
       Неслужбена пречишћена верзија Закона о порезу на доходак садржи: Закон о порезу на доходак (Службени гласник Брчко дистрикта БиХ, број 60/10), Закон о допунама Закона о порезу на доходак (Службени гласник Брчко дистрикта БиХ, број:14/17) и Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак (Службени гласник Брчко дистрикта БиХ, број 24/20).     ЗАКОН О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК  (Неслужбена пречишћена верзија)                          ДИО ПРВИ – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ        Члан 1 (Предмет) (1) Овим законом прописује се начин утврђивања и плаћања пореза на доходак физичких лица у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Дистрикт).  (2) Приходи од пореза на доходак физичких лица прописани овим законом припадају буџету Дистрикта. Члан 2 (Дефиниције)  Изрази који се користе у овом закону имају сљедеће значење: а)  “приход” је бруто прилив економских користи у одређеном периоду ако доводи до промјене у благајни; б)  “доходак” је разлика између свих прихода и расхода неопходних за остварење тих прихода; ц)  “неповезани  купац  и  неповезани  продавац”  су  лица  која  размјену  добара  или услуга врше по тржишној вриједности; д)  “имовина”  је непокретна и покретна имовина  која се изнајмљује или која служи за обављање  дјелатности  порезног  обвезника,  као и имовина која  је до момента отуђења служила у те сврхе; е)  “резидент Дистрикта”, у складу са овим законом, је физичко лице које: 1)  има пребивалиште на подручју Дистрикта, 2)  на подручју Дистрикта непрекидно или са прекидима борави 183 или више дана у било којем порезном периоду, 



3)  има пребивалиште у Дистрикту, а на основу обављања несамосталне дјелатности изван подручја Дистрикта остварује приходе из буџета Дистрикта; ф)   “нерезидент”, у складу са овим законом, је  физичко лице које на подручју Дистрикта борави мање од 183 дана; г)  “стално мјесто пословања” је мјесто гдје је дјелатност регистрирана.     Члан 3  (Порезни обвезник)



     (1) Обвезник пореза на доходак је резидент Дистрикта и нерезидент који остварује доходак и то: а) резидент који остварује доходак на подручју Дистрикта и изван подручја Дистрикта; б) нерезидент који обавља самосталну дјелатност путем сталног мјеста пословања на подручју Дистрикта; ц) нерезидент који обавља несамосталну дјелатност на подручју Дистрикта; д) нерезидент који остварује приход на подручју Дистрикта од покретне и непокретне имовине, ауторских права, патената, лиценци, улагања капитала или било које друге дјелатности која резултира остварењем прихода који је опорезив у складу са овим законом;1 „е) изнимно, резидентом Дистрикта сматра се и физичка особа с пребивалиштем у ентитетима која остварује доходак од несамосталне дјелатности код послодавца који има сједиште на подручју Дистрикта.“2  (2) Када више физичких лица заједнички остварује доходак порезни обвезник је свако физичко лице посебно и то за удио који оствари у тако оствареном дохотку.  Члан 4 (Физичка лица која не подлијежу опорезивању)  (1) Обавези обрачунавања и плаћања пореза на доходак не подлијежу сљедећа физичка лица која имају пребивалиште на подручју Дистрикта: а) шефови страних дипломатских мисија; б) особље страних дипломатских мисија и чланови њихових домаћинстава, уколико нису држављани Босне и Херцеговине; ц) шефови страних конзулата и конзуларни функционери овлаштени да обављају конзуларне функције и чланови њихових домаћинстава, уколико нису држављани Босне и Херцеговине; д) функционери и стручњаци програма за техничку помоћ Организације уједињених народа и њених специјализираних агенција, уколико нису држављани Босне и Херцеговине; е) професионални конзули, припадници конзулата и особље конзулата, уколико су та лица припадници државе  која их је одаслала; ф) почасни конзули страних држава за примања која добијају од државе која их је именовала за вршење конзуларних функција, уколико нису држављани Босне и Херцеговине; г) физичка лица која раде као послуга у страним дипломатским и конзуларним представништвима и међународним организацијама, уколико нису држављани Босне и                                                            1 Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак („Службени  гласник Брчко дистрикта БиХ“ број:24/20)   2 Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак („Службени  гласник Брчко дистрикта БиХ“ број:24/20)  



  Херцеговине, и то на доходак који остваре од своје државе или међународне организације на основу плате и других надокнада за своју дипломатску, конзуларну и друге активности.  (2) Опорезивању не подлијежу физичка лица – резиденти Дистрикта која се налазе у радном односу са Уредом Високог представника за Босну и Херцеговину.  Члан 5  (Предмет опорезивања)  Порезом на доходак опорезују се дохоци које порезни обвезник оствари од: а) несамосталне дјелатности; б) самосталне дјелатности; ц) имовине и имовинских права;



    д) улагања капитала; е) учешћа у наградним играма.     Члан 6(Приходи који се не сматрају дохотком)  Приходи који се, у смислу овог закона, не сматрају дохотком су: а) приход на основу учешћа у расподјели добити привредних друштава као што су: дивиденде или удјели и приходи од отуђења финансијских инструмената; б) пензија резидента, било да је стечена у иноземству или у Босни и Херцеговини; ц) новчана помоћ и друга примања остварена на основу посебних ентитетских прописа или прописа Дистрикта о правима ратних војних инвалида и цивилних жртава рата, осим плате; д) социјална помоћ; е) дјечији додатак и новчана средстава за опрему новорођенчета; ф) насљедство и поклон у складу с прописима о насљеђивању закључно с другим насљедним редом; г) приход од продаје имовине која је кориштена у личне сврхе; х) накнада штете у случају елементарних непогода; и)  накнада из осигурања или друга накнада штете начињене на имовини у износу који је потребан за замјену или поправку оштећене имовине; ј)  освојена, односно добијена награда у новцу, стварима, правима за показано знање у квизовима и другим сличним такмичењима; к) приход запосленика на основу накнада, помоћи и награда исплаћени од послодавца за један порезни период највише до износа утврђеног посебним прописом; л) награде за изузетна достигнућа у области образовања, културе, науке и друге које додјељују државни, ентитетски или органи Дистрикта поводом обиљежавања значајних датума; м) подстицаји за привредни развој, који се додјељују у складу с посебним прописима.    „Члан 7 (Приходи на које се не плаћа порез на доходак)  Приходи који се сматрају дохотком, а на које се не плаћа порез на доходак су:  а)  приходи по основу накнаде за вријеме незапослености, б)  приходи инвалидних особа које су запослене у подузећу, установи или радионици за радно и професионално оспособљавање и рехабилитацију инвалида, ц)  приходи по основу накнада за тјелесна оштећења, умањену радну способност и накнада за претрпљену неимовинску штету, д)  приходи по основу накнада штете запосленицима по основу посљедица несреће на раду, е)  приходи по основу награда члановима Академије наука и умјетности Босне и Херцеговине и награда за техничко-технолошке иновације, ф)   накнаде осуђеним особама за вријеме одслужења казне у одгојно-поправним односно казнено-поправним установама, 



  г)  приходи по основу стипендија ученика и студената на редовном школовању до висине од 75 % (седамдесет пет посто) просјечне нето плате према посљедњем објављеном податку Агенције за статистику Босне и Херцеговине – Подружница Брчко (у даљњем тексту: надлежни орган за статистику),  х)  приходи које остваре ученици и студенти путем ученичких, студентских и омладинских задруга током једне календарске године до износа основног личног одбитка из члана 25 става 1 овога закона, и)   награде које ученици или студенти освоје на такмичењима у оквиру образовног система и организованим школским и високошколским такмичењима, ј)   добици   остварени   судјеловањем   у   наградним   играма   које   организују   предузећа   у пропагандне сврхе, а који се искључиво односе на производ или пакет производа из властитог производног асортимана, ако тржишна вриједност таквих добитака није већа од 1.000,00 КМ, к)  приходи  по  основу  камате  на  штедњу  у  банкама,  штедионицама  и  штедно-кредитним задругама, банковним рачунима и камате на државне обвезнице, обвезнице које издају ентитети или обвезнице Дистрикта, л)   приходи по основу затезних камата на исплаћене плате и разлике плата по одлукама надлежних судова, м) приходи физичких особа по основу уговора о закупу непокретне имовине који између себе закључују брачни партнери, родитељи и дјеца, дједови или баке (нене) и унучад.“3                                                             3 Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак („Службени  гласник Брчко дистрикта БиХ“ број:24/20)  



   



   Члан 8 (Основица пореза на доходак)  (1) Основица пореза на доходак резидента је разлика између укупних опорезивих прихода стечених у једном порезном периоду и укупних одбитака који се могу признати у вези са стицањем тог прихода  као што су пренесени губитак, расходи нужни за стицање тог прихода и лични одбитак.  (2) Основица пореза на доходак нерезидента из члана 3 става 1 тачки б), ц) и д) овог закона је разлика између укупних опорезивих прихода стечених у једном порезном периоду и укупних одбитака који се могу признати у вези са стицањем тог прихода  као што су пренесени губитак и расходи нужни за стицање тог прихода.  (3) Приходи и расходи на основу којих се утврђује опорезиви доходак утврђују се по принципу благајне. Члан 9 (Порезни период)  (1) Порез на доходак се утврђује и плаћа за календарску годину (у даљњем тексту: порезни период).  (2) Порезни период може бити краћи од календарске године у случају ако: а) резидент у току календарске године постане нерезидент или обрнуто, б) у складу с одредбама овог закона, резиденту постаје или престаје својство порезног обвезника.  (3) У случајевима из става 2 овог члана права из члана 25 овог закона рачунају се у корист порезног обвезника на пуне мјесеце.    Члан 10 (Стопа пореза на доходак)



      Порез на доходак плаћа се по стопи од 10%.    ДИО ДРУГИ – УТВРЂИВАЊЕ ПРИХОДА И РАСХОДА ГЛАВА И – ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД НЕСАМОСТАЛНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ “Члан 11 (Приходи од несамосталне дјелатности)  (1) Приходом  од  несамосталне  дјелатности  сматра  се  бруто  плата  коју  запосленику  исплаћује послодавац на основу уговора о раду, односно радног односа или даје у стварима, користима, противуслугама и у виду премија и других прихода за рад обављен према његовим упутама, осим прихода из чланова 6 и 7 овога закона.  (2) Опорезивим приходима од несамосталне дјелатности сматрају се и: а) додатни приход на основу накнада, помоћи и слично које послодавац исплати запосленицима изнад износа утврђених посебним прописима, б)  плата коју умјесто послодавца исплати друга особа, ц)  корист која се прими на основу несамосталне дјелатности, а односи се на: 1)  кориштење возила и других средстава за личне потребе, 2)  смјештај, храну као и кориштење других добара и услуга који су бесплатни или по цијени која је нижа од тржишне цијене, 3)  одобрене бескаматне кредите или кредите с каматном стопом која је нижа од тржишне каматне стопе, 4)  измиривање личних трошкова од послодавца, 5)  измиривање или опрост дужничке обавезе од послодавца, 6)  топли оброк изнад износа од 1,4 % (један зарез четири посто) основног личног одбитка из члана 25 става 1 овога закона за сваки дан који је запосленик провео на раду, д)  заостале плате односно разлике плата које се односе на протекле порезне периоде, а које се запосленику или бившем запосленику исплаћују у текућем порезном периоду на основу судске пресуде, е)  сви други приходи настали на основу и у вези с несамосталном дјелатношћу.  (3) Приходи који не улазе у доходак од несамосталне дјелатности и који не подлијежу опорезивању су:



  а)  помоћ за губитак настао као посљедица елементарне непогоде и помоћ по основу озљеда и болести које исплаћује послодавац запосленику или члану његове породице до висине утврђене посебним прописима који регулишу ову област, б)  трошкови смјештаја који послодавац осигурава запосленику у мјесту гдје се обавља дјелатност ако је неопходно кориштење смјештаја за запосленика с циљем обављања радних задатака, ц)  поклони које послодавци дају запосленику приликом празника и благдана до износа од 30 % (тридесет посто) просјечне нето плате у Дистрикту за тај мјесец, највише једном годишње, д)  отпремнина у случају отказа уговора о раду у складу са законима који регулишу рад и радне односе и колективним уговором.“4   Члан 12 (Расходи од несамосталне дјелатности)  Расходима који се одузимају од прихода приликом утврђивања дохотка од несамосталне дјелатности сматрају се уплаћени обавезни доприноси из плате у складу са важећим прописима, и то допринос за: а) пензијско и инвалидско осигурање (у даљњем тексту: ПИО); б) здравствено осигурање; ц) осигурање од незапослености.  ГЛАВА ИИ – ДОХОДАК ОД САМОСТАЛНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ                                       Члан 13 (Појам дохотка од самосталне дјелатности)  Дохотком од самосталне дјелатности сматра се доходак који физичко лице оствари самосталним трајним обављањем дјелатности којом се бави као основним или допунским занимањем с циљем остварења дохотка, који представља разлику између пословних прихода и пословних расхода који су настали у порезном периоду.  Члан 14 (Врсте доходака од самосталне дјелатности)  (1) У врсте дохотка од самосталне дјелатности убрајају се дохоци од: а) обрта и дјелатности сродних обрту; б) пољопривреде и шумарства; ц) слободних занимања; д) других самосталних дјелатности.                                                            4 Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак („Службени  гласник Брчко дистрикта БиХ“ број:24/20) 



   (2) Под обртом и дјелатностима сродним обрту, у смислу става 1 тачке а) овог члана, сматрају се: занатска, трговачка, угоститељска, транспортна, туристичка дјелатност и дјелатности посредовања при давању ствари у закуп, подзакуп и слично.  (3) Доходак остварен обрадом земљишта, експлоатацијом шумског богатства и употребом производа добијених обављањем тих дјелатности сматра се дохотком од самосталне дјелатности у пољопривреди и шумарству. Физичко лице, које остварује доходак обављањем пољопривредне и шумарске дјелатности, обвезник је пореза на доходак, ако је на основу ове дјелатности, истовремено, и обвезник пореза на додату вриједност.  (4) Слободним занимањем, у смислу става 1 тачке ц) овог члана, сматра се: а) самостална дјелатност здравствених радника, ветеринара, адвоката, нотара, ревизора, порезних савјетника, рачуновођа, инжењера, архитеката, преводилаца, туристичких водича и друге сличне дјелатности;



     б) самостална дјелатност научника, књижевника, изумитеља и друге сличне дјелатности; ц) самостална предавачка дјелатност, одгојна дјелатност и друге сличне дјелатности; д) самостална дјелатност новинара, умјетника и спортиста.  (5) Другом самосталном дјелатношћу, у смислу става 1 тачке д) овог члана, сматрају се: а) дјелатност чланова представничког органа власти; б) дјелатност чланова скупштина, надзорних одбора и управних одбора правних лица и стечајних управитеља; ц) повремене самосталне дјелатности као што су: повремене дјелатности научника, умјетника, стручњака, новинара, судских вјештака, трговачких путника, аквизитера, спортских судија и делегата, и друге дјелатности које се обављају уз неку основну самосталну или несамосталну дјелатност.  Члан 15  (Пословни приходи)  (1) Пословним приходом (у даљњем тексту: приход) од самосталне дјелатности сматрају се сви приходи стечени из било којег извора, примљени у готовини, стварима и услугама, који су остварени самосталним или заједничким обављањем дјелатности, без обзира на то да ли је физичко лице регистрирано или није за обављање те дјелатности. (2) Ако је приход остварен у виду имовине, осим готовог новца, и у виду услуга, износ прихода једнак је тржишној вриједности добијене имовине или извршене услуге. (3) Тржишна вриједност, у смислу става 2 овог члана, представља износ који би самостални неповезани купац платио самосталном неповезаном продавцу, у исто вријеме и на истом мјесту, за иста или слична добра и услуге под условима фер конкуренције. (4) Приходом од самосталне дјелатности сматрају се и тржишне вриједности економских добара и услуга изузетих и датих без накнаде или по цијени нижој од тржишне цијене, а чије изузимање није услиједило на основу обављања самосталне дјелатности.  Члан 16  (Пословни расходи)  (1) Пословни расходи (у даљњем тексту: расходи) који се могу одбити од прихода су плаћени трошкови у току једног порезног периода који су у потпуности, изричито и директно повезани са обављањем те самосталне дјелатности.  (2) Расходи који се могу одбити су и: 



  а) годишње таксе или обавезе плаћене стручним удружењима или струковним коморама, уколико су везани уз економску активност порезног обвезника; б) расходи који су настали кориштењем аутомобила за обављање самосталне дјелатности порезног обвезника, укључујући гориво и одржавање аутомобила; ц) плаћени доприноси за запосленике и за себе у складу са посебним прописима; д) трошкови настали у вези са едукацијом запосленика; е) користи или накнаде дате запосленицима које су укључене у плате запосленика до прописаног износа;



     ф)  плаћени порез на имовину и таксе, који се признаје у складу са овим законом; г) камате на кредите и камате на позајмице који се користе у сврху пословања; х) награде запосленицима исплаћене у складу са посебним прописима; и)  трошкови путовања у складу са посебним прописима; ј)  трошак исхране до износа из члана 11 става 2 тачке ц) “алинеје 6.”5  (3) Расходи који се могу одбити, уколико постоји вјеродостојна документација, су и: а) оглашавање, односи с јавношћу и промотивни материјал у висини до 3% прихода оствареног у порезном периоду; б) трошкови репрезентације у висини до 1% прихода оствареног у порезном периоду; ц) спонзорство у висини до 1% прихода оствареног у порезном периоду, у сврху подршке научних, забавних и спортских активности које се обављају у Дистрикту; д) донације у висини до 0,5% прихода оствареног у порезном периоду, датих у роби, предметима или новцу дозначеном на жирорачун, у културне, одгојно-образовне, научне, здравствене, хуманитарне, спортске и вјерске сврхе, удружењима и другим лицима која дјелатност обављају у складу с посебним прописима.  (4) Лицима која остварују доходак од повремене самосталне дјелатности из члана 14 става 5 тачке ц) овог Закона, расходи се признају у висини 20% оствареног прихода.  (5) Лицима која као научници, умјетници, стручњаци, новинари и друга лица у оквиру дјелатности из члана 14 става 5 тачке ц) овог закона остварују ауторске накнаде, расходи се признају у висини 30% оствареног прихода или у стварном износу.  (6) Расходи који се не могу одбити су:  а) плаћени порези на доходак у Дистрикту; б) казне и камате плаћене због кршења закона и других прописа; ц) расходи који нису настали у вези са стицањем дохотка; д) расходи који су регистрирани у пословним књигама за које не постоји документација; е) премије осигурања које плаћа послодавац за свог запосленика, осим уколико су премије укључене у плату запосленика; ф) расходи који су настали у вези с пословањем повезаних лица у мјери у којој прелазе тржишну вриједност добара или услуга на тржишту; г) губици од продаје или пријеноса имовине између повезаних лица; х)  донације политичким странкама;6 “и) расходи који су настали по основу уговора о закупу непокретне имовине закљученог у складу с чланом 7 тачком м) овога закона.“7                                                            5 Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак („Службени  гласник Брчко дистрикта БиХ“ број:24/20) 6 Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак („Службени  гласник Брчко дистрикта БиХ“ број:24/20) 



   Члан 17 (Амортизација)  (1) Амортизација се може признати као расход за стална средства која су унесена у попис дуготрајне имовине. (2) Имовина која се амортизује, а чија је набавна вриједност мања од 1.000,00 КМ, може се одбити у потпуности у години набавке под увјетом да је стављена у функцију. (3) Набавна вриједност рачунарског хардвера и софтвера може се одбити у потпуности у години набавке под условом да су они стављени у функцију. (4) Амортизација се признаје само на средства која се користе на подручју Дистрикта.                                                                                                                                                                                          7 Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак („Службени  гласник Брчко дистрикта БиХ“ број:24/20)   



     (5) Начин и стопе обрачуна амортизације се утврђују Правилником о примјени Закона о порезу на доходак (у даљњем тексту: Правилник) који доноси директор Дирекције за финансије (у даљњем тексту: директор).  Члан 18  (Заједничко пословање)  (1) Ако више лица остварује доходак заједничким обављањем самосталне дјелатности, свако од њих плаћа порез на дио који му припада од заједнички оствареног дохотка.  (2) Доходак, који оствари физичко лице заједничким обављањем самосталне дјелатности из члана 14 става 1 тачки а), б) и ц) овог закона, утврђује се као јединствени доходак који се дијели сваком од учесника у дохотку у омјеру који је утврђен међусобним уговором, а ако то није утврђено уговором, доходак се дијели на једнаке дијелове.  (3) Дијелу дохотка или губитка који припада појединцу на основу заједнички оствареног дохотка утврђеног у складу са ставом 2 овог члана, додају се и приходи које је свако од њих остварио за свој рад, као и друге накнаде, ако су као пословни расходи смањиле заједнички остварени доходак. Од дијела дохотка или губитка сваког лица утврђеног у складу са ставом 2 овог члана одбијају се расходи који су настали поједином лицу а који, као расходи, нису утицали на смањење дохотка од заједничке дјелатности.  (4) Лица која остварују заједнички доходак обавезна су именовати носиоца заједничке дјелатности који је одговоран за вођење пословних књига, плаћање порезних и других обавеза, подношење пријава и извршавање других прописаних обавеза које произлазе из заједничке дјелатности и заједничке имовине и имовинских права. Нерезидент, као супредузетник, не може бити именован за носиоца заједничке дјелатности.  (5) Носилац заједничке дјелатности из става 4 овог члана обавезан је по истеку порезног периода поднијети пријаву о утврђеном дохотку од заједничке дјелатности, у законом прописаном року. Члан 19 (Заједнички доходак од имовине и имовинских права)  Заједнички доходак од имовине и имовинских права утврђује се у складу с члановима 21 и 22 овог закона.      



  Члан 20 (Пословне књиге и евиденције)  (1) Обвезник пореза, који обавља самосталну дјелатност из члана 14 става 1 тачки а), б) и ц) овог закона, дужан је утврдити доходак на основу података из пословних књига и евиденција, које се могу водити и у електроничком облику.  (2) Пословне књиге и евиденције из става 1 овог члана су: а) књига прихода и расхода; б) књига промета; ц) књига набавке, употребе репроматеријала и готових производа;



     д) пописна листа дуготрајне имовине; е) евиденције о потраживањима и обавезама.  (3) Порезни обвезник дужан је у књизи прихода и расхода или другим евиденцијама осигурати податке о оствареном дневном промету и осталим подацима о пословању.  (4) За сваки дневни промет, продају, односно обављену услугу, порезни обвезник дужан је издати документ којим се доказује извршени промет.  (5) Пословне књиге и евиденције воде се по принципу благајне.  (6) Принцип благајне значи да се за порезног обвезника приход сматра стварно примљеним приходом у тренутку када је порезном обвезнику стављен на располагање и када је примљен у његову корист, а расходи се сматрају расходом када су плаћени.  (7) Пословне књиге и евиденције које је дужан водити сваки порезни обвезник, с обзиром на врсту дјелатности коју обавља, утврђују се Правилником. ГЛАВА ИИИ – ДОХОДАК ОД ИМОВИНЕ И ИМОВИНСКИХ ПРАВА                                 Члан 21 (Доходак од имовине)  (1) Доходак од имовине укључује приход остварен: а) изнајмљивањем непокретне имовине; б) отуђењем некретнина; ц) изнајмљивањем опреме, транспортних возила и друге покретне имовине, уколико изнајмљени предмети не служе за обављање самосталне дјелатности.  (2) Отуђењем некретнина, у смислу става 1 тачке б) овог члана, сматра се продаја, замјена и други пренос непокретне имовине уз накнаду.  (3) Изузетно, отуђењем некретнина сматра се и пренос непокретне имовине без накнаде, а у складу с чланом 6 тачком ф) овог закона.  (4) Порезну основицу код отуђења некретнина чини разлика између прихода утврђеног према тржишној вриједности некретнине која се отуђује и набавне вриједности увећане за раст произвођачких цијена индустријских производа.  (5) Приходи остварени давањем у закуп и продајом земљишта које се може користити у пољопривредне сврхе или за обављање послова из области шумарства, сматрају се дохотком од имовине.  (6) Расходи настали приликом отуђења некретнина могу се признати у стварном износу.



     (7) Расходе везане за приход од изнајмљивања имовине порезни обвезник може остварити: а) одбијањем стварних трошкова по принципу благајне или б) признавањем трошкова у проценту од оствареног прихода.  (8) У случају када се порезни обвезник одлучи за процентуално одбијање трошкова из става 7 тачке б) овог члана, та метода примјењује се током текућег порезог периода и током пет наредних узастопних порезних периода и то на све дохотке од изнајмљивања имовине.  (9) Трошкови који се признају у проценту од прихода оствареног на основу изнајмљивања имовине износе: а) 30% прихода оствареног од изнајмљивања непокретне и покретне имовине, б) 50% прихода оствареног од изнајмљивања станова, соба и кревета путницима и туристима.  (10) Некретнинама се, у смислу става 1 тачке б) овог члана, сматрају земљишта, куће, станови и слично.  (11) Изузетно, не опорезује се доходак остварен продајом некретнина: а) које су до отуђења служиле за становање порезног обвезника или уздржаваних чланова његове уже породице; б) као ни доходак остварен отуђењем некретнина након три године од дана стицања тих некретнина. Члан 22 (Доходак од имовинских права)  (1) Доходак од имовинских права укључује приходе остварене отуђењем, односно продајом, уступањем, замјеном или другим пријеносом уз накнаду – ауторских права, патената, лиценци, франшиза и остале имовине која се састоји само од права.  (2) Доходак од временски ограниченог уступања права, који се односи на ауторска права и права индустријског власништва, опорезује се као доходак од имовинских права, само онда када се не ради о дохотку који се опорезује као доходак од самосталне дјелатности.  (3) Основица опорезивања дохотка од имовинских права је разлика између прихода утврђених према тржишној вриједности имовинског права које се продаје, уступа или замјењује уз накнаду и набавне вриједности увећане за раст произвођачке цијене индустријских производа.  (4) Расходи, који се могу одбити од прихода оствареног продајом имовинских права, признају се у стварном износу на основу принципа благајне.  



  (5) Расходи који се могу одбити од прихода остварених од временски ограниченог уступања имовинских права износе 20% од прихода оствареног по том основу.



     ГЛАВА ИВ – ДОХОДАК ОД УЛАГАЊА КАПИТАЛА И НАГРАДНИХ ИГАРА  Члан 23 (Доходак од улагања капитала)  (1) Доходак од улагања капитала који подлијеже опорезивању је приход остварен на основу камата од зајмова. (2) Код утврђивања дохотка од улагања капитала, расходи се не могу одбити.  Члан 24 (Доходак од наградних игара)  (1) Доходак од наградних игара чини вриједност сваке појединачне награде или добитка оствареног учешћем у наградним играма који је добитнику исплаћен у новцу, производима, услугама или правима, осим награда и добитака из члана 6 става 1 тачке ј) и члана 7 става 1 тачке ј) овог закона.  (2) Основицу за обрачун пореза на добитке из става 1 овог члана чини сваки појединачно остварени добитак, остварен учешћем у наградним играма у складу с чланом 6 ставом 1 тачком ј) и чланом 7 ставом 1 тачком ј) овог закона, чија је појединачна вриједност већа од 1.000,00 КМ.  (3) Ако се добици састоје од ствари, услуга или права, основицу пореза чини тржишна вриједност ствари, услуга или права у моменту остварења добитка.  (4) Код утврђивања дохотка из става 1 овог члана расходи се не одбијају.    ДИО ТРЕЋИ – УСКЛАЂИВАЊЕ ДОХОТКА  “Члан 25  (Лични одбитак) 1) Основни лични одбитак резидентног порезног обвезника износи 6.000,00 КМ на годишњем нивоу, односно 500,00 КМ мјесечно. (2) У складу с чланом 5 овога закона резидентном порезном обвезнику укупан износ оствареног дохотка умањује се за основни лични одбитак из става 1 овога члана за порезни период за који постоји обавеза плаћања пореза. (3) Ако порезни период из става 1 овога члана краће од календарске године, основни лични одбитак размјерно се умањује и рачуна у корист порезног обвезника на пуни мјесец. (4) Резидентном порезном обвезнику основни лични одбитак из става 1 овога члана може се увећати за 50 % (педесет посто) за брачног партнера и дјецу до навршених 27 година старости који се сматрају издржаваним чланом уже породице. (5) Резидентном порезном обвезнику за утврђену властиту инвалидност и инвалидност сваког издржаваног члана уже породице може се увећати основни лични одбитак из става 1 овога члана за 10 % (десет посто) на сваких утврђених 20 % (двадесет посто) инвалидитета. (6) Резидентном порезном обвезнику за издржаваног члана уже породице основни лични одбитак може се увећати за 50 % (педесет посто) од основног личног одбитка за утврђену трајну инвалидност на основу рјешења надлежног органа. (7) Лични одбитак порезног обвезника утврђује се као збир основног личног одбитка из става 1 овога члана и личног одбитка из ставова 4, 5 и 6 овога члана. 



  (8)  Резидентни  порезни  обвезник  може  лични  одбитак  увећати  за  уплаћене  премије  за  животно осигурање које има карактер штедње до висине од 30 % (тридесет посто) основног личног одбитка из става 1 овога члана.



  (9) Резидентни порезни обвезник може лични одбитак увећати и за износ камате плаћене на стамбени кредит. (10) Под каматом из става 9 овога члана подразумијева се камата плаћена у порезној години на стамбени кредит који је порезни обвезник узео с циљем рјешавања свог стамбеног питања, и то за прву некретнину. (11) Право из става 9 овога члана престаје отплатом тог стамбеног кредита. (12) Порезни обвезник који остварује право из става 9 овога члана годишње доставља Порезној управи доказ о плаћеној камати на стамбени кредит. (13) Увећање личног одбитка из става 9 овога члана признаје се након личног одбитка у коначном обрачуну пореза на доходак на основу поднесене годишње порезне пријаве и потврде банке о висини плаћене камате на стамбени кредит. (14) Резидентни порезни обвезник може лични одбитак увећати и за износ трошкова школовања дјеце. (15) Под трошковима школовања из става 14 овога члана подразумијева се уплата школарине. (16) Порезни обвезник који остварује право из става 14 овога члана годишње доставља Порезној управи доказ о плаћеној школарини. (17) Увећање личног одбитка из става 14 овога члана признаје се након личног одбитка у коначном обрачуну пореза на доходак на основу поднесене годишње порезне пријаве и потврде о плаћеној школарини. (18) Издржавани члан уже породице из ставова 4 и 5 овога члана је физичка особа чији доходак и други приходи у години за коју се утврђује порез на доходак не прелазе износ из става 1 овога члана. (19) Ако више особа издржава истог члана или чланове уже породице и дјецу, лични одбитак за те особе равномјерно се распоређује на све особе које те чланове издржавају, осим ако се не договоре другачије. (20) Дјецом се у смислу става 4 овога члана сматрају дјеца коју родитељи, скрбници, усвојитељи, очух и маћеха издржавају. (21) Резидентни порезни обвезник може користити личне одбитке из ставова 1, 4, 5 и 6  овога члана за период  за  који  постоји  обавеза плаћања пореза  и  у  којем  издржава особу,  с  тим  да се период заокружује у корист порезног обвезника на пуни мјесец, а неискориштени лични одбици не могу се преносити у наредни порезни период. (22) Резидент из члана 3 става 1 тачке е) овога закона има право на основни лични одбитак из става 1 овога члана.“.8  Члан 26 (Порезни кредит)  (1) Ако физичко лице из Дистрикта стекне доходак у страној држави или у ентитетима Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: ентитети), остварени приход се опорезује и у Дистрикту и у страној држави или ентитету, у том случају порез на доходак који је плаћен у страној држави или у ентитету одбија се од пореза на доходак у Дистрикту.                                                            8 Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак („Службени  гласник Брчко дистрикта БиХ“ број:24/20)   



   (2) Умањење пореза на доходак у Дистрикту за плаћене порезе у иноземству или у ентитету, у порезном периоду, не може прећи висину пореза на доходак, израчунатог примјеном стопе пореза на доходак у Дистрикту за порезног обвезника за тај порезни период.  (3) Обвезнику пореза на доходак у Дистрикту може се умањити порез на доходак за износ пореза који је платио у страној држави или у ентитету, искључиво на основу валидне документације, која је овјерена од надлежних органа стране државе или ентитета.



     Члан 27  (Порезни губитак)  (1) Порезни губитак, који се код утврђивања укупног дохотка не може надокнадити односно одбити у порезном периоду у којем је настао, преноси се и надокнађује умањењем порезне основице у наредним порезним периодима, с тим да се право на пренос односно надокнаду тог губитка губи истеком пет година од године у којој је губитак настао.  (2) У случају нерезидента који обавља самосталну дјелатност путем сталног мјеста пословања на територији Дистрикта, став 1 овог члана се примјењује тако што се узимају у обзир опорезиви приходи и расходи који су предмет одбитка, који се приписују том сталном мјесту пословања.  (3) У случају да физичко лице из Дистрикта у свом сталном мјесту пословања у иноземству оствари губитак, тај губитак се не може одбити приликом утврђивања његовог опорезивог дохотка у Дистрикту. ДИО ЧЕТВРТИ – ПОСТУПАК УТВРЂИВАЊА И НАПЛАТЕ ПОРЕЗА                           Члан 28 (Утврђивање аконтације пореза на доходак од несамосталне дјелатности)  (1) Обвезник пореза на доходак од несамосталне дјелатности је запосленик.  (2) Аконтација пореза на доходак од несамосталне дјелатности обрачунава се и обуставља при свакој исплати плате и опорезиве накнаде према прописима који се примјењују на дан исплате, а уплаћује се истог дана или првог дана по извршеној исплати плате и опорезиве накнаде.  (3) Обрачун, обуставу и уплату аконтације пореза на доходак од несамосталне дјелатности врши послодавац или обвезник пореза.  (4) Аконтација пореза на доходак од несамосталне дјелатности, који се остварује код послодавца којем је запосленик доставио своју порезну картицу, обрачунава се мјесечно од порезне основице коју чине сви опорезиви приходи од несамосталне дјелатности које је запосленик остварио код тог послодавца у том мјесецу, умањени за плаћене расходе из члана 12 овог закона и за износ мјесечних личних одбитака из “члана 25 ставова 1, 4,5 и 6”9овог закона, примјеном стопе прописане чланом 10 овог закона.                                                            9 Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак („Службени  гласник Брчко дистрикта БиХ“ број:24/20)  



   (5) Аконтација пореза на доходак од несамосталне дјелатности, који се остварује код послодавца којем запосленик није доставио своју порезну картицу, обрачунава се мјесечно од порезне основице коју чине сви опорезиви приходи од несамосталне дјелатности које је запосленик остварио код тог послодавца у том мјесецу, умањени за плаћене расходе прописане чланом 12 овог закона примјеном стопе од 10%.                                                                                                                                                                                           



      (6) Стране организације које не уживају дипломатски имунитет у Дистрикту и запосленици у тим организацијама које имају сједиште, односно пребивалиште у Дистрикту, дужни су при исплати дохотка од несамосталне дјелатности запосленим грађанима или страним држављанима обрачунати порез по одбитку у складу са ставовима од 2 до 5 овог члана и уплатити га у законом прописаном року.  (7) Порезни обвезник који је запослен у дипломатском или конзуларном представништву друге државе, у међународној организацији, представништву или организацији која на подручју Дистрикта има дипломатски имунитет, када је обвезник пореза и у складу са овим законом, дужан је сам обрачунати аконтацију пореза од несамосталне дјелатности у складу са одредбама ставова од 2 до 5 овог члана и уплатити је на рачун, у законом прописаном року.  (8) Порезни обвезник, који доходак од несамосталне дјелатности остварује непосредно из иноземства, дужан је на тај доходак сâм обрачунати аконтацију пореза од несамосталне дјелатности на начин прописан ставовима од 2 до 5 овог члана и уплатити је у року од пет дана од дана када је примио доходак.  Члан 29  (Порезна картица)  (1) Износе мјесечних аконтација пореза на доходак од обављања несамосталне дјелатности за запосленика обрачунава, обуставља и уплаћује послодавац, односно исплатилац плата и других опорезивих накнада за рад.  (2) Право на умањење основице за обрачун мјесечне аконтације пореза на доходак, у складу с чланом 25 овог закона, запосленик стиче на основу своје порезне картице, коју је послодавцу, односно исплатиоцу накнаде за рад доставио при заснивању радног односа.  (3) Порезну картицу са утврђеним фактором личног одбитка бесплатно издаје Порезна управа, на захтјев запосленика.  (4) Послодавац је дужан порезну картицу чувати све док се то лице налази код њега у радном односу.  (5) Послодавац је дужан водити евиденције о “обрачунатим”10 платама и другим опорезивим накнадама на основу радног односа за сваког запосленика посебно, с подацима о обрачунатим и уплаћеним доприносима из плате и пореза на плату.                                                            10 Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак („Службени  гласник Брчко дистрикта БиХ“ број:24/20)   



   (6) Податке из става 5 овог члана послодавац је дужан достављати Порезној управи, до 15. у мјесецу за протекли мјесец.  (7) Податке о “обрачунатим”11 платама и обустављеним и уплаћеним износима пореза и доприноса из плате, било да су утврђени на основу порезне картице или без порезне картице,                                                           11 Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак („Службени  гласник Брчко дистрикта БиХ“ број:24/20)   



     послодавац је дужан доставити Порезној управи до краја јануара текуће године за протеклу годину.  (8) Послодавац је дужан по истеку порезног периода свом запосленику издати потврду о укупно “обрачунатим”12 платама и другим личним примањима, као и подацима о извршеним порезним одбицима у претходном порезном периоду.  Члан 30 (Утврђивање аконтације пореза на доходак од самосталне дјелатности)  (1) Аконтација пореза на доходак од самосталне дјелатности из члана 14 става 1 тачки а), б) и ц) овог закона утврђује се у висини годишњег износа, на основу дохотка од дјелатности који је утврђен за посљедњи порезни период, а плаћа се мјесечно у висини од 1/12 годишњег износа аконтације.  (2) Порезни обвезник, који први пут почиње са обављањем регистриране самосталне дјелатности, није дужан поднијети пријаву за плаћање аконтације пореза на доходак за прву годину пословања.  (3) Порезни обвезник може измијенити висину мјесечне аконтације из става 1 овог члана уз прилагање валидне документације којом доказује разлоге смањења, односно повећања пријављеног износа мјесечне аконтације пореза на доходак.  (4) Аконтација пореза на доходак плаћа се мјесечно и то до 10. у мјесецу за протекли мјесец.  (5) Порезна управа може на основу обављеног увиђаја или надзора, као и података из обрађених годишњих порезних пријава или других података о пословању обвезника пореза са којима располаже утврдити нови износ мјесечне аконтације у складу са Законом о Порезној управи. Члан 31 (Обрачун пореза по одбитку на доходак од самосталне дјелатности)  (1) Порез на доходак од самосталне дјелатности, који нерезидент оствари повременим обављањем самосталне дјелатности, укључујући и дјелатности везане за новинарство, радио, телевизију, те организацију забавних приредби, плаћа се по одбитку од укупне накнаде по стопи од 10% без права на признавање личног одбитка из члана 25 овог закона.                                                             12 Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак („Службени  гласник Брчко дистрикта БиХ“ број:24/20)   



  (2) Обрачунати и плаћени порез на начин из става 1 овог члана сматра се коначном порезном обавезом и остварени приходи се не исказују у годишњој порезној пријави.  (3) Аконтацију пореза на доходак по основу других самосталних дјелатности из члана 14 става 5 тачки б) и ц) овог закона обрачунавају, обустављају и уплаћују исплатиоци дохотка по стопи од 10% приликом сваке исплате.



     (4) Код утврђивања аконтације пореза на начин из става 3 овог члана, не узима се у обзир лични одбитак из члана 25 овог закона.  (5) Аконтацију пореза на доходак по основу других самосталних дјелатности из члана 14 става 5 тачке а) овог закона обрачунавају, обустављају и уплаћују исплатиоци дохотка на начин и у роковима прописаним чланом 28 овог закона.  Члан 32 (Паушално плаћање пореза на доходак од самосталне дјелатности)  (1) Порезни обвезник који обавља самосталну дјелатност из члана 13 става 1 овог закона, а који није обвезник пореза на додату вриједност, порез на доходак може утврђивати и плаћати у паушалном износу.  (2) Порезна управа може порезном обвезнику укинути паушално плаћање пореза на доходак и, у складу с чланом 30 овог закона, утврдити и наложити плаћање аконтације пореза на доходак уколико, у току године, у поступку надзора или на основу прикупљених података о његовим оствареним приходима, утврди да је остварио доходак изнад износа који примјеном прописане стопе пореза на доходак премашује утврђени паушални износ пореза или да је остварио приходе који подлијежу обавези плаћања пореза на додату вриједност.  (3) У случају из става 2 овог члана порезни обвезник дужан је прећи на утврђивање дохотка од самосталне дјелатности у складу с чланом 20 овог закона.  (4) Критерији, према којима се одређују самосталне дјелатности за које се порез на доходак може плаћати у паушалном износу, као и мјесечни износи паушала пореза на доходак, утврђују се подзаконским актом који доноси директор.  Члан 33 (Утврђивање пореза на доходак од имовине)  (1) На доходак  од  имовине који  се оствари  наплатом  закупнине  за који  је прописана  обавеза подношења  годишње  порезне  пријаве  порезни  обвезник  обрачунава  порез  по  истеку  порезног периода.



  (2) Порез из става 1 овога члана обрачунава се на порезну основицу утврђену у складу с чланом 8 овога закона по стопи из члана 10 овога закона.  (3) Доходак из става 1 овога члана уноси се у годишњу порезну пријаву.  (4) У прописаном року за подношење порезне пријаве порезни обвезник дужан је у потпуности измирити обавезу пореза на доходак од имовине из става 2 овога члана за претходни порезни период у складу са Законом о Порезној управи Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.  (5) На доходак од имовине који се оствари издавањем кућа, станова, соба и кревета путницима и туристима обрачунава се и плаћа порез при свакој наплати у складу с чланом 21 ставом 9 тачком б) овога закона.  (6)  Порез из става 5 овога члана обрачунава се по стопи од 10 % (десет посто) на порезну основицу коју чини наплаћени износ закупнине од издавања кућа, станова, соба и кревета путницима и туристима умањен за расходе из члана 21 става 9 тачке б) овога закона без права на лични одбитак.  (7) Обрачунат и уплаћен порез од издавања кућа, станова, соба и кревета путницима и туристима сматра се коначном плаћеном порезном обавезом и овај доходак на који је плаћен порез не уноси се у годишњу порезну пријаву.  (8)  Порез  на  доходак  од  отуђења  некретнина  плаћају  порезни  обвезници  на  сваки  појединачни доходак остварен отуђењем некретнине истог дана или првог наредног дана по извршеној продаји некретнине, а који се утврђује од порезне основице у складу с чланом 21 овога закона примјеном стопе од 10 % (десет посто).“13  Члан 34 (Утврђивање аконтације на порез од имовинских права)  (1) Порез на доходак од уступања имовинских права обрачунава, обуставља и уплаћује исплатилац дохотка као порез по одбитку истовремено са исплатом дохотка, и то примјеном стопе од 10% на износ исплаћене накнаде умањен за расходе из члана 22 става 5 овог закона, без права из члана 25 овог закона.  (2) Порез на доходак од отуђења имовинских права плаћају порезни обвезници на сваки такав појединачно остварени доходак  у року из члана 28 става 2 овог закона, а који се утврђује од порезне основице у складу с чланом 22 овог закона, примјеном стопе од                                                            13 Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак („Службени  гласник Брчко дистрикта БиХ“ број:24/20)   



  10%.  (3) Плаћени порез сматра се коначном порезном обавезом и овај доходак порезни обвезник не уноси у годишњу порезну пријаву.  Члан 35 (Обрачун пореза на доходак од улагања капитала)  (1) Порез на доходак од камата из члана 23 става 1 овог закона плаћа се по одбитку примјеном стопе од 10%, без права на умањење основице у складу с чланом 25 овог закона.  (2) Обрачунати и обустављени порез на доходак у складу са ставом 1 овог члана сматра се коначном порезном обавезом и порезни обвезник овај доходак не уноси у годишњу порезну пријаву. Члан 36 (Обрачун пореза на доходак од наградних игара)  (1) Порез на доходак, из члана 24 става 1 овог закона, плаћа се по одбитку примјеном стопе од 10%, без права на умањење основице, у складу с чланом 25 овог закона.  (2) Порез на доходак у складу са ставом 1 овог члана који је утврђен, обустављен и уплаћен сматра се коначном порезном обавезом и порезни обвезник овај доходак не



     уноси у годишњу порезну пријаву.  (3) Обрачун и обуставу пореза на добитке од наградних игара врши организатор наградних игара при свакој исплати добитка физичком лицу које је остварило добитак, а обустављени порез дужан је уплатити организатор наградних игара до посљедњег дана у мјесецу у којем је порез обустављен. Члан 37 (Утврђивање годишњег пореза на доходак)  (1) Порез на доходак, за који је прописана обавеза подношења годишње порезне пријаве, порезни обвезник обрачунава по истеку порезног периода.  (2) Порез на доходак обрачунава се по стопи из члана 10 овог закона, на порезну основицу утврђену у складу с чланом 8 овог закона.  (3) Порезном обвезнику који у порезној години запосли нове раднике на неодређено вријеме, умањује се порезна основица на увећани број радника у висини исплаћених бруто плата новозапослених радника.  (4) Порезни обвезник нема право на умањење порезне основице из става 3 овог члана уколико порезни обвезник или новозапослени радници користе подстицаје за запошљавање по неком другом основу.  (5) Резиденту који доходак оствари у иноземству, односно у ентитетима, порез на доходак утврђује се у складу са овим законом уз признавање плаћеног пореза по одбитку и аконтације пореза на доходак плаћених у иноземству, односно у ентитетима.  (6) Код утврђивања пореза на доходак у једном порезном периоду, а у циљу избјегавања двоструког опорезивања, предност у односу на овај закон имају одредбе ратифицираних међународних уговора, споразума и конвенција о избјегавању двоструког опорезивања.  (7) Порезни обвезник дужан је у року прописаном за подношење порезне пријаве у потпуности измирити обавезе на основи пореза на доходак за претходни порезни период, у складу са Законом о Порезној управи.  (8) Уколико је порезни обвезник у току једног порезног периода на име аконтације пореза на доходак уплатио износ који је већи од износа годишњег пореза исказаног у порезној пријави, више уплаћени износ Порезна управа усмјерава за плаћање доспјелих пореза по другим основама.  (9) Уколико износ преплате прелази износ дуговања на основу доспјелих плаћања порезних обавеза, порезни обвезник се може изјаснити да ли преплаћеним износом жели измирити будуће обавезе или жели да се изврши поврат преплаћеног износа.  



  (10) Поврат преплаћеног износа врши се у складу са Законом о Порезној управи.



     Члан 38  (Порезна пријава)  (1) Порезни обвезник дужан је Порезној управи након истека порезног периода, односно до краја фебруара текуће године за протеклу годину, поднијети годишњу порезну пријаву.  (2) Облик и садржај порезне пријаве из става 1 овог члана утврђује директор.  (3) Годишњу порезну пријаву порезни обвезник дужан је поднијети ако је у порезном периоду остварио: а)  опорезиве дохотке из више извора у складу с чланом 5 овог закона, односно који је остварио доходак на основу несамосталне дјелатности истовремено из два или више извора; б)  доходак директно из иноземства, без посредовања резидентног послодавца; ц)  доходак за који је, у складу са овим законом, прописана обавеза подношења годишње порезне пријаве или када Порезна управа затражи од порезног обвезника да накнадно плати порез на основу несамосталне дјелатности.  (4) Запосленик, који је у порезном периоду остварио доходак од несамосталне дјелатности само код једног послодавца и који у истом порезном периоду није остварио дохотке из других извора, није дужан поднијети годишњу порезну пријаву.  (5) Годишњу порезну пријаву нису дужни поднијети порезни обвезници који су у порезном периоду остварили само оне дохотке за које је обрачунат, обустављен и уплаћен порез по одбитку, за који је овим законом утврђено да се тај порез сматра коначном порезном обавезом у складу с чланом 31 ставом 2, чланом 32, “чланом 33 ставом 7”14, чланом 34 ставом 3, чланом 35 ставом 2 и чланом 36 ставом 2 овог закона.  (6) Ако порезни обвезник у порезној пријави искаже нетачне или непотпуне податке, порез на доходак утврђује Порезна управа.  (7) Порезна управа, у складу са Законом о Порезној управи, има овлаштење да процијени доходак порезног обвезника и утврди његову порезну обавезу, односно поднесе порезну пријаву у име порезног обвезника у случају када утврди да је порезни обвезник обављао дјелатност у порезном периоду.  „Члан 38а (Подношење пријаве)                                                            14 Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак („Службени  гласник Брчко дистрикта БиХ“ број:24/20)   



   (1) Пријава с подацима за утврђивање пореза на доходак подноси се мјесечно и годишње у папирнатом или електроничком облику.  (2) Подношење пријаве у електроничком облику прописује се правилником који доноси директор, уз претходну сагласност Владе Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.15   ДИО ПЕТИ – ДОСТАВЉАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА И ДРУГЕ ОБАВЕЗЕ                               Члан 39 (Рокови)  Порезни обвезници су дужни Порезној управи пријавити почетак обављања дјелатности давања у закуп и изнајмљивања, као и остваривања дохотка, у року од осам дана од дана почетка обављања дјелатности, односно од дана остваривања дохотка уколико почињу: а) обављати  дјелатност из члана 14 овог закона;                                                           15 Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак („Службени  гласник Брчко дистрикта БиХ“ број:24/20)    



     б) остваривати доходак непосредно из иноземства; ц) давати у закуп и изнајмљивати покретну и непокретну имовину, осим оних који изнајмљују куће, станове, собе и кревете путницима и туристима.  Члан 40 (Извјештавање)  Надлежни органи који су овлаштени за издавање одобрења за обављање самосталне дјелатности и слободних занимања, као и рјешења о привременој обустави, забрани или престанку обављања дјелатности и слободних занимања, дужни су о томе обавијестити Порезну управу доставом једног примјерка одобрења, односно рјешења.  Члан 41 (Остале обавезе правних и физичких лица)  (1) Физичка и правна лица дужна су на захтјев Порезне управе доставити податке о испорученој роби, о услугама које су обавили обвезници пореза на доходак, као и податке о “обрачунатим”16 платама и другим приходима на основу несамосталне дјелатности, с циљем утврђивања или контроле пријављеног дохотка за одређени порезни период.  (2) Банке и друге финансијске организације које су овлаштене за обављање платног промета дужне су, на захтјев Порезне управе, доставити податке о промету путем рачуна обвезника пореза на доходак.  (3) Физичка и правна лица и организације из ставова 1 и 2 овог члана дужна су Порезној управи омогућити увид у пословне књиге и евиденције с циљем утврђивања и прикупљања података потребних за утврђивање пореза на доходак.  Члан 42  (Исплата прихода)  Исплате прихода који се сматрају дохотком врше се на рачун обвезника пореза отворен код овлаштене организације за платни промет, а изузетно и у готовом новцу што се уређује Правилником. Члан 43                                                            16 Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак („Службени  гласник Брчко дистрикта БиХ“ број:24/20)    



  (Поступање са пословним књигама и евиденцијама)  (1) Подаци за утврђивање дохотка и подаци о извршеним уплатама јавних прихода узимају се из пословних књига и евиденција које су дужни водити обвезници пореза на доходак.  (2) Све пословне промјене уносе се свакодневно у пословне књиге, а књиговодствено стање у сваком моменту мора одговарати стварном стању.  (3) Обвезници пореза на доходак који су, у складу са овим законом, дужни водити пословне књиге, прије употребе су дужни те пословне књиге овјерити својим печатом.



     (4) Обвезници пореза на доходак дужни су пословне књиге и друге прописане евиденције држати на једном од сљедећих мјеста: а) у својим пословним просторијама; б) код овлаштеног књиговодственог сервиса; ц) у стамбеним просторијама и мјестима гдје обављају дјелатност уколико немају пословну просторију.  (5) Пословне књиге морају бити у сваком моменту доступне радницима Порезне управе који су овлаштени за вршење инспекцијског надзора.  Члан 44 (Сарадња)  На захтјев суда и државних органа, Порезна управа дужна је доставити податке о дохотку и основици пореза коју је пријавио порезни обвезник у својој годишњој пријави, односно коју је она утврдила, осим података који се, у складу са Законом о Порезној управи, сматрају порезном тајном. ДИО ШЕСТИ – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ                                                        Члан 45 (Подзаконски акти)  (1) Директор је дужан, у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона, донијети Правилник. (2) Правилник из члана 38а става 2 овога закона доноси директор у року од шездесет (60) дана од дана ступања на снагу овога закона.“17 (3) 18 Правилник из става 1 овог члана објављује се у Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ. Члан 46  (Казнене одредбе)    Физичка и правна лица, која поступе супротно одредбама овог закона и тиме учине прекршај, кажњавају се у складу са Законом о Порезној управи.                                                            17 Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак („Службени  гласник Брчко дистрикта БиХ“ број:24/20)   18 Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак („Службени  гласник Брчко дистрикта БиХ“ број:24/20)   



   Члан 47  (Прелазна одредба)  (1) Порезне обавезе, које су настале до дана ступања на снагу овог закона, извршавају се у складу с прописима који су били на снази у моменту настанка порезне обавезе.  (2) Порезни обвезници, који обављају самосталну дјелатност из члана 5 тачки б) и ц) овог закона и који порез на доходак плаћају аконтативно, аконтације у 2011. години плаћају на основу утврђене порезне обавезе за 2010. подијељену са 12 мјесеци.



     Члан 48  (Супсидијарна примјена)  На контролу, наплату, затезне камате, поврат пореза, жалбени поступак и застару наплате пореза супсидијарно се примјењује Закон о Порезној управи.   „Члан 48а   Права прописана чланом 25 ставовима 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 се могу користити од данаступања на снагу овог закона.“19  Члан 49  (Стављање изван снаге)  Даном почетка примјене овог закона ставља се ван снаге Закон о порезу на доходак, одредбе које се односе на порез на доходак (Службени гласник Брчко дистрикта БиХ, бројеви 12/03 и 13/03).  Члан 50  (Ступање на снагу)  Овај закон ступио је на снагу 28. децембра 2010. године, његове допуне 02.маја 2017. године и измјене и допуне 04.јула 2020. године.                                                             19 Закон о допунама Закона о порезу на доходак („Службени  гласник Брчко дистрикта БиХ“ број:14/17)   
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