиденција воде
се по систему двојног књиговодства.
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На основу члана 59. став 2. Закона о буџетском систему Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), чл. 7. и 11. Закона
пореском поступку Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 102/11, 108/11, 67/13, 31/14 и 44/16)
и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10,
24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), министар финансија д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О СИСТЕМУ ПОРЕСКОГ КЊИГОВОДСТВА У
РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Члан 1.
Овим правилником уређују се основна начела и принципи организације и функционисања система пореског књиговодства у Републици Српској (у даљем тексту: систем пореског књиговодства), вођења детаљних, аналитичких евиденција о обавезама пореских обвезника у оквиру помоћне
књиговодствене евиденције (у даљем тексту: помоћна књига
пореских евиденција), правила преноса информација из помоћне књиге пореских евиденција у главну књигу пореских
евиденција, односно у Главну књигу трезора Републике Српске (у даљем тексту: ГКТ Републике), Главну књигу трезора
општине и града (у даљем тексту: ГКТ општине и града) и
Главну књигу фонда, те начела и принципи успостављања и
вођења синтетичких евиденција о пореским обавезама и у
оквиру главне књиге пореских евиденција.
Члан 2.
Под пореским књиговодством, у смислу одредаба овог
правилника, подразумијева се уређен систем субаналитичких, аналитичких и синтетичких евиденција о свим
промјенама у насталим и намиреним пореским потраживањима, односно насталим и измиреним пореским обавезама свих пореских обвезника у Републици Српској (у даљем
тексту: Република).

Члан 4.
(1) Главну књигу пореских евиденција чине синтетички
подаци о:
1) почетном стању ненаплаћених пореских потраживања, односно стању пореских потраживања на дан 1. јануар
текуће фискалне године,
2) пореским потраживањима насталим у току фискалне
године,
3) наплаћеним и на други начин намиреним пореским
потраживањима у току фискалне године,
4) директно или индиректно отписаним пореским
потраживањима у току фискалне године и
5) крајњем стању ненаплаћених пореских потраживања, односно стању пореских потраживања на дан 31. децембар текуће фискалне године.
(2) Под пореским потраживањима, у смислу одредаба
овог правилника, подразумијевају се потраживања за ненаплаћене: порезе, доприносе, таксе, накнаде и друге јавне
приходе, као и споредна пореска давања утврђена у складу
са прописима којима се уређује порески систем у Републици.
(3) За унос и праћење промјена пореских потраживања
и припадајућих јавних прихода у главној књизи пореских
евиденција користе се конта дефинисана прописима којима
се уређују буџетске класификације, контни план, садржина
рачуна и примјена контног плана за буџетске кориснике у
Републици.
Члан 5.
(1) Помоћну књигу пореских евиденција чини скуп
аналитичких података и евиденција креираних за потребе
успостављања Јединствене евиденције о пријављеним и
уплаћеним порезима, која се успоставља и води помоћу информационог система Пореске управе.
(2) Аналитички подаци из става 1. овог члана формирају се за сваког пореског обвезника и за сваку врсту прихода која се потражује од пореског обвезника, на начин који
омогућава јасно раздвајање промјена у стањима пореских
потраживања између два обрачунска периода (двије фискалне године).
(3) За унос и праћење промјена на аналитичким контима пореских потраживања и припадајућих јавних прихода
у помоћној књизи пореских евиденција користе се шифре
или кодови утврђени у складу са функционалним поставкама информационог система Пореске управе.
(4) Промет и стање аналитичких конта из става 3. овог
члана морају одговарати промету и стању односних синте-
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тичких конта у ГКТ Републике, ГКТ града и општине или
Главној књизи фонда.
(5) Форма, садржај, начин успостављања и вођења
помоћне књиге пореских евиденција, као и начин означавања аналитичких и субаналитичких конта и других аналитичких и субаналитичких евиденција успостављених у
оквиру помоћне књиге пореских евиденција уређују се посебним прописом Пореске управе.
Члан 6.
(1) Јединствена пореска картица пореског обвезника представља појединачну (субаналитичку) евиденцију
о пријављеним и на други начин утврђеним и измиреним
пореским обавезама које Пореска управа успоставља и
води за сваког појединачног пореског обвезника, у складу
са пореским и другим прописима.
(2) Јединствена пореска картица пореског обвезника
минимално садржи податке о свим промјенама у стању
његових укупних и појединачних пореских обавеза у току
фискалне године по свакој врсти пореза или других јавних
прихода који се од њега потражују.
(3) Форма, садржај, начин формирања и вођења јединствене пореске картице пореског обвезника уређују се посебним прописом Пореске управе.
Члан 7.
(1) У смислу одредаба овог правилника, књиговодствена исправа је писмени документ у материјалном или електронском облику о насталом пореском догађају, којим су
обухваћени сви подаци неопходни за књижење настанка
или измирења пореске обавезе у помоћној књизи пореских
евиденција, одобрен од лица која су овлашћена за сачињавање и контролу књиговодствених исправа.
(2) Књиговодствена исправа мора бити потпуна, истинита, рачунски тачна и уредна, сачињена тако да омогућава
потпуни увид у вјеродостојност документа.
(3) Лица одговорна за сачињавање и контролу књиговодствених исправа својим потписом у писаном или електронском облику потврђују да је књиговодствена исправа
потпуна, истинита, рачунски тачна и да одражава суштину
пореског догађаја на који се односи.
(4) Фото-копија књиговодствене исправе може бити
основ за књижење под условом да је на њој наведено мјесто
чувања оригиналне исправе, са потписом одговорног лица.
(5) Књиговодственим исправама сматрају се пореске
пријаве које подноси порески обвезник, рјешења и друга
одговарајућа акта која доноси Пореска управа, као и свака
друга исправа на основу које се пореска обавеза безусловно увећава или умањује (на примјер, записник о обрачуну
и поравнању више и погрешно уплаћених јавних прихода,
рјешење министра финансија о одобравању измирења пореских обавеза путем обвезница, одлука Владе Републике
Српске о намирењу пореских потраживања путем имовине
одузете од пореског обвезника и друге сличне исправе).
(6) Изузетно од ст. 1. и 3. овог члана, пореске пријаве
које подноси порески обвезник у електронском облику и
подаци које Пореска управа евидентира у складу са пореским законима и овим правилником одобравају се у складу са правилима за одобрење ове врсте књиговодствених
исправа које доноси Пореска управа.
Члан 8.
(1) Пореским догађајем у смислу одредаба овог правилника сматра се сваки догађај који доводи до повећања или
смањења пореских обавеза појединачног пореског обвезника, односно до повећања или смањења пореских потраживања у систему пореског књиговодства.
(2) Пореско потраживање сматра се насталим када настане обавеза пореског обвезника према буџету Републике,
општине, града или фонда.
(3) Пореско потраживање сматра се намиреним на датум када:
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1) се на одговарајући рачун јавних прихода уплати
одређена сума новца намијењена измирењу одређене пореске обавезе пореског обвезника или
2) на снагу ступе: одлука, рјешење или други одговарајући управни акт којим се пореском обвезнику признаје
измирење пореске обавезе на начин другачији од плаћања и
3) на други прописани начин.
Члан 9.
(1) Признавање одговарајућих ефеката проистеклих из
насталог пореског догађаја у смислу одредаба овог правилника подразумијева евиденцију ефеката пореског догађаја
у систему пореског књиговодства на датум:
1) настанка пореског потраживања, ако се ради о пореском догађају који доводи до настанка обавезе пореског
обвезника по основу пореза на добит, пореза на доходак,
доприноса и других јавних прихода за које постоји обавеза
да порески обвезник или порески посредник поднесу пореску пријаву,
2) настанка пореског потраживања, ако је ријеч о пореском догађају који доводи до настанка обавезе пореског
обвезника на основу рјешења Пореске управе или другог
одговарајућег управног акта и
3) наплате или другог вида намирења појединих врста
јавних прихода, ако се ради о јавним приходима за које не
постоји обавеза подношења пореских пријава, односно
чији настанак није утврђен рјешењем Пореске управе или
другим одговарајућим управним актом (нпр. накнаде приликом регистрације возила и друге накнаде).
(2) У зависности од основа за признавање у систему
пореског књиговодства, датумом настанка пореског потраживања сматра се:
1) датум евидентиране пореске обавезе пореског обвезника у евиденцији Пореске управе, након пријема пореске
пријаве од пореског обвезника, или
2) датум када на основу рјешења Пореске управе или
другог одговарајућег управног акта настаје пореска обавеза
пореског обвезника.
(3) Задужење пореских обвезника по основу обавеза
утврђених у складу са ставом 1. тачка 3) овог члана, односно евидентирање припадајућих пореских потраживања у помоћној књизи пореских евиденција врши Пореска
управа по службеној дужности, најмање на крају периода
за који се формира извјештај из Јединствене евиденције о
пријављеним и уплаћеним порезима, на основу вјеродостојне књиговодствене документације достављене од органа
или институција Републике који су издали налог за наплату
одређене врсте јавних прихода или на основу података о
уплатама одређених врста јавних прихода извршеним у пореском периоду уколико ти подаци нису достављени.
(4) Органи и институције Републике који имају законско овлашћење да пореским обвезницима издају налог за
наплату одређене врсте јавних прихода дужни су да Пореску управу, најмање једном мјесечно, обавјештавају о износима и врстама јавних прихода за чије плаћање су издали
налог одређеним пореским обвезницима.
(5) Обавјештење из става 4. овог члана обавезно садржи
порески идентификациони број пореског обвезника и друге
податке од значаја за правилну идентификацију пореског
обвезника, врсте прихода и износа плаћених пореских обавеза у периоду.
Члан 10.
(1) Отварање главне књиге пореских евиденција, односно формирање почетног стања пореских потраживања
и преплата извршених од пореских обвезника врши се у
оквиру јединствене процедуре отварања почетног стања
у ГКТ Републике, ГКТ општине и града, односно Главној
књизи фонда.
(2) Почетна стања пореских потраживања и обавеза по основу преплата извршених од пореских обвезника
исказују се на контима дефинисаним прописима којима се
уређују буџетске класификације, контни план, садржина
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рачуна и примјена контног плана за буџетске кориснике у
Републици.
Члан 11.
(1) Отварање помоћне књиге пореских евиденција, односно формирање почетног стања пореских потраживања
и преплата извршених од пореских обвезника у пореским
евиденцијама код Пореске управе врши се помоћу аналитичких конта дефинисаних у складу са одредбом из члана
5. став 5. овог правилника.
(2) Почетно стање на аналитичким и субаналитичким
контима (у даљем тексту: субаналитичка конта) пореских
потраживања отвара се задужењем (уносом почетног стања
на дуговну страну) одговарајућег субаналитичког конта, уз
одобрење (унос идентичног износа на потражну страну)
одговарајућег корективног конта (конта за преузимање почетног стања пореских потраживања).
(3) Почетно стање на субаналитичким контима преплата извршених од пореских обвезника отвара се одобрењем
одговарајућег субаналитичког конта, уз задужење одговарајућег корективног конта (конта за преузимање почетног
стања преплата извршених од пореских обвезника).
Члан 12.
(1) Почетна стања пореских потраживања и преплата
које су извршили порески обвезници исказују се са стањем
на дан 1. јануар текуће фискалне године.
(2) Почетна стања из става 1. овог члана исказана на
дан 1. јануар текуће фискалне године по својој форми и суштини морају бити идентична закључним стањима утврђеним на дан 31. децембар претходне фискалне године.
Члан 13.
(1) Подаци о настанку и измирењу пореских обавеза,
односно настанку и намирењу пореских потраживања иницијално се уносе у помоћну књигу пореских евиденција на
основу вјеродостојних књиговодствених исправа.
(2) У изузетним случајевима, у помоћну књигу пореских евиденција, без претходног сачињавања књиговодствене исправе, дозвољен је унос података о настанку појединих пореских потраживања ако је такав унос посљедица
директне примјене одговарајућег пореског закона.
(3) Унос података о промјенама у стању пореских потраживања, односно пореских обавеза у ГКТ Републике,
ГКТ општине и града и Главну књигу фонда врши се на
основу евиденција из помоћне књиге пореских евиденција,
односно на основу извјештаја из Јединствене евиденције о
пријављеним и уплаћеним порезима.
(4) Извјештај из става 3. овог члана минимално садржи
синтетичке податке о:
1) почетном стању доспјелих пореских потраживања,
2) почетном стању спорних пореских потраживања,
3) почетном стању одгођених пореских потраживања
која доспијевају на наплату у периоду дужем од годину
дана,
4) почетном стању одгођених пореских потраживања
која доспијевају на наплату у периоду до годину дана,
5) почетном стању преплата - преплаћених пореских
потраживања,
6) пореским потраживањима насталим у току фискалне
године, синтетички за извјештајни период и збирно по свакој врсти прихода,
7) пореским потраживањима, синтетички за извјештајни период и збирно по свакој врсти прихода чије је плаћање
одгођено (посебно за краткорочна која доспијевају на наплату у периоду до годину дана, а посебно за дугорочна
чије плаћање доспијева у периоду дужем од годину дана),
8) пореским потраживањима, синтетички за извјештајни период и збирно по свакој врсти прихода чија је одгода
плаћања раскинута (посебно за краткорочна која доспијевају на наплату у периоду до годину дана, а посебно за ду-
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горочна чије плаћање доспијева у периоду дужем од годину
дана),
9) пореским потраживањима која су коригована, односно за која је извршена исправка вриједности, у току
извјештајног периода,
10) коначно отписаним пореским потраживањима,
11) наплаћеним пореским потраживањима, синтетички
за извјештајни период и збирно по свакој врсти прихода,
12) наплаћеним пореским потраживањима за која је
претходно извршена исправка вриједности,
13) наплаћеним пореским потраживањима која су претходно коначно отписана,
14) пореским потраживањима намиреним по другим
основима на законом прописан начин, синтетички за извјештајни период и збирно по свакој врсти прихода,
15) пореским потраживањима намиреним по другим
основима, за које је претходно извршена исправка вриједности,
16) пореским потраживањима намиреним по другим
основима, која су претходно коначно отписана,
17) наплаћеним одгођеним пореским потраживањима,
синтетички за извјештајни период и збирно по свакој врсти
прихода,
18) одгођеним пореским потраживањима намиреним
по другим основима, синтетички за извјештајни период и
збирно по свакој врсти прихода, и
19) крајњем стању: доспјелих пореских потраживања, спорних пореских потраживања, одгођених пореских
потраживања (одвојено за потраживања која доспијевају
на наплату у периоду до годину дана и потраживања која
доспијевају на наплату у периоду дужем од годину дана)
и преплата.
(5) Подаци о пореским потраживањима из става 4. овог
члана формирају се одвојено за главни дуг и камату.
(6) Извјештаји из става 3. овог члана формирају се одвојено за сваки ниво власти у Републици, односно одвојено
за ниво Републике, ниво општине и града и ниво фонда.
(7) Подаци из става 4. овог члана у главну књигу пореских евиденција уносе се периодично, а најмање на датум
израде годишњег финансијског извјештаја.
Члан 14.
У помоћној књизи пореских евиденција:
1) износ насталог пореског потраживања уноси се на
дуговну страну субаналитичког конта предвиђеног за евидентирање пореских обавеза појединачног пореског обвезника, у корист одговарајућег корективног конта (конта за
преузимање насталих пореских потраживања),
2) износ наплаћеног пореског потраживања уноси се
на потражну страну субаналитичког конта предвиђеног
за евидентирање пореских обавеза појединачног пореског
обвезника, на терет одговарајућег корективног конта (конта
за преузимање наплате пореских потраживања),
3) износ на други начин намиреног пореског потраживања уноси се на потражну страну субаналитичког конта
предвиђеног за евидентирање пореских обавеза појединачног пореског обвезника, на терет одговарајућег корективног конта (конта за преузимање намирења пореских потраживања на начин другачији од наплате),
4) износи пореских потраживања којим је, у складу са
рачуноводственим политикама примјењивим за буџетске
кориснике у Републици, извршена исправка вриједности
уноси се на потражну страну аналитичког конта предвиђеног за евидентирање исправке вриједности ненаплаћених
потраживања од пореских обвезника, на терет одговарајућег корективног конта (конта за преузимање исправке
вриједности пореских потраживања),
5) износ коначно отписаног пореског потраживања
уноси се на дуговну страну аналитичког конта предвиђеног за евидентирање исправке вриједности ненаплаћених
потраживања од пореских обвезника и сторнира износ на
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дуговној страни одговарајућег субаналитичког конта предвиђеног за евидентирање пореских обавеза појединачног
пореског обвезника,
6) умањење “више” извршеног задужења или раздужења одговарајућег субаналитичког конта предвиђеног за
евидентирање пореских обавеза појединачног пореског
обвезника врши се методом “црвеног” сторна, тј. књижењем негативног износа на дуговној или потражној страни тог рачуна, у зависности од разлога за умањење, и
7) увећање “мање” извршеног задужења или раздужења одговарајућег субаналитичког конта предвиђеног за
евидентирање пореских обавеза појединачног пореског
обвезника врши се “докњижавањем” разлике задужења, тј.
књижењем позитивног износа на дуговној или потражној
страни тог рачуна, у зависности од разлога за увећање.
Члан 15.
У главној књизи пореских евиденција:
1) синтетички износ насталих пореских потраживања у једном извјештајном периоду уноси се на дуговну
страну одговарајућег конта предвиђеног за евидентирање
одређене категорије пореских потраживања (дугорочна,
краткорочна, дио дугорочних потраживања која на наплату
доспијевају у периоду до годину дана и слична потраживања), у корист конта 7721 - Приходи обрачунског карактера евидентирани по основу пореских и других фискалних
прописа,
2) наплата пореских потраживања књижи се континуирано, на дневном основу, задужењем одговарајућег конта
на коме се евидентира прилив новчаних средстава на одређени банковни рачун и одобрењем одговарајућег конта јавних прихода,
3) синтетички износ наплаћених пореских потраживања у једном извјештајном периоду уноси се на потражну
страну одговарајућег конта предвиђеног за евидентирање
одређене категорије пореских потраживања (краткорочна,
дио дугорочних потраживања која на наплату доспијевају у
периоду до годину дана и слично), уз истовремено сторно
књижење на потражној страни конта 7721 - Приходи обрачунског карактера евидентирани по основу пореских и других фискалних прописа,
4) синтетички износ на други начин намирених пореских потраживања у једном извјештајном периоду уноси
се на потражну страну одговарајућег конта предвиђеног за
евидентирање одређене категорије пореских потраживања, уз задужење одговарајућег конта на коме је неопходно
евидентирати имовину прибављену у замјену за измирене
пореске обавезе на организационом коду корисника тако
намирених пореских потраживања,
5) синтетички износ исправке вриједности пореских
потраживања, извршене у извјештајном периоду у складу
са рачуноводственим политикама примјењивим за буџетске кориснике у Републици, уноси се на потражну страну
одговарајућег конта предвиђеног за евидентирање исправке вриједности ненаплаћених потраживања од пореских
обвезника, на терет конта 4715 - Расходи од усклађивања
вриједности имовине,
6) синтетички износ наплаћених или на други начин
намирених пореских потраживања, чија је вриједност
претходно индиректно отписана (коригована) у корист одговарајућег конта предвиђеног за евидентирање исправке
вриједности ненаплаћених потраживања од пореских обвезника, уноси се на дуговну страну конта исправке вриједности, у корист конта 7715 - Приходи од усклађивања
вриједности имовине,
7) синтетички износ коначно отписаних, претходно
коригованих, пореских потраживања уноси се на дуговну
страну конта предвиђеног за евидентирање исправке
вриједности ненаплаћених потраживања од пореских обвезника, у корист одговарајућег конта предвиђеног за евидентирање одређене категорије пореских потраживања,
8) умањење више извршеног задужења или раздужења
одговарајућег конта предвиђеног за евидентирање одређе-
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не категорије пореских потраживања врши се методом “црвеног” сторна, тј. књижењем негативног износа на дуговној
или потражној страни тог рачуна, у зависности од разлога
за умањење, и
9) увећање мање извршеног задужења или раздужења
одговарајућег конта предвиђеног за евидентирање одређене категорије пореских потраживања врши се “докњижавањем” разлике задужења, тј. књижењем позитивног износа на дуговној или потражној страни тог рачуна, у зависности од разлога за увећање.
Члан 16.
(1) Након што је прибављање имовине евидентирано на начин дефинисан у члану 15. став 1. тачка 4) овог
правилника, имовина прибављена од пореских обвезника
у поступку измирења његових пореских обавеза у главној
књизи пореских евиденција рачуноводствено се обухвата у
зависности од њене очекиване будуће намјене.
(2) Пренос имовине из става 1. овог члана на коришћење другим буџетским корисницима унутар исте јединице власти евидентира се на терет одговарајућег конта
47824 - Обрачунати расходи по основу преноса имовине
унутар исте јединице власти.
(3) Пренос имовине из става 1. овог члана на коришћење другим буџетским корисницима између различитих јединица власти евидентира се на терет одговарајућег
конта 47814 - Обрачунати расходи по основу преноса имовине између различитих јединица власти.
Члан 17.
Салда исказана на контима група 77 - Приходи обрачунског карактера и 47 - Расходи обрачунског карактера непосредно прије спровођења закључних књижења затварају
се у оквиру редовне процедуре затварања фискалне године
(односно закључних књижења) уносом позитивног или негативног изравнавајућег салда на дуговну, односно потражну страну тих рачуна.
Члан 18.
(1) Затварање главне књиге пореских евиденција, односно формирање коначног стања пореских потраживања
и преплата извршених од пореских обвезника врши се у
оквиру јединствене процедуре затварања ГКТ Републике,
ГКТ општине и града, односно Главне књиге фонда.
(2) Коначна стања пореских потраживања и обавеза по основу преплата извршених од пореских обвезника
исказују се на контима дефинисаним прописима којима се
уређују буџетске класификације, контни план, садржина
рачуна и примјена контног плана за буџетске кориснике у
Републици.
Члан 19.
(1) Затварање помоћне књиге пореских евиденција, односно формирање коначног стања пореских потраживања
и преплата извршених од пореских обвезника у пореским
евиденцијама код Пореске управе врши се на аналитичким
контима дефинисаним у складу са одредбом из члана 5.
став 5. овог правилника.
(2) Коначно стање на субаналитичким контима пореских потраживања затвара се одобрењем (уносом изравнавајућег салда на потражну страну) одговарајућег субаналитичког конта, уз задужење (унос на дуговну страну) одговарајућег корективног конта (конта за формирање коначног
стања пореских потраживања).
(3) Коначно стање на субаналитичким контима преплата извршених од пореских обвезника затвара се задужењем
одговарајућег субаналитичког конта, уз одобрење одговарајућег корективног конта (конта за формирање коначног
стања преплата извршених од пореских обвезника).
Члан 20.
(1) Коначна стања пореских потраживања и преплата
извршених од пореских обвезника исказују са стањем на
дан 31. децембар текуће фискалне године.
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(2) Почетна стања исказана на дан 1. јануар наредне
фискалне године по својој форми и суштини морају бити
идентична закључним стањима утврђеним на дан 31. децембар претходне фискалне године.
Члан 21.
(1) Главна књига пореских евиденција архивира се и
чува у просторијама Министарства, општине и града, односно фонда, на начин и у роковима утврђеним за архивирање и чување ГКТ Републике, ГКТ општине и града,
односно Главне књиге фонда.
(2) Помоћна књига пореских евиденција, појединачне
пореске евиденције, пореске картице и књиговодствене
исправе дефинисане овим правилником архивирају се и чувају у просторијама Пореске управе, на начин и у роковима
утврђеним одговарајућим пореским прописима.
(3) Извјештаји из Јединствене евиденције о пријављеним и уплаћеним порезима које Пореска управа периодично доставља Министарству, односно надлежној служби за
финансије општине, града и фонда чувају се најмање пет
година по истеку године на коју се извјештај односи.
Члан 22.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о систему пореског књиговодства у Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске”, број
47/12), осим за потребе израде финансијских извјештаја за
2016. годину.
Члан 23.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 06.12/020-2672/16
9. децембра 2016. године
Бања Лука

Министар,
Др Зоран Тегелтија, с.р.
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