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Број: 02-04.1-342/20
Брчко: 14. 5. 2020. године
На основу члана 11 Закона о јавној управи Брчко дистрикта Босне и Херцеговине
(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број: 19/07, 2/08, 43/08, 9/13, 48/16 и 09/18), члана 12
става (1) тачке c) Закона о Дирекцији за финансије Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник
Брчко дистрикта БиХ“, број: 19/07, 35/17 и 3/19) и члана 15 става (2) Закона о ублажавању
негативних економских посљедица изазваних стањем природне несреће због COVID-19 у Брчко
дистрикту Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број 17/20), а на
приједлог директора Пореске управе, директор Дирекције за финансије Брчко дистрикта БиХ
доноси
УПУТСТВО
о спровођењу Закона о ублажавању негативних економских посљедица изазваних
стањем природне несреће због COVID-19 у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине
Члан 1
(Предмет)
Упутством о спровођењу Закона о ублажавању негативних економских посљедица
стањем природне несреће због COVID-19 у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине
тексту: Закон COVID-19) ближе се утврђују обавезе Дирекције за финансије Брчко
Босне и Херцеговине, Пореске управе (у даљем тексту: Пореска управа) и пореских
приликом спровођења Закона COVID-19.

изазваних
(у даљем
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Члан 2
(Остваривање права на субвенцију)
(1) С циљем остваривања права на субвенцију из члана 4 Закона COVID-19 Пореска управа
даје податке Одјељењу за привредни развој, спорт и културу о измиреним обавезама за
порезе и доприносе уз све исплаћене плате закључно са фебруаром 2020. године на
основу списка пословних субјеката које достави Одјељење за привредни развој, спорт и
културу с циљем спровођења члана 4 става (7) тачке а) Закона COVID-19.
(2) Списак из става (1) овог члана обавезно садржи:
a) назив пореског обвезника и
b) јединствени идентификациони број, односно ЈИБ.
(3) Под порезом из става (1) овог члана сматра се плаћени порез на плату.
Члан 3
(Контрола)
(1) Пореска управа врши контролу намјенског трошења додијељених средстава пореским
обвезницима на основу списка који је дужно да јој достави Одјељење за привредни
развој, спорт и културу, а који обавезно садржи:
a) назив пореског обвезника,
b) јединствени идентификациони број пореског обвезника, односно ЈИБ,

c) број запослених радника,
d) укупан износ исплаћен по основу субвенције за сваког пореског обвезника
појединачно по мјесецима и
e) број жирорачуна на који је извршена исплата субвенције.
(2) Порески обвезник који је остварио право на субвенцију дужан је да након извршених
уплата у складу са чланом 5 ставом (1) Закона COVID-19 Пореској управи достави извод
из пословне банке на ком се види сваки појединачни трансфер, односно намјенско
трошење средстава.
(3) Извод из става (2) овог члана порески обвезник је дужан да достави Пореској управи у
року од десет дана од дана извршеног плаћања и то: поштом, на протокол Пореске
управе или на електронску адресу: poreskauprava.brcko@df.bdcentral.net.
(4) Пореска управа на основу прикупљених података из ставова (1) и (2) покреће поступак
контроле намјенског трошења додијељених средстава.
Члан 4
(Обрачун законске затезне камате)
(1) Законска затезна камата на јавне приходе које наплаћује Пореска управа обрачунава се
закључно са 6. 5. 2020. године.
(2) Законска затезна камата не обрачунава се на јавне приходе које наплаћује Пореска
управа почевши од 7. 5. 2020. године, па све док траје стање природне несреће и 90 дана
од дана престанка стања природне несреће.
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Члан 5
(Ослобађање плаћања)
Приликом подношења захтјева за пореско увјерење сваки порески обвезник ком је био
забрањен рад попуњава и потписује изјаву у којој наводи до када му је био забрањен рад
те на основу те изјаве Пореска управа неће вршити наплату аконтација пореза на добит
односно пореза на доходак од самосталне дјелатности до дана престанка забране рада
усљед стања природне несреће и 60 дана након престанка забране рада усљед стања
природне несреће.
Изјава из става (1) овог члана је саставни дио овог Упутства (Анекс I).
Сви пословни субјекти који поднесу захтјев за умањење или укидање аконтације пореза
на добит односно пореза на доходак од самосталне дјелатности дужни су да уз наведени
захтјев поднесу измијењену пореску пријаву за 2020. годину на прописаном обрасцу.
Пореска управа ће укупно задужење по рјешењу о утврђивању пореза на доходак у
паушалном износу за 2020. годину да умањи за износ пореза на доходак сразмјерно
времену у ком порески обвезник није радио почевши од априла 2020. године, па све док
траје стање природне несреће и 60 дана након престанка стања природне несреће.
Порески обвезници који плаћају порез од привређивања игара на срећу путем аутомата у
паушалном износу приликом подношења пореске пријаве за 2020. годину не врше
обрачун паушалног пореза на аутомате почевши од априла 2020. године па све док траје
стање природне несреће и 60 дана након престанка стања природне несреће.

Члан 6
(Одгода плаћања пореза на непокретности)
Приликом задуживања пореза на непокретности за 2020. годину на аналитичку картицу пореског
обвезника Пореска управа је дужна да као датум валуте књижи 31.12. 2020. године за
календарску 2020. годину.
Члан 7
(Мораторијум на принудну наплату)
(1) С циљем спровођења члана 10 Закона COVID-19 Пореска управа не спроводи мјере
принудне наплате, али доноси рјешење о покретању поступка принудне наплате и врши
провјере имовног стања пореског обвезника.
(2) Након покретања поступка принудне наплате и прикупљених података о имовном стању
пореског обвезника Пореска управа врши уписе заложних права, али не покреће извршне

поступке све до престанка стања природне несреће, односно до истека 30 дана од дана
престанка стања природне несреће.

Члан 8
(Ступање на снагу)
Ово Упутство ступа на снагу првог наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Брчко дистрикта Босне и Херцеговине“.
Директор Дирекције
Мато Лучић, дипл. ек.

АНЕКС I

____________________________________
Назив пореског обвезника
____________________________________
Јединствени идентификациони број (ЈИБ)
____________________________________
Име и презиме власника / одговорног лица
____________________________________
Адреса сједишта пореског обвезника
____________________________________
Контакт телефон, е-мејл

ИЗЈАВА
Ја, ________________________, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
изјављујем да правно лице / самостални предузетник _______________________ није
обављао дјелатност у периоду до __. __. ______. године, а по основу (заокружити
одговор):
a) забране рада по наредби градоначелника јер обавља ________________ дјелатност,
b) забране рада по наредби градоначелника због повезаности са правним лицима којим
је забрањен рад,
c) тога што се бави производњом ради извоза, а чији укупни промет најмање 50% чини
извоз,
d) друго (образложити):

Брчко, ___. ___. _______. године

_______________________
потпис и печат

