
На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине
(„Службени гласник Брчко дистрикта Босне и Херцеговине“ број 2/10), Скупштина
Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, на 37. редовној сједници одржаној 15. 
децембра 2010. године, у с в а ј а

ЗАКОН
О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ

ПРВИ ДИО – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1
(Предмет)

Овим законом прописује се правни оквир за опорезивање добити правних лица са
сједиштем у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Дистрикт), 
пословних јединица правних лица на територији Дистрикта чије је сједиште у
Федерацији БиХ и Републици Српској (у даљем тексту: ентитети) и страних
правних лица која остварују приход у Дистрикту.

Члан 2
(Дефиниције)

Изрази који се користе у овом закону имају сљедеће значење:
a) “Правно лице” је лице које је регистровано за обављање дјелатности с

циљем стицања добити у складу са законима Дистрикта.
b) “Пословна јединица” је организациони дио правног лица који обавља дио

регистроване дјелатности правног лица на територији ентитета, као и
организациони дио правног лица који има сједиште у ентитетима, а обавља
пословање на територији Дистрикта.

c) “Страно правно лице” је правно лице које има сједиште у иностранству.
d) “Удружење за заједничку пословну дјелатност” је удружење од два до

десет правних лица која се уговорно удружују за обављање заједничке
пословне дјелатности.

e) “Тржишна цијена” је износ који би неповезани купац платио неповезаном
продавцу, у исто вријеме и на истом мјесту, за исту или сличну робу или
услуге, у условима слободне конкуренције.

f) “Камата” је износ који треба да се плати у новцу или натури за коришћење
новца, било да се плаћа обавеза по дугу, депозиту или у складу са
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финансијским уговором о најму, продаји на отплату или некој другој врсти
продаје на одложено плаћање уз укључивање инструмената који
обезбјеђују еквивалент камате.

g) “Акција” је хартија од вриједности, која представља удио акционара у
основном капиталу акционарског друштва.

h) “Акционар” је правно или физичко лице које је власник акција у
акционарском друштву.

i) “Дивиденда” је дио нето добити која се, по одлуци органа управљања, 
расподјељује власницима акција.

j) “Повезана лица” су лица између којих постоји један од сљедећих односа:
1) физичко лице је повезано с правним лицем уколико физичко лице

посједује, непосредно или посредно, најмање 10% акција у правном
лицу;

2) правно лице је повезано са другим правним лицем уколико посједује, 
непосредно или посредно, најмање 10% акција у акционарском
друштву, односно удио власништва од најмање 10% у капиталу
другог облика предузећа;

3) физичко лице посједује акције које посједује његов или њен брачни
друг, дјеца, усвојеници, родитељи, браћа и сестре, дјед и бака и
унучад.

k) “Основица имовине” је цијена коштања или набавна цијена неке имовине
и користи се за израчунавање добити и губитка од продаје или трансфера
имовине и у сврху амортизације.

l) “Усклађена основица имовине” је основица умањена за амортизацију и
увећана за трошкове инвестирања и друге трошкове који се не одбијају, а
који повећавају вриједност имовине.

m) “Капитална добра” су имовина која се амортизује, а коју користи правно
лице у сврху обављања дјелатности.

n) “Инвестиционо добро” је свако добро или имовина коју правно лице
набави или држи, а које му не служи за обављање самосталне дјелатности,
осим: 

1) залиха;
2) имовине која се држи за продају купцима у складу с пословном

дјелатношћу;
3) капиталне имовине која се амортизује;
4) зграда које се користе за пословну дјелатност;
5) ауторских права.

o) “Обрачунски метод” је евидентирање прихода и расхода у моменту
настанка пословног догађаја.

p) “Стално мјесто пословања” је стално мјесто обављања дјелатности, а
под којим се подразумијева и:

1) мјесто извођења грађевинских, инсталатерских или монтажерских
радова у Дистрикту, као и мјесто инсталације или структуре које се
користе у истраживању или експлоатацији природних ресурса или
дјелатност надзора везана уз претходно наведено;
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2) мјесто, гдје друго физичко или правно лице послује и има овлашћење
да закључује уговоре у име страног правног лица, је стално мјесто
пословања у Дистрикту тог страног правног лица.

ДРУГИ ДИО – ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК

Члан 3
(Порески обвезник)

Порески обвезник је:
a) правно лице из Дистрикта, за добит коју оствари из било којег извора у

Босни и Херцеговини (у даљем тексту: БиХ) или у иностранству; 
b) пословна јединица правног лица чије се сједиште налази у ентитетима, за

добит коју оствари на подручју Дистрикта;
c) страно правно лице које обавља дјелатност и има стално мјесто пословања

у Дистрикту, за добит која се односи на стално мјесто пословања; 
d) страно правно лице које остварује приход од непокретне имовине која се

налази у
      Дистрикту, за добит која се односи на ту непокретну имовину; 
e) страно лице које остварује приход у Дистрикту, а које није обухваћено

тачкама c) и d) овог члана, плаћа порез по одбитку у складу с члановима од
25 до 27 овог закона; 

f) правна лица наведена у тачкама а), b) и c) овог члана су порески обвезници
и у случају да својом пословном дјелатношћу остваре губитак у тој пореској
години. 

Члан 4
(Лица која се изузимају од плаћања пореза на добит)

(1) Порез на добит не плаћа Централна банка Босне и Херцеговине.

(2) Јавне институције, вјерске заједнице, мјесне заједнице, политичке

странке, синдикат, коморе, удружења, спортски клубови и савези, туристичке

организације, задужбине, вакуфи,  фондације и хуманитарне организације не

плаћају порез на добит остварену по основу:

а) прихода из буџета или јавних фондова;

b) спонзорства или донација у новцу или натури;

c) камата и дивиденди;
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d) чланарина.

(3) Уколико лица из става 2 овог члана обављају и дјелатност која није у

вези са циљевима због којих су регистрована, таква лица подлијежу плаћању

пореза на добит остварену обављањем те дјелатности.

ТРЕЋИ ДИО – УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕСКЕ ОСНОВИЦЕ

Члан 5
(Утврђивање пореске основице)

(1) Пореску основицу за пореску годину представља опорезива добит која се
утврђује у пореском билансу.

(2) Опорезива добит се утврђује усклађивањем прихода и расхода обвезника
исказаних у билансу успјеха, у складу са законом који уређује рачуноводство, осим
прихода и расхода за које је овим законом прописан другачији начин утврђивања.

Члан 6
(Приходи који се укључују при обрачуну пореске основице)

(1) Опорезиви приход с циљем израчунавања пореске основице, укључује сав
приход из било којег извора, било у новцу или натури и без обзира да ли је везан
за обављање дјелатности правног лица, осим прихода из члана 7 овог закона.

(2) У случају да је приход примљен у облику материјалних добара или услуга
износ прихода је једнак тржишној цијени примљених материјалних добара или
услуга.

Члан 7
(Приходи који се не укључују у обрачун пореске основице)

У обрачун пореске основице не укључују се приходи: 
a) од дивиденде и учешћа у добити које прими правно лице Дистрикта; 
b) од наплаћених отписаних потраживања која су у претходним пореским

периодима била укључена у пореску основицу, а нису искључена из пореске
основице као признати расход; 

c) у облику камате од хартија од вриједности које изда или за које гарантује
БиХ, Дистрикт, ентитети, Централна банка Босне и Херцеговине, предузећа, 
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осигуравајућа друштва, инвестициони фондови и банке или друге
финансијске институције које дјелују као овлашћени агенти; 

d) на које је плаћен порез по одбитку, а који је платио исплатилац прихода.

                                                     Члан 8
(Усклађивање расхода)

(1) Приликом обрачуна пореске основице од прихода се одбијају они расходи који

се директно односе на остварени приход.

(2) Расходи који се признају и одбијају од прихода су:

а) 30% трошкова репрезентације у вези с пословном дјелатношћу правног лица;

b) награде радницима до износа прописаних у Правилнику о примјени Закона о

порезу на добит (у даљем тексту: Правилник);

c) трошкови службеног путовања, топли оброк, регрес, превоз на посао, дневнице, 

коришћење приватног аутомобила у службене сврхе,  до износа утврђених у

Правилнику;

d) трошкови за истраживање и развој у складу с Правилником;

е) добици или губици залиха који се обрачунавају посебно у складу с Павилником;

f) донације јавним институцијама и донације за хуманитарне, културне, образовне, 

научне и спортске сврхе у износу до 3% од укупног прихода у тој пореској години;

g) расходи по основу спонзорства у износу до 2% од укупног прихода у тој пореској

години;

h) стипендије студентима и ученицима на редовном школовању у износу до 75% 

од просјечне нето плате у Дистрикту;

i) издаци на име чланарина коморама признају се у износу до 0,2% од укупног

прихода у тој пореској години.

(3) Расходи који се не признају су:

а) порез на добит;

b) казне и камате плаћене због кршења закона и других прописа;

c) расходи који се односе на приход из члана 7 овог закона;
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d) расходи евидентирани у књигама, а који нису доказани вјеродостојним

документима како је прописано законом;

е) премије осигарања које плаћа послодавац за личну корист, осим ако те премије

нису укључене у плату запослених;

f) расходи у корист повезаног лица у износу за колико ти расходи прелазе

тржишну цијену за робу или услуге извршене пореском обвезнику од стране

повезаног лица;

g) губитак на продаји или преносу било које имовине између повезаних лица;

h) донације политичким странкама и организацијама;

i) лични трошкови и трошкови који нису у вези с дјелатношћу која се обавља;

ј) дивиденде исплаћене акционарима;

k) расход по основу амортизације goodwilla.

Члан 9
(Трансакције између повезаних лица)

(1) Трансферна цијена односи се на цијену насталу у вези с трансакцијама
средстава или стварањем обавеза између повезаних лица.

(2) Код трансакција из става 1 овог члана Пореска управа повећава или умањује
износ прихода или расхода, уколико утврди да трансферна цијена не одговара
тржишној цијени.

(3) Начин утврђивања тржишне вриједности трансакције утврђује се Правилником.

Члан 10
(Сумњива потраживања и резерве)

(1) Правно лице има право на одбитак по основу отписаних сумњивих
потраживања и резерви.

(2) Правним лицима, осим банкама, овлашћеним кредитним организацијама или
осигуравајућим друштвима, дозвољен је одбитак по основу отписаног сумњивог
потраживања који проистекне у вези с продајом робе или услуга, али само ако је
приход од продаје био претходно укључен у пореску основицу правног лица.

(3) Кредит или потраживање од продаје сматра се сумњивим потраживањем само
ако:
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a) потраживање није наплаћено у року од дванаест (12) мјесеци од датума
доспијећа потраживања на наплату и ако је повјерилац утужио
потраживања или се због њих води поступак принудне наплате;

b) су потраживања пријављена у стечајном поступку над дужником или ако је
постигнут споразум с дужником, који није физичко лице или повезано лице, 
у поступку стечаја или ликвидације. 

(4) Код банака и других овлашћених кредитних организација одбитак је дозвољен
за повећање на рачуну резерви за уобичајене губитке због ненаплаћених кредита
и не може бити већи од 20% од пореске основице. 

(5) Код осигуравајућих и реосигуравајућих друштава, одбитак је дозвољен за
повећање резерви како је евидентирано у књиговодственим документима и у
складу са законом. 

(6) Код уговора о осигурању, који се односи на реосигурање, резерве се смањују
тако да покрију само дио ризика који сноси осигуравајуће друштво и не може бити
већи од 20% од пореске основице. 

(7) Сва отписана, исправљена и друга потраживања за која је извршено
резервисање, а која се касније наплате, у моменту наплате улазе у приходе који
се опорезују у складу са овим законом. 

Члан 11
(Амортизација)

(1) Одбитак по основу амортизације дозвољен је само у вези са имовином која
подлијеже амортизацији и која се налази у употреби. 

(2) Имовина која се амортизује обухвата материјалну и нематеријалну имовину
која се користи у производњи или понуди робе и услуга, за изнајмљивање другима
или у административне сврхе. 

(3) Земљиште и имовина чија вриједност се не умањује током природног трошења
или застаријевања не сматра се имовином која се амортизује. 

(4) За машине и опрему која се амортизује дозвољава се одбитак за убрзану
амортизацију која се обрачунава на сљедећи начин:

a) прва година: 40%;
b) друга година: 30;
c) трећа година: 30%.

(5) Имовина која се амортизује, а чија је набавна вриједност мања од 1.000,00 КМ, 
може се одбити у потпуности у години набавке, под условом да је имовина
стављена у функцију.
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(6) Набавна вриједност рачунарског хардвера и софтвера може се одбити у
потпуности у години набавке под условом да су стављени у функцију. 

(7) Начин утврђивања одбитака по основу амортизације, смјернице везане за
уобичајени период рада и улазне вриједности имовине која се амортизује и
третман имовине која се амортизује, а која је привремено или стално изузета из
рада утврђује се Правилником.

Члан 12
(Добици и губици од продаје капиталних и инвестиционих добара)

(1) Капитална добит се остварује продајом или трансфером на други начин
капиталних или инвестиционих добара и представља позитивну разлику између
продајне цијене и усклађене основице имовине.

(2) Продајном цијеном се сматра уговорена цијена, односно тржишна цијена коју
утврђује надлежни порески орган, ако утврди да је уговорена цијена нижа од
тржишне. 

(3) Ако је разлика из става 1 овог члана негативна, у питању је капитални губитак. 

Члан 13
(Порески губици)

(1) Порески губитак представља негативну разлику између прихода и расхода у
поступку утврђивања пореске основице.

(2) Порески губитак из става 1 овог члана преноси се и надокнађује умањивањем
пореске основице у наредних пет година.

(3) Уколико порески обвезник има губитак у више пореских година, порески губитак
из раније пореске године покрива се прије пореског губитка из новије пореске
године. 

(4) Када се ради о страним правним лицима која обављају пословну дјелатност на
основу сталног мјеста пословања у Дистрикту узимају се у обзир само опорезиви
приходи и расходи који се одбијају, а односе се на стално мјесто пословања. 

(5) Када правно лице из Дистрикта оствари губитак који се односи на стално
мјесто пословања у иностранству, тај губитак се не може одбити од пореске
основице тог правног лица у Дистрикту. 
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Члан 14
(Добитак или губитак на курсној разлици)

(1) Добитак или губитак на курсној разлици треба одвојено укључити у обрачун
пореске основице у случају када правно лице оствари приход или добије кредит
или плати трошкове или отплати кредит у страној валути. 

(2) Промјена курса стране валуте се обрачунава на начин да:
a) се дужнику и повјериоцу признаје позитивна или негативна курсна разлика

између вриједности главнице кредита у домаћој валути у тренутку добијања
кредита и њене вриједности у домаћој валути у тренутку када се главница
отплаћује;

b) се у случају продужења рока отплате или рефинансирања страног кредита, 
на нови кредит примјењује тачка а) овог става;

c) уколико дође до промјене курса између датума када је било који приход или
расход настао и датума када је приход стварно примљен или трошак
стварно плаћен, разлика између вриједности у домаћој валути и
вриједности у страној валути сматра се позитивном или негативном курсном
разликом.

Члан 15
(Ликвидација и трансформација правног лица)

(1) Ако се порески обвезник ликвидира, добит или губитак утврђује се у периоду
ликвидације који се наставља на посљедњи порески период. 

(2) Почетни биланс за период ликвидације идентичан је билансу на крају
претходног пореског периода, а ако такав коначни биланс не постоји, вриједност
имовине и обавеза утврђује се процјеном. 

(3) Завршни биланс периода ликвидације показује имовину која се расподјељује, 
на ликвидациону добит или ликвидациони губитак.

(4) Имовина се на крају периода ликвидације процјењује по тржишној вриједности.

(5) У случају стечаја, примјењују се ставови 1, 2, 3 и 4 овог члана. 

Члан 16
(Статусне промјене)

(1) Статусне промјене правних лица су спајање, припајање и подјела.
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(2) Права и обавезе спојених, припојених или подијељених пореских обвезника
преузима правни сљедбеник.

(3) Порески обвезници који се спајају, припајају или дијеле достављају Пореској
управи финансијске извјештаје и пореску пријаву рачунајући од дана који претходи
дану спајања, припајања или подјеле.

Члан 17
(Стицање и вредновање права при спајању, припајању и подјели)

(1) Ако при спајању, припајању или подјели у складу с чланом 16 овог закона
постоји континуитет у опорезивању, сматра се да порески обвезник наставља
дјелатност, те статусне промјене немају утицаја на опорезивање. 

(2) Континуитет у опорезивању у складу са ставом 1 овог члана постоји ако при
преносу на друго правно лице не долази до промјена у процјени имовине и
обавеза.

Члан 18
(Корекција пореске основице)

Пореска основица се коригује у складу са овим законом ако се:
a) при промјени облика организовања или ликвидацији правног лица из

имовине изузимају ствари и права;
b) имовина користи за улагања.

Члан 19
(Опште одредбе о удружењима за заједничку пословну дјелатност)

(1) Удружење је изузето од плаћања пореза на добит предузећа. 

(2) Правно лице, које је члан удружења, дужно је да утврди своју пореску обавезу
по основу добити удружења, пропорционално свом уговореном учешћу у
удружењу, без обзира да ли је добит распоређена или није распоређена том
правном лицу.

(3) Порески губици се примјењују само на пропорционални удио учесника у добити
удружења до износа уговореног учешћа у удружењу, а преостали губитак може се
пренијети на наредних пет година и покривати од пропорционалног удјела члана у
добити удружења.

(4) Добит од продаје имовине удружења, која се укључује у годишњу пореску
пријаву пореза на добит правног лица, представља износ који је већи од улога
правног лица у удружење. 
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(5) Улог представља почетну инвестицију правног лица у удружење, увећану за
пропорционални удио правног лица у нераспоређеној добити и умањену за добит
која је распоређена, и удио правног лица у губитку удружења. 

(6) Уколико губици премашују улог, губици се могу пренијети на рок од пет година
ради компензације добити која настаје из будуће продаје имовине удружења. 

(7) Правно лице не може користити губитке удружења за смањење своје пореске
основице уколико губитак није посљедица потпуне ликвидације чланства тог
правног лица у удружењу. 

(8) Удружење је дужно да одреди једно правно лице, члана удружења, који је
резидент Дистрикта, као пореског руководиоца с циљем вођења књига, плаћања
аконтације пореза на добит удружења за сваког члана и достављања годишње
пријаве, на исти начин као да пословну дјелатност води једно правно лице. 

(9) Порески руководилац из става 8 овог члана треба да обезбиједи податке у вези
с пропорционалном добити, односно губитак сваког члана правног лица и дио
аконтације пореза који се односи на сваког члана правног лица. 

(10) Порески руководилац из става 8 овог члана дужан је да, сваком правном лицу
које је члан удружења, достави писмено обавјештење о дијелу пореске основице
од добити или губитка удружења тог правног лица, износ аконтације уплаћеног
пореза на добит предузећа и износ који се односи на то правно лице.

ЧЕТВРТИ ДИО – ПОРЕСКА СТОПА

Члан 20
(Пореска стопа)

(1) Порез на добит се плаћа по стопи од 10% на пореску основицу за ту пореску
годину.

(2) Порез по одбитку утврђује се у складу с члановима од 28 до 31 овог закона.

Члан 21
(Пореска година)

(1) Пореска година за правна лица је календарска година.
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(2) У случају када правно лице постане порески обвезник током пореске године
или престане бити порески обвезник током пореске године, пореска година је
период у календарској години када је правно лице било порески обвезник.

Члан 22
(Подношење пореске пријаве и плаћање пореза) 

(1) Пореска пријава за пореску годину се подноси најкасније у року од деведесет
(90) дана након завршетка пореске године, а у случају календарске пореске
године, најкасније до 31. марта текуће за претходну годину.

(2) Порески обвезник је дужан да плати порез на добит по коначној пријави у року
из става 1 овог члана. 

Члан 23
(Умањење од пореза на добит за плаћени порез на добит у ентитетима)

(1) Правном лицу из Дистрикта које има пословне јединице у ентитетима, умањује
се обрачунати плаћени порез на добит који је његова пословна јединица платила у
БиХ, ван територије Дистрикта.

(2) Правно лице из Дистрикта, које остварује приход у ентитетима, а који се
опорезује и у Дистрикту и у ентитетима, има право да износ пореза плаћен у
ентитетима који је непосредно плаћен или по одбитку који уплаћује друго лице,
одбије од пореза на добит предузећа у Дистрикту.

(3) Право из става 2 овог члана правно лице из Дистрикта може да користи, 
уколико не изабере да се порез у ентитетима третира као расход који се одбија
приликом утврђивања пореске основице за пореску годину.

Члан 24
(Аконтација пореза на добит)

(1) Порез на добит плаћа се аконтативно, до 10. у мјесецу за претходни мјесец, а
на основу података из годишње пореске пријаве за претходну пореску годину.

(2) Уколико порески обвезник у текућој години оствари већу или мању добит или
губитак, може поднијети захтјев за утврђивање измијењене аконтације пореза на
добит. 
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ПЕТИ ДИО – ОПОРЕЗИВАЊЕ СТРАНИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ЗА ПРИХОД
ОСТВАРЕН У   ДИСТРИКТУ И УМАЊЕЊЕ ПОРЕЗА ЗА ПЛАЋЕНИ ПОРЕЗ У
ИНОСТРАНСТВУ

Члан 25
(Приход од сталног мјеста пословања)

(1) Страно правно лице које обавља пословну дјелатност преко сталног мјеста
пословања у Дистрикту плаћа порез на добит на пореску основицу која се односи
на стално мјесто пословања.

(2) Пореска основица из става 1 овог члана одређује се у складу с члановима од 5 
до 19 овог закона тако да се само:

a) приход који се односи на стално мјесто пословања укључује у утврђивање
пореске основице;

b) расходи који су везани за приходе сталног мјеста пословања укључују у
расходе који се одбијају.

Члан 26
(Приход од некретнина)

(1) Страно правно лице које остварује приход од некретнина које се налазе
у Дистрикту плаћа порез на добит која се односи на ту врсту прихода.

(2) Приход од некретнина које се налазе у Дистрикту укључује:
a) приход од изнајмљивања или других права за коришћење некретнина које

се налазе у Дистрикту;
b) добит од преноса права власништва или било ког другог права везаног за

некретнине које се налазе у Дистрикту;
c) добит остварена преносом акција правног лица, чији је већи дио

вриједности имовине некретнина која се налази у Дистрикту;
d) приход остварен од искоришћавања природних ресурса који се налазе у

Дистрикту, укључујући добит од преноса било ког права везаног за те
природне ресурсе.

(3) Пореска основица за некретнине које се налазе у Дистрикту утврђује се у
складу с члановима од 5 до 19 овог закона, након чега се подноси годишња
пореска пријава.
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Члан 27
(Умањење од пореза на добит за плаћени порез на добит у иностранству)

(1) Правно лице из Дистрикта, које остварује приход у иностранству, а који се
опорезује и у Дистрикту и у иностранству, има право да износ пореза плаћен у
иностранству који је непосредно плаћен или по одбитку који уплаћује друго лице, 
одбије од пореза на добит предузећа у Дистрикту.

(2) Право из става 1 овог члана правно лице из Дистрикта може да користи, 
уколико не изабере да се порез у иностранству третира као расход који се одбија
приликом утврђивања пореске основице за пореску годину.

(3) Умањење пореза на добит, за плаћени порез у иностранству за пореску годину,
не може прећи износ пореза на добит утврђеног примјеном стопе пореза на добит
наведеног правног лица за ту пореску годину у Дистрикту. 

(4) Порески обвезник може да умањи порез на добит за порез плаћен у
иностранству или може одбити порез у иностранству код утврђивања пореске
основице, уколико достави одговарајућу документацију да је порез плаћен.

(5) Да би документација из става 4 овог члана била валидна, мора је овјерити
пореска институција стране државе.

ШЕСТИ ДИО – ПОРЕЗ ПО ОДБИТКУ ОД ПРИХОДА КОЈЕ ПРАВНО ЛИЦЕ
ОСТВАРИ У ДИСТРИКТУ

Члан 28
(Опште одредбе)

(1) Свако правно и физичко лице из Дистрикта, као и свако страно правно и
физичко лице са сталним мјестом пословања у Дистрикту, које исплаћује приходе
страном правном лицу из члана 29 овог закона, дужно је да одбије порез од
укупног износа уплате прихода и да одбијени порез уплати на Јединствени рачун
Трезора (у даљем тексту: ЈРТ). 

(2) Порез по одбитку плаћен у складу са овим чланом је, за било који приход
страног правног лица, коначан порез у вези с тим приходом. 
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Члан 29
(Приходи на које се плаћа порез по одбитку)

(1) Приликом сваке исплате прихода, без обзира да ли је приход примљен у
Дистрикту или у иностранству, порез по одбитку плаћа се: 

a) на камату или њен функционални еквивалент по финансијским
инструментима и аранжманима од стране резидента; 

b) на забавне или спортске догађаје у Дистрикту, без обзира да ли је приход
примљен од извођача или спортисте или од неког другог лица;

c) за обављање руковођења, консалтинга, финансијских, техничких или
административних услуга, уколико је приход од резидента или уколико је
приход платило или обухватило у књигама и евиденцијама стално мјесто
пословања у Дистрикту или ако је такво плаћање одбијено у сврху
утврђивања пореске основице;

d) у облику премија осигурања, за осигурање или реосигурање од ризика у
Дистрикту;

e) за ауторска права; 
f) за закуп за покретну имовину;
g) за вршење других услуга. 

(2) Порез по одбитку не плаћа се на:
a) добит враћену у земљу страног правног лица, што представља преосталу

добит правног лица након плаћених пореза, а која се односи на његово
стално мјесто пословања, под условом да страно правно лице посједује
10% или више акција у страном правном лицу у Дистрикту;

b) приход у виду камата од дуговних инструмената које издају или гарантују
лица из члана 7 става 1 тачке c) овог закона; 

c) приход у облику камата од депозита; 
d) приход у облику дивиденди;
e) приход у облику камата или функционалног еквивалента плаћеног на

дужничку обавезу између сталног мјеста пословања или пословне јединице
својој страној централи, уколико умањење није извршио платилац камате
приликом утврђивања своје пореске основице;

f) приход у облику ауторских права које плати стално мјесто пословања или
пословна јединица својој страној централи, уколико умањење није извршио
платилац приликом утврђивања своје пореске основице.

(3) Приход од ауторског права је било који износ који се треба платити у новцу или
у натури за коришћење или добијање права на коришћење:

a) ауторског права за књижевно, умјетничко или научно дјело, укључујући
филмове или траке за радио или ТВ емитовање или друго јавно емитовање
и аудио и видео снимке;

b) патента, проналаска, иновације, лиценце, заштитног знака, робне марке, 
франшизе, дизајна, цртежа, модела, плана, скице, тајног рецепта или
производног поступка или софтвера;
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c) непосредног или посредног кабловског преноса, преноса путем релеја или
сателита;

d) информације или знања везаног за индустријско, комерцијално или научно
искуство; 

e) имена или слике било ког физичког лица или других сличних права у вези са
физичким лицем;

f) права снимања или преноса представе, ревије, спортског догађаја или
других сличних догађаја.

(4) Резидент је свако правно лице Дистрикта и свако резидентно физичко лице.

Члан 30
(Порез по одбитку)

(1) Порез по одбитку обрачунава се и плаћа при исплати прихода страном
правном лицу по стопи од 10% на укупно исплаћени приход.

(2) Укупни приход, у смислу става 1 овог члана, јесте приход који би се исплатио
страном правном лицу да порез није одбијен од исплаћеног прихода.

Члан 31
(Усклађивање с међународним уговорима у вези с порезима на приход и
капитал)

(1) Уколико је корисник прихода на који се примјењује порез по одбитку резидент
стране државе која је закључила међудржавни уговор са БиХ везан за порез на
приход, тада стопа која се примјењује на сваки такав извор прихода не може
прећи пореску стопу из међудржавног уговора, у складу с чланом 30 овог закона.

(2) Ослобађање од пореза или нижа пореска стопа примјењује се на приход на
који се примјењује порез по одбитку само ако правно лице корисник прихода
обезбиједи исплатиоцу прихода доказе о стицању права на ослобађање или
примјену ниже пореске стопе засноване на међудржавном уговору. 

Члан 32
(Годишња пријава пореза по одбитку)

(1) Лице које плаћа порез у складу с члановима од 28 до 31 овог закона, подноси
годишњу пореску пријаву Пореској управи у року из члана 22 овог закона. 

(2) Годишња пријава за порез по одбитку обухвата информације о страном лицу, у
чије име се тражило одбијање пореза за ту годину, и то:

a) назив правног лица и земљу његовог мјеста пословања;
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b) врсту и укупан износ прихода;
c) износ обрачунатог пореза; 
d) износ уплаћеног пореза по одбитку. 

СЕДМИ ДИО – ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 33
(Консолидована годишња пореска пријава)

(1) Група правних лица која су регистрована у Дистрикту може одабрати да
поднесе консолидовану годишњу пореску пријаву у складу с Правилником. 

(2) Група правних лица, у смислу става 1 овог члана, јесте група од два или више
правних лица из Дистрикта која су повезана кроз посједовање удјела са
заједничким матичним предузећем под условом да матично предузеће посједује
најмање 80% удјела у правном лицу које је укључено у групу правних лица.

(3) Уколико правно лице има два или више сталних мјеста пословања у којима
обавља пословну дјелатност у Дистрикту, то правно лице може да обједини
пословну дјелатност сваког сталног мјеста пословања у сврху утврђивања пореске
основице и подношења консолидоване годишње пореске пријаве. 

Члан 34
(Валута за плаћање и обрачун пореза)

(1) Порез на добит, утврђен у складу са овим законом, плаћа се у домаћој валути.

(2) Износи исказани у пореској пријави исказују се у домаћој валути.

(3) Износи изражени у страној валути конвертују се у домаћу валуту како слиједи:
a) у случају правног лица које обавља пословну дјелатност у страној земљи и

које води књиговодство за ту дјелатност у валути те стране земље, добит и
порез плаћен тој страној држави конвертује се у домаћу валуту примјеном
средњег курса на посљедњи дан пореског периода на који се добит односи;

b) у свим осталим случајевима, износи се конвертују у домаћу валуту,
користећи средњи курс који је био на снази када су износи примљени или
плаћени.
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Члан 35
(Превенција избјегавања плаћања пореза)

Пореска управа сарађује с пореским органима у БиХ с циљем превенције
избјегавања извршавања пореских обавеза.

Члан 36
(Књиге и евиденције)

(1) Порески обвезници су дужни да воде књиге и евиденције на основу којих се
утврђује основица пореза на добит. 

(2) Врсте и начин вођења књига и евиденције утврђују се Правилником. 

(3) Пословне књиге и евиденције воде се по обрачунском методу.

(4) Изузетак од обрачунског метода је плаћање пореза по одбитку у складу с
члановима од 28 до 31 овог закона, када се примјењује благајнички метод.

Члан 37
(Сарадња)

(1) Директор и министри финансија ентитета могу закључити споразум којим се
одобрава подношење јединствене пореске пријаве надлежном пореском органу
према сједишту пореског обвезника, исључиво у случају када порески обвезник
пословну дјелатност обавља путем пословних јединица које се налазе на
територији другог ентитета или Дистрикта.

(2) У случају када се одобри подношење јединствене пореске пријаве из става 1
овог члана, порески обвезник порез на добит уплаћује свакој од надлежних
пореских управа ентитета или Дистрикта, у складу са удјелом у бруто приходима
које порески обвезник оствари у пословним јединицама на територији другог
ентитета или Дистрикта.
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ОСМИ ДИО – ПОРЕСКИ ПОДСТИЦАЈИ

Члан 38

(Подстицај за инвестиције)

(1) Пореском обвезнику који на територији Дистрикта изврши улагање у машине и

опрему за обављање властите регистроване дјелатности, пореска основица се

умањује за износ улагања.

(2) Пореска основица се може умањити и за износ набавне цијене машина и

опреме.

(3) Умањење пореске основице из става 2 овог члана не односи се на набавку

путничких возила и канцеларијског намјештаја. 

Члан 39

(Подстицај за запошљавање)

(1) Пореском обвезнику који у пореској години запосли нове раднике на

неодређено вријеме, умањује се пореска основица у висини исплаћених бруто

плата новозапослених радника.

(2) Порески обвезник нема право на умањење пореске основице из става 1 овог

члана уколико порески обвезник или новозапослени радници користе подстицаје

за запошљавање по неком другом основу.

ДЕВЕТИ ДИО – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 40
(Утврђивање основице пореза на добит при промјени метода утврђивања

добити)

(1) У првој години примјене овог закона треба обрачунати добит, односно губитак
из прелаза на нови обрачунски метод утврђивања пореске основице, а с циљем
спречавања дуплог опорезивања, односно с циљем очувања континуитета
опорезивања добити.
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(2) Добит из прелаза на нови обрачунски метод повећава основицу пореза на
добит која је утврђена на начин прописан члановима од 5 до 19 овог закона. 

(3) Губитак из прелаза на нови обрачунски метод смањује основицу пореза на
добит која је утврђена на начин прописан члановима  од 5 до 19 овог закона. 

(4) Начин обрачуна добити, односно губитка из прелаза на нови обрачунски метод, 
утврђује се Правилником.

Члан 41
(Супсидијарна примјена закона)

На контролу, утврђивање и наплату пореза на добит, затезне камате, поврат
пореза, жалбени поступак и застару супсидијарно се примјењује Закон о Пореској
управи.

Члан 42
(Казнене одредбе)

Физичка и правна лица која поступе супротно одредбама овог закона и тиме учине
прекршај, кажњавају се у складу са Законом о Пореској управи.

Члан 43
(Подзаконски акти)

Директор је дужан да донесе правилник у року од шездесет (60) дана од дана
ступања на снагу овог закона.

Члан 44
(Стављање ван снаге)

(1) Даном почетка примјене овог закона ставља се ван снаге Закон о порезу на
доходак, одредбе које се односе на порез на добит („Службени гласник Брчко
дистрикта БиХ" бројеви 12/03 и 13/03).

(2) Поступак утврђивања и наплате пореза на добит за 2010. годину окончаће се у
складу са Законом из става 1 овог члана.
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Члан 45
(Ступање на снагу)

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, а примјењиваће се од 1. јануара 2011. 
године. 

Број: 01-02-321/10. 

Брчко, 15. децембар 2010. године                                          
     ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                         СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

                                                                             Мирсад Ђапо, дипл. правник, c.p.




