
На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст („Службени гласник
Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10) и Предлога Комисије за економски развој и пољопривреду
Скупштине Брчко дистрикта БиХ, број: 01. 6-05-1265/11 од 13. децембра 2011. године,
Скупштина Брчко дистрикта БиХ на 57. редовној сједници одржаној 28. децембра 2011.
године, усваја

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ

Члан 1

У члану 13 Закона о порезу на добит Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко
дистрикта БиХ“ број 60/10) иза става 5 додаје се нови став 6 који гласи:

„(6) На порески губитак исказан у пореском билансу за 2010. годину примјењују се одредбе
овог члана.“

Члан 2

У члану 21 Закона о порезу на добит Брчко дистрикта БиХ иза става 2 додаје се став 3 који
гласи:
„(3) Уколико страно правно лице обавља пословну дјелатност преко сталног мјеста
пословања у Дистрикту, онда се пореска година страног правног лица може користити за
утврђивање добити која се односи на то стално мјесто пословања у Дистрикту на основу
посебног акта Дирекције за финансије.“

Члан 3
У члану 24 иза става 1 додаје се став 2 који гласи:

„(2) У податке из годишње пореске пријаве за утврђивање аконтација пореза на добит не
укључује се добит, односно губитак из прелаза.“

Постојећи став 2 постаје став 3.

Члан 4

У члану 29 ставу 1 брише се тачка g).

Члан 5

Члан 38 мијења се и гласи:

„(1) Пореском обвезнику који на територији Дистрикта изврши улагања у земљиште,
грађевинске објекте, постројења и опрему (машине), намјештај и транспортна средства за
обављање властите регистроване дјелатности, пореска основица се умањује за износ
извршеног улагања у тој години, с тим што умањење пореске основице не може бити веће од
од 50% опорезиве основице утврђене на начин прописан члановима од 5 до 19 овог закона.

„(2) Приликом умањења пореске основице из става 1 овог члана узима се у обзир само цијена
коштања уложених средстава у тој години.



„(3) Средствима из става 1 овог члана не сматрају се: путнички аутомобили, осим аутомобила
за такси превоз, рентакар, обуку возача и специјалних путничких аутомобила са уграђеним
уређајима за болеснике; намјештај, осим намјештаја за опремање хотела, мотела и ресторана.

„(4) У случају отуђења основних средстава из става 1 овог члана прије истека рока од пет
година порески обвезник губи право на порески подстицај умањења пореске основице за
износ извршених улагања.

„(5) У случају из става 4 овог члана, порески обвезник је дужан да отуђење основних
средстава пријави надлежном пореском органу у року од тридесет дана од дана отуђења тих
средстава.“

Члан 6
У члану 39 додају се ставови 3 и 4 који гласе:

„(3) Порески обвезник има право на умањење пореске основице из става 1 овог члана и у
случају да раскине уговор о раду са једним бројем запослених, ако у истом пореском периоду
запосли више лица на неодређено вријеме него што је број запослених с којима је раскинут
уговор о раду.

„(4) У случају из става 3 овог члана, пореска основица се умањује за позитивну разлику
између бруто плата исплаћених новозапосленим радницима и бруто плата, које би од дана
раскида уговора о раду до краја пореског периода примили радници с којима је раскинут
уговор о раду.“

Члан 7

У члану 40 иза става 3 додаје се нови став 4 који гласи:
„(4) На основу посебног акта Дирекције за финансије, добит из става 2 овог члана може се
подијелити на пет дијелова на начин да се увећа пореска основица која је утврђена на начин
прописан члановима од 5 до 19 овог закона у првих пет пореских година.“

Став 4 постаје став 5.

Члан 8
Овај закон ступа на снагу 31. децембра 2011. године и биће објављен у Службеном гласнику
Брчко дистрикта БиХ.

Број: 01-02-503/11
Брчко, 28. децембра 2011. године ПРЕДСЈЕДНИК

СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

Есад Атић, c.p.


