
BOSNA I HERCEGOVINA  БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH  СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt BiH, telefon i faks: 049/215-516          Младена Маглова 2, 76100 Брчко дистрикт БиХ, тел. и факс: 049/215-516  На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на 27. редовној сједници одржаној 22. јуна 2022. године, усваја ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК  Члан 1 У Закону о порезу на доходак („Службени гласник Брчко дистрикта Босне и Херцеговине“, бројеви 60/10, 14/17 и 24/20) у члану 11 ставу 2 алинеја 6 мијења се и гласи:  ,,6) топли оброк изнад износа од 7,00 КМ (седам конвертибилних марака) за сваки дан који је запослени провео на раду;“. Члан 2 (1) У члану 25 став 1 мијења се и гласи:  „(1) Основни лични одбитак резидентног пореског обвезника износи 14.400,00 КМ (четрнаест хиљада четири стотине конвертибилних марака) на годишњем нивоу, односно 1.200,00 КМ (хиљаду двије стотине конвертибилних марака) мјесечно.“  (2) У члану 25 став 8 мијења се и гласи:  „(8) Резидентни порески обвезник може лични одбитак увећати за уплаћене премије за животно осигурање које има карактер штедње у износу до 1.800,00 КМ (хиљаду осам стотина конвертибилних марака) на годишњем нивоу.“  Члан 3 (1) У члану 45 иза става 1 додаје се нови став 2 који гласи: „(2) Дирекција је дужна да у року од шездесет (60) дана од дана ступања на снагу овог закона изврши усклађивање подзаконских аката са одредбама овог закона.“ (2) Досадашњи ставови 2 и 3 постају ставови 3 и 4.  Члан 4 Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, а примјењиваће се од 1. августа 2022. године.  Број: 01-02-2934/22 Брчко, 22. јуна 2022. године                                                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                 СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ                                                                                                 Мр сц. Синиша Милић  


