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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 БиХ,
на 10. редовној сједници одржаној 19. априла 2017. године, усваја

ЗАКОН
О ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК

Члан 1

(1) У Закону о порезу на доходак („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 60/10) у
члану 25, иза става 4 додају се ставови:
„

(5) Резидентни порески обвезник може лични одбитак увећати и за износ камате
плаћене на стамбени кредит.

(6) Под каматом из става 5 овог члана подразумијева се камата плаћена у пореској
години на стамбени кредит који је порески обвезник узео ради рјешавања свог
стамбеног питања, и то за прву некретнину.

(7) Право из става 5 овог члана престаје отплатом тог стамбеног кредита.
(8) Порески обвезник који остварује право из става 5 овог члана годишње доставља

Пореској управи доказ о плаћеној камати на стамбени кредит.
(9) Увећање личног одбитка из става 5 овог члана признаје се након личног одбитка

из става 1 овог члана у коначном обрачуну пореза на доходак на основу
поднесене годишње пореске пријаве и потврде банке о висини плаћене камате
на стамбени кредит.

(10) Резидентни порески обвезник може лични одбитак увећати и за износ
трошкова школовања дјеце.

(11) Под трошковима школовања из става 10 овог члана подразумијева се уплата
школарине.

(12) Порески обвезник који остварује право из става 10 овог члана годишње
доставља Пореској управи доказ о плаћеној школарини.

(13) Увећање личног одбитка из става 10 овог члана признаје се након личног
одбитка из става 1 овог члана у коначном обрачуну пореза на доходак на основу
поднесене годишње пореске пријаве и потврде о плаћеној школарини.“

(2) Досадашњи ставови 5, 6, 7, 8, 9 и 10 постају ставови 14, 15, 16, 17, 18 и 19.



Члан 2

Иза члана 48 додаје се нови члан 48а који гласи:

„Члан 48а
Права прописана чланом 25 ставовима 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13, могу се користити
од дана ступања на снагу овог закона.“

Члан 3

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