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На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст
(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), Скупштина Брчко
дистрикта Босне и Херцеговине на 71. сједници, одржаној 8. августа 2012.
године, усваја

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ

Члан 1

У Закону о порезу на добит („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ бројеви
60/10 и 57/11), у члану 29 ставу 2, иза тачке f) додају се нове тачке g), h), i) и ј)
које гласе:

„g) на приход у облику камата код продаје опреме на кредит која пореском
обвезнику служи за обављање дјелатности;

h) на приход у облику камата код продаје робе на кредит пореском
обвезнику;

i) на приход од камата по кредитима било које врсте које даје инострана
банка;

ј) на приход од камата по било којој врсти кредита, када у своје име, а за
рачун пореског обвезника Брчко дистрикта на инотржишту задужује
оснивач – власник најмање 20% акција или удјела у неакционарском
друштву на територији Брчко дистрикта.“

Члан 2

Члан 38 мијења се и гласи:
„Члан 38

(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
50% опорезиве основице, коју чини обрачуната добит из прелаза и добит
утврђена на начин прописан члановима од 5 до 19 овог закона.

(2) Изузетно од одредаба става 1 овог члана, пореском обвезнику који на
територији Дистрикта изврши улагања у земљиште и грађевинске објекте
који служе обављању властите регистроване производне дјелатности,
постројења и опрему (машине) који се непосредно користе у процесу
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производње и прераде, пореска основица се умањује за износ извршеног
улагања у тој години, коју чини обрачуната добит из прелаза и добит
утврђена на начин прописан члановима од 5 до 19 овог закона.

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

(4) 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.

(5) У случају отуђења основних средстава из ставова 1 и 2 овог члана прије
истека рока од пет година порески обвезник губи право на порески
подстицај умањења пореске основице за износ извршених улагања.

(6) У случају из става 5 овог члана, порески обвезник је дужан да отуђење
основних средстава пријави надлежном пореском органу у року од
тридесет (30) дана од дана отуђења тих средстава.“

Члан 3
Назив дијела „ДИО ОСМИ – ПОРЕСКИ ПОДСТИЦАЈИ“ мијења се и гласи:“ ДИО
ОСМИ – ПОРЕСКИ ПОДСТИЦАЈИ И ПОРЕСКА ОСЛОБАЂАЊА“.

Члан 4

Иза члана 39 додаје се нови члан 39а који гласи:

,,Члан 39а
(Пореско ослобађање по основу учешћа прихода од извоза у укупном приходу)

Обвезник који је у години за коју се утврђује порез на добит извозом остварио
одређен проценат од укупно оствареног прихода ослобађа се плаћања пореза
на добит на основицу, коју чини обрачуната добит из прелаза и добит утврђена
на начин прописан члановима од 5 до 19 овог закона, двоструко сразмјерно
учешћу прихода од извоза у укупно оствареном приходу.”

Члан 5

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном
гласнику Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.

Број: 01-02-608/12
Брчко, 8. августа 2012. године
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