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ОСНОВНА ШКОЛА 19. АПРИЛ
ДЕРВЕНТА

ПРЕДМЕТ: Одговор на ваш упит о уплати пореза и доприноса за лица која раде у Републици
Српској, а живе у Федерацијеи БиХ.
Вашим упитом од 22.04.2010. године обратили сте се овом министарсву и Пореској управи
Републике Српске да дају одговор на питање на који начин се обрачунавају порези и доприноси
на доходак радника који живе у Федерацији БиХ, а раде у Републици Српској и желе
здравствено осигурање у Федерацији БиХ.
Ваш упит од 22.04.2010. године прослиједили смо Пореској управи РС јер је она сходно члану
118. Закона о Пореској управи (,,Службени гласник Републике Српске“, број 127/07-Пречишћен
текст) надлежна да даје мишљења на упите пореских обвезника.
Пошто нисте добили одговор од Пореске управе РС, а имамо ургенцију и од Министарства за
економске односе и регионалну сарадњу, у наставку текста дајемо одговор на постављено
питање.
Чланом 10. Закона о порезу на доходак (,,Службени гласник Републике Српске“, број 91/06,
128/06 и 120/08) прописано је да приход од личних примања који је опорезив чини бруто плата
и сви новчани и неновчани приходи, накнаде и користи у бруто износу које порески обвезник
оствари по било ком основу, уколико законом није ослобођен или другачије опорезован. У
члану 5. став 4. истог закона наведено је да је обвезник пореза на доходак и нерезидент
Републике Српске за доходак остварен у Републици Српској, што значи да је обвезник пореза
на доходак и лице које ради у Републици Српској, а живи у Федерацији БиХ. Према чл. 46. став
1. и 4. порез на доходак плаћа се према мјесту пребивалишта пореског обвезника за дохотке
остварене по основу личних примања, односно за нерезиденте према мјесту остварења прихода.
Пореска основица дохотка од личних примања представља разлику између прихода од личних
примања из члана 10. и расхода из члана 10а. наведеног закона.
Расходи који се признају за утврђивање дохотка од личних примања су доприноси плаћени у
складу са Законом о доприносима.
Према члану 4. и 5. став 1. Закона о доприносима (,,Службени гласник Републике Српске“, бр.
31/09-Пречишћен текст) обвезник доприноса је физичко лице-резидент Републике, односно
физичко лице које на територији Републике има пребивалиште или боравиште и центар
пословних и животних интереса. Чланом 6. тачка 1. прописано је да основицу доприноса
представља лично примање које по Закону о порезу на доходак подлијеже плаћању пореза на
доходак.
Према одредбама Закона о здравственом осигурању («Службени гласник Републике Српске»,
бр. 18/99, 51/01, 70/01, 51/03, 17/08, 1/09 и 106/09) статус обавезно осигураног лица на
здравствено осигурање има лице које је у радном односу, тј. лице које има статус радника, а сва
осигурана лица имају једнака права на здравствену заштиту, коју користе у најближој
здравственој установи на територији на којој имају пребивалиште.

У сврху коришћења здравствене заштите на равноправној основи свих лица осигураних код
институција здравственог осигурања Републике Српске, Федерације БиХ и Дистрикта Брчко,
потписан је Споразум о начину и поступку коришћења здравствене заштите осигураних лица на
територији Босне и Херцеговине, ван територије ентитета, односно Дистрикта Брчко коме
осигурана лица припадају («Службени гласник Републике Српске», бр. 9/02), према коме
осигурано лице које мијења пребивалиште ван територије ентитета има право на здравствену
заштиту под условом да обвезник обрачуна и уплате доприноса изврши за то лице уплату
доприноса на начин и у складу са законом о здравственом осигурању ентитета новог мјеста
пребивалишта.
Из свега напријед наведеног слиједи да физичко лице са пребивалиштем у Федерацији БиХ,
које је запослено код послодавца у Републици Српској, послодавац пријављује на здравствено
осигурање према општини пребивалишта, тј. у Федерацију БиХ, гдје се врши и плаћање
доприноса за здравствено осигурање по федералним прописима, док се остали доприноси за тог
радника пријављују и плаћају према општини рада, односно општини уплатиоца доприноса у
вашем случају Дервенти.
У овом случају бруто плату тог радника чини нето плата, сви доприноси по стопи од 30,6% и
износ пореза по стопи од 8%, тј. бруто плата се обрачунава по прописима Републике Српске.
У Мјесечној пријави за порез по одбитку-Образац 1002, попуњавате све колоне са износима
обрачунатим на напријед описани начин, изузев колоне 7 у коју се уноси нула (0), из разлога
што допринос за здравствено осигурање није плаћен на рачун јавних прихода Републике
Српске, с тим да се у колону 10 (укупни доприноси) уноси збир сва четири доприноса
обрачуната по стопи од 30,6% на бруто износ примања.

С поштовањем.
ПОМОЋНИК МИНИСТРА
Јово Радукић
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