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ГЛАВНА СЛУЖБА
ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

         У складу са чланом 17. Закона о ревизији јавног сектора Републике Српске («Сл.
Гласник РС» број 18/99 и 39/03) Пореска управа Републике Српске   д а ј е:

ПРИМЈЕДБЕ – ПОЈАШЊЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ КОНСТАТАЦИЈА У
ПРЕЛИМИНАРНОМ ИЗВЈЕШТАЈУ БРОЈ 647/04 ОД 13.08.2004. ГОДИНЕ.

         У поглављу 3.5. Планирање и извршење буџета за 2003. годину у табели 1 су
наведена прекорачења на  појединим врстама расхода и  то:  закуп имовине  и  опреме –
166.282,00 КМ, трошкови осигурања и банкарских услуга – 28.539,00 КМ и уговорених
услуга  50.431,00  КМ,  као  посљедица  непровођења  интерних  контролних  поступака  у
домену реалокације средстава у оквиру одобреног буџета у Пореској  управи, иако је у
буџетском оквиру Пореске управе било простора да се интерним реалокацијама избјегну
прекорачења по свим расходима.

         Пореска  управа  је  по  овим  врстама  расхода  у односу  на  планиране  износе
(дозвољени буџетски оквир) за своје пословање утрошила сљедеће износе:

ПЛАНИРАНО ИЗВРШЕНО ИНДЕХ
Закуп  имовине  и
опреме

97.325,00 73.020,00 75

Трошкови
осигурања  и
банкарске услуге

71.575,00 54.211,00 76

Уговорене услуге 342.663,00 306.144,00 89
УКУПНО 511.563,00 433.375,00 85



         Из напријед наведеног је видљиво да је Пореска управа по овим врстама расхода за
своје  редовно  пословање  утрошила  433.375,00  КМ  у  односу   на  одобрена  буџетска
средства  по  овим  расходима  у износу  од  511.563,00  КМ  односно  85%  од  дозвољене
потрошње.

         До прекорачења потрошње по овим расходима ревизор је дошао што је у ове расходе
уврстио и расходе  који се односе на поступак принудне наплате – управни поступак који
су посљедица  функције  Пореске  управе  –  наплата  пореза  принудним  путем  од  оних
обвезника  који  своје  обавезе  не  измирују добровољно  односно  у законом прописаном
року.

         У поступку принудне наплате на закуп имовине и опреме за складиштење робе и
имовине  која  је  запљењена  од  пореских  обвезника  као  начин  наплате  дужних  пореза
потрошено је 190.567,00 КМ, за банкарске услуге – провизија коју наплаћује  банка за
рачун принудне наплате гдје се уплаћују порези од оних обвезника којима су запљењена
новчана средства утрошено је  45.903,00 КМ.

         За уговорене услуге које се односе на процјену вриједности запљењене имовине коју
обављају овлаштени процјенитељи, транспорт запљењене робе и  имовине, те трошкови
објављивања   огласа  о  продаји  запљењене  робе   и  имовине  у  поступцима  принудне
наплате потрошено је 86.950,00 КМ.

         Утрошена средства која су везана за поступак принудне наплате – управни поступак
у циљу вршења основне  законске  функције  Пореске  управе  не  могу теретити  расходе
пословања  Пореске  управе  јер  нису  везани  за  редовно  пословање  управе  нити  се
планирају буџетским оквиром за потрошњу  Пореске управе, и иста теоретски могу бити
енормно висока у зависности од финансијске дисциплине односно добровољног плаћања
пореских обавеза.

         Трошкови принудне наплате не падају на терет буџета РС, односно јавних прихода,
него се наплаћују у износу од 5 % на износ неплаћене пореске обавезе  сходно члану 60.
став 4. Закона о Пореској управи (''Сл. Гласник РС'' број 51/01 и 74/04) и падају на терет
лица које је у поступку принудне наплате (додају се на износ пореза који је лице дужно да
уплати, а исто није уплатило у законом прописаном року).

         Да су средства из члана 60. став 4. Закона о Пореској управи намјенска и само у
функцији  вршења  управног  поступка  принудне  наплате  односно  законске  функције
Пореске управе и да ти расходи не чине расходе пословања Пореске управе, прецизира и
Правилник  о  принудној  наплати  (''Сл.  Гласник  РС''  број  10/02)  у  члану  61.  којим  је
одређено за које сврхе се могу користити наплаћени трошкови принудне наплате међу
којима  су  трошкови  закупа  имовине  и  опреме,трошкови  банкарских  услуга  као  и
уговорених  услуга  (процјена  вриједности,  транспорт  одузете  имовине,  и  оглашавање
продаје исте).
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         Истовремено чланом 61. став 3. Правилника о принудној наплати одређено је да се
наплаћени  трошкови  принудне  наплате  не  могу  користити  за  трошкове  редовног
пословања Пореске управе.

         У прилогу Вам достављамо преглед трошкова по врстама расхода за редовно
пословање и расхода по основу поступка принудне наплате који су измирени из 5% на
наплаћене порезе у прописаном року.

         Уколико би средства утрошена у поступку принудне наплате улазила у расходе
пословања Пореске управе – трошкови принудне наплате, водећи рачуна да не дође до
прекорачења по појединим расходима (закуп – складиштење одузете имовине, транспорт,
трошкови продаје и банкарске услуге за наплату пореза путем рачуна принудне наплате)
то  би  довело  до  тога  да  Пореска  управа  не  би  могла  извршавати  основну   законом
прописану функцију –  наплату пореских  обавеза  од  лица  која  те  обавезе  не  измирују
добровољно или у прописаном року.

 
ДИРЕКТОР

______________________
         Миодраг Ђурић
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