Листа питања: Стручна питања
За позицију : Виши стручни сарадник за утврђивање и наплату порез
Датум креирања листе:
1 Колико износи основни лични одбитак резидентног пореског обвезника на мјесечном нивоу
Одговор

1 240.00 КМ

2 300.00 КМ
3 250.00 КМ

2 Који је, законом прописани период за пренос односно надокнаду губитка из пословања
Одговор

1 3 године

2 5 година
3 4 године
3 Који је рок за подношење пореске пријаве на доходак грађана
Одговор

1 28. фебруар

2 31. јануар
3 31. март
4 Колико пута порески обвезник може поднијети измјењену пореску пријаву за обрачунски период
Одговор

1 једном
2 два пута

3 више пута
5 Колико директор Пореске управе може, да на захтјев обвезника, продужи рок за подношење пореске пријаве
Одговор

1 90 дана
2 120 дана

3 60 дана
6 Када доспијева плаћање пореске обавезе из пореске пријаве
Одговор

1 30 дана од истека рока за подношење пријаве
2 На дан рока за подношење пријаве

3 60 дана од истека рока за подношење пријаве
7 У ком року је обвезник дужан платити обавезу након пријема налога за плаћање
Одговор

1 15 дана
2 20 дана

3 10 дана
8 У ком року обвезник може поднијети захтјев за поврат и прекњижвање
Одговор

1 3 године
2 5 година

3 4 године
9 Колика је стопа пореза на доходак у Брчко дистрикту
Одговор

1 15 %
2 10%
3 20 %

Страна 1 од 4

10 Који је рок за плаћање аконтације пореза на доходак
Одговор

1 до 15. у мјесецу за претходни мјесец
2 до 10.тог у мјесецу за претходни мјесец
3 до 20.тог у мјесецу за претходни мјесец

11 Који је износ трошкова који се признаје у проценту од прихода оствареног на основу изнајмљивања непокретне и покретне
имовине
Одговор

1 40 %
2 25 %

3 30 %
12 Који износ расхода се признаје од висине оствареног прихода, лицима која остварују доходак од повремене самосталне
дјелатности
Одговор

1 20 %
2 30 %
3 25 %

13 Који је рок за подношење годишњег извјештаја о исплаћеним платама и уплаћеним доприносима (ГИП)
Одговор

1 31.12
2 31.01
3 28.02

14 Нерезидент је физичко лице које на подручју Дистритка борави
Одговор

1 Мање од 183 дана

2 више од 183 дана
3 365 дана

15 Који проценат резидентни порески обвезник може одбити од основног личног одбитка за издржаваног брачног друга
Одговор

1 40 %

2 50 %
3 35 %
16 Пореском обвезнику који у пореској години запосли нове раднике на неодређено вријеме умањује се пореска основица у
висини
Одговор

1 нето плата новозапослених радника
2 бруто плата новозапослених радника

3 за уплаћене доприносе
17 Да ли је запосленик, који је остварио доходак од несамосталне дјелатности само код једног послодавца, и који није
остварио доходке из других извора дужан поднијети пореску пријаву
Одговор

1 НЕ

2 ДА
3 Може, али није обавезно
18 Колико се мјесечних личних одбитака највише може одбити у току пореског периода
Одговор

1 12

2 15
3 18

Страна 2 од 4

19 Колико пореских картица може имати запосленик
Одговор

1 Више пореских картица
2 само једну
3 двије пореске картице

20 Како послодавац поступа са пореском картицом приликом раскида радног односа са запослеником
Одговор

1 Поништава пореску картицу

2 враћа запосленику
3 враћа Пореској управи

21 на основу чега се утврђује фактор личног одбитка и уноси у пореску картицу
Одговор

1 На основу одговарајуће документације

2 на основу изјаве подносиоца захтјева
3 на основу Изјаве послодавца
22 Ако запосленик у истом пореском периоду ради код два или више послодавца, ко је дужан водити обрачунски лист плата
(ОЛП)
Одговор

1 Само један послодавац
2 Сваки послодавац

3 Ниједан послодавац
23 Којем пореском обвезнику се може одобрити плаћање пореза на доходак у паушалном износу
Одговор

1 који обављају угоститељску дјелатност
2 који обављају традиционалне старе занате и кућну радиност

3 Који обављају услужну дјелатност
24 Када обвезник подноси захтјев за плаћање пореза у паушалном износу
Одговор

1 60 дана прије наредног периода опорезивања
2 30 дана прије наредног периода опорезивања
3 90 дана прије наредног периода опорезивања

25 у ком периоду је Пореска управа дужна обавијестити подносиоца захтјева да ли може порез на доходак плаћати у
паушалном износу
Одговор

1 30 дана

2 15 дана
3 60 дана
26 Који је најнижи мјесечни износ пореза на доходак који плаћају обвезници којима је одобрено паушално плаћање пореза
Одговор

1 60 КМ

2 50 КМ
3 30 КМ
27 Који износ личног одбитка годишње остварује резидентни порески обвезник по основу издржаваног лица примаоца
издржавања, по основу уговора о доживотном издржавању
Одговор

1 1.800.00 КМ
2 1.600.00 КМ
3 1.500.00 КМ

Страна 3 од 4

28 Који износ личног одбитка годишњеостварује резидентни порески обвезник по основу уплаћене премије за животно
осигурање
Одговор

1 1.200.00 КМ

2 1.800.00 КМ
3 1.500.00
29 Који је рок за подношење годишње пријаве пореза на добит
Одговор

1 31.03
2 28.02

3 31.04
30 који је рок за плаћање пореза на добит по коначној пријави
Одговор

1 30.06
2 31.12.

3 31.03

Страна 4 од 4

