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“Члан 6а.
(1) Изузетно од члана 6. овог закона, плаћање пореског
дуга по основу пореза на добит за 2020. годину, пореза на
доходак од самосталне дјелатности за 2020. годину, накнаде за унапређење општекорисних функција шума за 2020.
годину и противпожарне накнаде за 2020. годину одгађа
се једнократно до 30. јуна 2021. године уколико су уредно
поднесене пореске пријаве за ту врсту пореза.
(2) Плаћање пореског дуга из става 1. овог члана након
30. јуна 2021. године може се додатно одгодити на начин
да се плати у шест једнаких мјесечних ануитета, с тим да
први мјесечни ануитет доспијева 31. јула 2021. године, а
посљедњи 31. децембра 2021. године.”.
Члан 2.
Послије члана 7. додаје се нови члан 7а, који гласи:
“Члан 7а.
Одгађање плаћања пореског дуга из члана 6а. став 2.
овог закона може се одобрити пореском обвезнику којем је
тај дуг утврђен пореском пријавом која је поднесена уредно у роковима утврђеним прописима којима се уређује та
врста пореза.”.
Члан 3.
У члану 8. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Поступак одгађања плаћања покреће се захтјевом
за одгађање плаћања пореског дуга, који се подноси Министарству финансија (у даљем тексту: Министарство) најкасније:
1) у року од 30 дана од дана достављања коначног рјешења за плаћање пореских обавеза пореског обвезнику за
обавезе утврђене рјешењем Пореске управе (у даљем тексту: Пореска управа),
2) у роковима прописаним законом којим се уређује порески поступак за измјену пореске пријаве обавеза утврђених пореском пријавом.”.
Став 2. брише се.
Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 2. и 3.
Члан 4.
Послије члана 8. додаје се нови члан 8а, који гласи:
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Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о
одгођеном плаћању пореског дуга, који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на Петнаестој редовној
сједници, одржаној 30. марта 2021. године, а Вијеће народа
31. марта 2021. године, констатовало да се Закон о измјенама и допунама Закона о одгођеном плаћању пореског дуга
не односи на витални национални интерес ни једног од
конститутивних народа у Републици Српској.

“Члан 8а.
(1) Поступак одгађања плаћања пореског дуга из члана 6а. став 2. овог закона покреће се захтјевом за одгађање
плаћања пореског дуга, који се подноси Пореској управи
најкасније до истека периода из члана 6а. став 1. овог закона.
(2) Захтјев се може односити на цијели или дио дуга из
става 1. овог члана.
(3) О захтјеву из става 1. овог члана рјешењем одлучује
директор Пореске управе.
(4) Рјешење из става 3. овог члана садржи отплатни
план за измирење дуга.
(5) Против рјешења из става 3. овог члана дозвољена је
жалба Министарству.
(6) На износ пореског дуга из члана 6а. овог закона, за
вријеме одгођеног плаћања, не обрачунава се камата.”.
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Члан 5.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

На основу члана 80. став 1. тачка 4. Устава Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 21/92, 28/94,
8/96, 13/96, 15/96, 16/96, 21/96, 21/02, 26/02, 30/02, 31/02,
69/02, 31/03, 98/03, 115/05, 117/05 и 48/11), д о н о с и м
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Члан 1.
У Закону о одгођеном плаћању пореског дуга (“Службени гласник Републике Српске”, број 94/15) послије члана 6. додаје се нови члан 6а, који гласи:
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