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УПИТНИК ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕЗИДЕНТНОСТИ ЗА ПОРЕЗНИ ПЕРИОД

ГОДИНE

APPLICATION FOR DETERMINATION OF RESIDENCY FOR THE TAX YEAR
1. Утврђивање резидентности / Determination od residency
1.1. Нерезидент / Non‐resident

1.2. Резидент / Resident

1.3. Остали / Other

2. Лични подаци / Personal data
2.1. Име и презиме/ Name and surname
2.2. Датум рођења / Date od birth
дан/day

мјесец/month

година/years

2.3 Јединствени матични број/ Personal identification
number
3. Подаци о супружницима / Spouses data
3.1. Да ли имате супруга(у) / Do you have a spouse ?

Да / Yes

Не /No

3.2. Име и презиме/ Name and surname
3.3. Датум рођења / Date od birth
дан/day

мјесец/month

година/years

3.4. Јединствени матични број/ Personal identification number
3.5. Хоће ли ваш супруг(а) у Федерацији БиХ/Will your spouse in Federation BIH:

долазити/be arriving

враћати/returning to

напуштати/leaving

остати/remaining

4. Подаци о вашој дјеци / Information about yours children
4.1. Име и презиме / Name and surname

4.2. Датум рођења / Date od birth

4.5. Хоће ли ваша дјеца у Федерацији БиХ /Will your children in Federation BIH:

4.3. Јединствени матични број/ Personal identification number

долазити/be arriving

враћати/returning t o

4.4. Живе ли у Федерацији/
Living in Federation BIH? Да /
Yes
or
Не /No

напуштати/leaving

остати/remaining

5. Подаци о вашем доласку или одласку / Information about yours deparature / arrival
5.1. Да ли сте били/или ћете бити у Федерацији БиХ више од 183 дана у било којем периоду у току 12
мјесеци? / Have you been or will you be in Federation BiH for more than 183 days in any 12– month
period ?
5.2. Да ли сте били/или ћете бити одсутни из Федерације БиХ дуже од 183 дана у било којем периоду
у току 12 мјесеци?/Have you been or will you be absent from Federation BiH for more than 183 days in any
12– month period ?

Да / Yes

Не / No

Да / Yes

Не/ No

5.3. У вријеме одласка из Федерације БиХ, имате ли очекивани датум повратка?/At the time of your
deparature from Federation of BiH, do / did you have an expected data of return?

Да / Yes

Не / No

Одлазак трајно/Leaving permanently

5.4. У вријеме доласка у Федерацију БиХ, имате ли очекивани датум повратка у иностранство?/At the
time of your arrival from Federation BiH , do / did you have an expected data of return overseas?

Да / Yes

Не / No

Долазак трајно/Arriving permanently

6. Информације о путовањима у или изван Федерације БиХ? / Travel information in or outside the Federation of BiH?
6.1 Назив земље из/ у коју путујете ?
Name of country you travelled to / from ?

6.2. Сврха вашег путовања /

6.3. Датум доласка у Федерацију БиХ
Date of arrival in Federation of BiH

Purpose of your trip
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6.4. Датум одласка из Федерације БиХ
Data of departure from Federation of
BiH

7. Власништво и смјештај / Property and accommodation
7.1. Да ли ви или ваш партнер изнајмљујете некретнину или имате могућост бесплатног боравка у Федерацији БиХ?
Do you or your partner rent a property or do you have the option of a free stay in Federation of BiH ?

Да / Yes

Не / No

Ако је одговор да, наведите адресу (е), детаље о томе како се имовина тренутно користи и када престаје било који уговор о најму стана. If yes, please provide the address
(es), details of how the property is currently used and when any tenancy agreement ends.
Адреса /Address

Употреба имовине / Property use

Остали детаљи / Other details

7.2. Да ли ви или ваш партнер и/или било који повезани субјекти (нпр. друштво или партнерство) посједујете имовину у Федерацији Би?
Do you or your partner and/or any related entities (eg, trust, company or partnership) own any properties in Federation of BiH?

Да / Yes

Не/ No

Ако је одговор да, наведите адресу за сваку некретнину, детаље о власништву и датуме куповине те опишите употребу имовине (нпр. стан/ кућа за одмор / инвестиција /
комерцијална некретнина / некретнина за изнајмљивање).
If the answer is yes, please provide the address for each property, ownership details and purchase dates and describe the use of the property (eg, residence/holiday home/
investment/commercial property/rental property).
Адреса / Address

Власник имовине / Owner of the property

Датум куповине / Purchase date

Употреба (детаљи о изнајмљивању) /
Use ( Include any tenancy details)

7.3. Ако сте потврдно одговорили на питања 7.1. и 7.2., имате ли намјеру живјети у некој од наведених некретнина у будућности?
If you answered yes to questions 7.1. and 7.2., do you intend to live in any of the listed properties in the future?

Да / Yes

Не/ No

Ако је одговор да, наведите детаље о вашој потенцијалној способности за живот у наведеној некретнини? If yes, please provide details of your potential ability to live in the
property listed ?

7.4. Ако посједујете или изнајмљујете некретнине у иностранству, наведите детаље у наставку. / If you own or rent any properties overseas, please provide details below .
Адреса / Address

Сврха / Purpose

7.5. Наведите вашу личну и породичну имовину (нпр. аутомобил, намјештај, кућну робу, осталу имовину) и гдје се налазе ? List your main items of personal, family and
property (eg car, furniture, household goods, other property) and where they are ?

Федерација БиХ / Federation of BIH

Иностранство / Overseas
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8. Запослење и финансије / Employment and finance
8.1. Наведите детаље вашег тренутног и будућег запослења и / или пословног аранжмана. / Please provide details of your current and future employment and/or business
arrangements.
8.2. Да ли сте дали отказ у Федерацији БиХ или сте затражили одлазак у иностранство? / Have you resigned from employment in Federation of BIH or applied for leave to go
overseas?
8.3. Јесте ли запослени код свог послодавца у Федерацији БиХ док сте у иностранству или имате (или бисте могли имати) запослење приликом повратка у Федерацију БиХ?
Are you employed by your Federation BIH employer while overseas, or do you have (or could you have) employment to return to Federation of BiH ?
8.4. Хоћете ли задржати пословне интересе у Федерацији БиХ док сте у иностранству? / Will you retain business interests in Federation of BIH while overseas?
8.5. Да ли намјеравате задржати чланство у пословним или трговинским удружењима у Федерацији БиХ док вас нема? / Do you intend to retain membership in business or
trade associations in the Federation of BiH while you are away?
8.6. Наведите детаље о својим финансијским везама с Федерацијом БИХ и иностранством (нпр. Зајмови и инвестиције, људи које подржавате у Федерацији БиХ ) / Provide
details of your financial relations with the Federation of BiH and abroad (eg loans and investments, people you support in the Federation of BiH)

8.7. Наведите детаље о било којем тренутном или очекиваном приходу. На примјер, приходи од запослења, пензије, социјалне помоћи, закупнине, компаније или
партнерства. / Please provide details of any current or expected income. For example, income from employment, pensions, welfare benefits, rents, companies or partnership.
Федерација БиХ / Federation of BIH

Иностранство / Overseas

9. Друштвени статус / Social status
9.1. Наведите детаље о сваком чланству у професионалним, социјалним, спортским или културним групама или клубовима и било којој другој организацији. Напомена:
Укључите чланарине на чекању, нпр. теретану /
Please provide details of any membership (s) in professional, social, sporting or cultural groups or clubs, and any other organizations. Note: Include on‐hold memberships, eg, gym
Федерација БиХ / Federation of BIH

Иностранство / Overseas

9.2. Укључују све друге информације за које мислите да могу утицати на ваш порески статус . Могу укључивати, али нису ограничене на добровољни рад или студирање у
иностранству, друге иностране везе, уздржавана лица (која претходно нису наведена), други лични односи, отуђена имовина или друге везе с Федерацијом БиХ које су
завршиле због вашег одласка.
Please include any other information you think may affect your tax residence status. These may include, but are not limited to voluntary work or study overseas, other overseas
connections, dependants (not previously listed), other personal relationships, property disposed of, or other connections to Federation of BIH which ended because of your
departure

Изјављујем да се информације дате у овом Упитнику могу открити релевантној јурисдикцији друге државе, и да су тачне, исправне и потпуне.
I declare that the information provided in this Application may be disclosed to the relevant jurisdiction of the other State, is accurate, correct and complete.
Потпис/ Signature

Датум / Date

Mail

Тел/ Phone
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