Чланом 3. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, бр.
127/08, 58/09, 100/11 и 67/13) прописано је да пословна јединица (огранак) привредног друштва је
издвојени организациони дио привредног друштва посредством кога друштво обавља дјелатност у
складу с законом. Пословна јединица нема својство правног лица, а у промету иступа у име и за
рачун привредног друштва.
Члан 4. Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 36/09, 52/11) прописано је су да правна лица дужна да воде пословне књиге прописане
овим законом, да припремају и презентују своје финансијске извјештаје, те да врше ревизију
финансијских извјештаја у складу с овим законом и другим законским и подзаконским прописима.
Такође, све одредбе наведеног Закона (члан 3.) се односе и на правна лица и друге облике
организовања које је правно лице са сједиштем у Републици основало у иностранству, ако за њих
прописима тих држава није утврђена обавеза вођења пословних књига и стастављања
финансијских извјештаја, као и на организационе дијелове правних лица са сједиштем изван
Републике, ако се преко тих организационих јединица остварује приход у Републици.
Сходно наведеном, пословна јединица правног лица са сједиштем у Републици Српској
нема обавезу да припрема и презентује екстерне финансијске извјештаје. Екстерни финансијски
извјештаји (биланс стања, биланс успјеха и др.), по својој суштини и намјени представљају
извјештаје на нивоу правног лица као цјелине. Када је ријеч о дијеловима правних лица (пословним
јединицама, подружницама и сл.) форма, садржај и правила припреме интерних финансијских
извјештаја, односно извјештаја на нивоу организационих дијелова, првенствено зависи од одлуке
управе правног лица у погледу начина и нивоа праћења пословања тих организационих дијелова.
Чланом 3. став 1. тачка и) Закона о комуналним таксама (,,Службени гласник Републике
Српске“, бр. 4/12) прописано је да се комунална такса плаћа на истицање пословног имена правног
лица или предузетника на пословним просторијама.
У ставу 1. члана 4. истог Закона прописано је да је обвезник комуналне таксе корисник права,
предмета и услуга за чије је коришћење прописано плаћање комуналне таксе.
У члану 6. став 1. истог Закона прописано је да правно лице и предузетник који обавља
дјелатност на основу одобрења надлежног органа дужан је да на улазу у сваки пословни простор
гдје обавља дјелатност истакне пословно име.
У ставу 2. истог члана наведено је да се под пословним именом сматра сваки истакнути
назив или име које упућује на то да правно или физичко лице обавља дјелатност, а у ставу 3. истог
члана наведено је да то пословно име треба бити идентично са називом или именом садржаним у
одобрењу надлежног органа и истиче се на одговарајућој табли, чији се облик може прописати
актом скупштине јединице локалне самоуправе.
Према наведеном, правно лице има обавезу да плати комуналну таксу, у случају истицања
пословног имена од стране пословне јединице у износу који је прописан Одлуком о комуналним
таксама општине/града у којој се налази дата пословна јединица.
У члану 1. Закона о посебним републичким таксама (,,Службени гласник Републике Српске“,
бр. 8/94, 29/00, 18/01, 22/01, 60/03-II дио, 14/04, 41/05, 51/06 и 52/14) прописано је да посебну
републичку таксу плаћају:
1. правна лица Републике Српске (у даљем тексту: правно лице),
2. пословне јединице које у Републици Српској обављају регистровану дјелатност правног
лица које има сједиште стварне управе и контроле изван Републике Српске (у даљем
тексту: пословна јединица),
3. представништва правних лица која имају сједиште изван Републике Српске (у даљем
тексту: представништво) и
4. домаћа и страна физичка лица која у Републици Српској обављају предузетничку
дјелатност (у даљем тексту: предузетник).

Дакле, пословна јединица правног лица са сједиштем у Републици Српској није обвезник
плаћања посебне републичке таксе.
Према члану 3. Закона о порезу на добит („Службени гласник Републике Српске“, бр. 91/06,
57/12), пословна јединица (правног лица са сједиштем у Републици Српској) није порески
обвезник плаћања пореза на добит.
Обвезник пореза на непокретност је правно лице власник непокретности, а исти се плаћа
према мјесту гдје се непокретност (у овом случају пословна јединица) налази, по стопи пореза коју
утврде надлежне општине и градови, а у складу са Законом о порезу на непокретности („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 110/08, 118/09 и 64/14).

