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V.
Rok za obavljanje poslova i zadataka Radne skupine je
30.04.2017. godine.
VI.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će
se u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 181/2017
Premijer
10. veljače 2017. godine
Sarajevo
Fadil Novalić, v. r.
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На основу члана 19. став (3) Закона о Влади Федерације
Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ",
бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06) и члана 9. став (3)
Закона о друштвима за осигурање у приватном осигурању
("Службене новине Федерације БиХ", бр. 24/05 и 36/10), на
приједлог федералне министрице финансија, Влада
Федерације Босне и Херцеговине, на 90. сједници, одржаној
10.02.2017. године, доноси

("Službene novine Federacije BiH", br. 24/05 i 36/10), na
prijedlog federalne ministrice finansija, Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 90. sjednici, održanoj 10.02.2017. godine,
donosi

RJEŠENJE

O IMENOVANJU RAVNATELJA AGENCIJE ZA
NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE
I.
Za ravnatelja Agencije za nadzor osiguranja Federacije
Bosne i Hercegovine, na period od četiri godine, imenuje se
Dinko Musulin.
II.
Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave
u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 204/2017
Premijer
10. veljače 2017. godine
Fadil Novalić, v. r.
Sarajevo

РЈЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА
НАДЗОР ОСИГУРАЊА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ
I
За директора Агенције за надзор осигурања Федерације
Босне и Херцеговине, на период од четири године, именује
се Динко Мусулин.
II
Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објаве
у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 204/2017
Премијер
10. фебруара 2017. године
Сарајево
Фадил Новалић, с. р.
Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 9. stav (3) Zakona o
društvima za osiguranje u privatnom osiguranju ("Službene
novine Federacije BiH", br. 24/05 i 36/10), na prijedlog federalne
ministrice finansija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na
90. sjednici, održanoj 10.02.2017. godine, donosi

RJEŠENJE

O IMENOVANJU DIREKTORA AGENCIJE ZA NADZOR
OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
I.
Za direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije
Bosne i Hercegovine, na period od četiri godine, imenuje se
Dinko Musulin.
II.
Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave
u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 204/2017
10. februara 2017. godine
Premijer
Sarajevo
Fadil Novalić, s. r.
Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 9. stavak (3)
Zakona o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju
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Нa oснoву члaнa 60. стaв (1) Зaкoнa o пoрeзу нa дoбит
("Службeнe нoвинe Фeдeрaциje БиХ", брoj 15/16), фeдeрaлни
министaр финaнсиja-фeдeрaлни министaр финaнциja дoнoси

ПРАВИЛНИК

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
ПРИМЈЕНИ ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ
Члан 1.
У Правилнику о примјени Закона о порезу на добит
("Службене новине Федерације БиХ", број 88/16) члан 1.
став (2) мијења се и гласи:
"(2) Саставни дио овог Правилника су обрасци:
Порескни биланс (Образац ПБ 800-А), Порески
биланс (Образац ПБ 800-Б), Пријава пореза на
добит за привредна друштва (Образац ПП 801),
Пријава пореза на добит за подружницу РС или
БД (Образац ПП- 802), Пријава пореза на добит за
пословну јединицу нерезидента (Образац ПП803), Пријава пореза на добит за дјелимично
изузета лица (Образац ПП-804), Консолидовани
порески биланс и пријава пореза на добит
(Образац ПП-805), Пријава добити подружнице у
РС или БД (Образац ПЕ-806), Пријава добити
пословне јединице ван Босне и Херцеговине
(Образац ПЕ-807), План инвестирања (Образац
ПИ-808), Преглед насталих, неискориштених и
искориштених пореских губитака (Образац ПГ809), Пријава пореске олакшице по основу
инвестирања у производну опрему (Образац ПП810), Пријава пореске олакшице по основу
инвестирања у стална средства (Образац ПП-811),
Пријава пореске олакшице по основу новог
запошљавања (Образац ПП-812), Изјава о обрачунатом порезу на исплаћене дивиденде/удјеле
(Образац ИД-813), Пријава пореског кредита ван
Босне и Херцеговине по основу прихода (Образац
ПК-814), Пријава пореза по одбитку по основу
дивиденде (Образац ПОД-815), Пријава пореза по
одбитку по основу камате (Образац ПОД-816),
Пријава пореза по одбитку по основу ауторске
накнаде (Образац ПОД-817), Пријава пореза по
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одбитку по основу осталих прихода (Образац
ПОД-818), Пријава пореза по одбитку по основу
имовине и права (Образац ПОД-819) и Изјава
правног лица у сврху ослобађања плаћања пореза
по одбитку на извору (Образац ОП-820)."
Члан 2.
Члан 38. мијења се и гласи:
"Члан 38.
(Отпис и/или исправка вриједности потраживања)
(1) Пореско признатим расходом сматрају се расходи
настали на име исправке вриједности и/или отписа
потраживања, за које порески обвезник посједује, у
складу са прописима о рачуноводству и ревизији
Федерације,
усаглашено
стање
дуговања
и
потраживања (Извод отворених ставки: ИОС), са
дужником, и уколико су испуњени услови из члана 17.
став (1) тачка а) Закона.
(2) Пореско признатим расходом сматрају се и расходи
настали на име исправке вриједности и/или отписа
потраживања, за које је порески обвезник подузео
мјере из члана 17. став (1) тачка б) Закона.
(3) Уколико порески обвезник има истовремено дуговање
према дужнику, који је уједно и потражилац пореског
обвезника, расходи на име исправке вриједности
потраживања или отписа потраживања од лица
(потражиоца) коме се истовремено дугује (дужника),
до износа обавезе према том лицу (дужнику), сматрају
се пореско непризнатим расходом у складу са чланом
9. став (1) тачка к) Закона.
(4) Као доказ да су потраживања утужена или да је
покренут извршни поступак или да су потраживања
пријављена у ликвидацијском или стечајном поступку
над дужником, користи се одговарајући акт
надлежног органа, који недвосмислено указује да је
поступак у току.
(5) Расходи на име исправке вриједности и отписа
потраживања пореског обвезника, за потраживања
која се не исказују као приход, сматрају се пореско
признат расход:
а) уколико порески обвезник посједује усаглашено
стање дуговања и потраживања (ИОС) са
дужником,
б) уколико су испуњени услови из ст. (1) или (2)
овог члана, и
ц) уколико не постоји дуговање према потражиоцу,
у смислу става (3) овог члана.
(6) У случају настанка разлике на потраживању за
авансну исплату добити, иста се за пореске сврхе не
може у пословним књигама преобликовати у неки
други облик потраживања и сматрати пореско
признатим расходом у случају отписа.
(7) Одредбе овог члана, у складу са чланом 17. став (3)
Закона, не односе се на финансијске институције код
формирања исправке вриједности и резервисања које
прописују надзорни органи."
Члан 3.
У члану 89. став (2) тачка а) мијења се и гласи: "а)
податке из биланса стања - износе текуће и претходне године
из извјештаја Биланса стања"
Члан 4.
У члану 92. став (2) тачка а) мијења се и гласи: "а)
податке из биланса стања - износе текуће и претходне године
из извјештаја Биланса стања"

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)
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Члан 5.
У члану 107. став (3) тачка 9) мијења се и гласи:
"9) Под редним бројем I. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ – у зависности од предзнака (+/-) утврђеног
износа, на позицији редног броја 1. Добит
пословне године – у зависности од пореског
обвезника уноси се износ из тачке Ц1. или из
Биланса успјеха под ознаком АОП 297 - Добит
непрекинутог пословања прије пореза + АОП 304
- Приходи и добици из основа продаје и
усклађивања вриједности средстава намијењених
продаји и обустављеног пословања, а на позицији
редног броја 2. Губитак пословне године – у
зависности од пореског обвезника уноси се износ
из тачке Ц2. или из Биланса успјеха под ознаком
АОП 298 - Губитак непрекинутог пословања прије
пореза + АОП 305 - Расходи и губици из основа
продаје и усклађивања вриједности средстава
намијењених продаји и обустављеног пословања."
Tачка 12) мијења се и гласи:
"12) Под редним бројем IV. ОПОРЕЗИВА ДОБИТ
ИЛИ ПОРЕЗНИ ГУБИТАК ПРИЈЕ ТРАНСФЕРНИХ ЦИЈЕНА - у зависности од предзнака (+/-)
утврђеног износа, на позицији редног броја 55.
Опорезива добит прије трансферних цијена износ се утврђује на начин да резултат по
позицијама редних бројева (позиција рбр. 1 или
2+3-4+5 до 15-16+17 до 25-26+27 до 3435+36+37+/-38-/+39+40-41-42+43+44-45+46+47+
48-49+50-51+52-53+54) буде већи од 0, а на позицији редног броја 56. Порезни губитак прије трансферних цијена - износ се утврђује на начин да
резултат по позицијама редних бројева (позиције
рбр. 1 или 2+3-4+5 до 15-16+17 до 25-26+27 до 3435+36+37+/-38-/+39+40-41-42+43+44-45+46+47+
48-49+50-51+52-53+54) буде мањи од 0."
Члан 6.
Члан 110. мијења се и гласи:
"Члан 110.
(Ослобађање од плаћања пореза по одбитку)
Уколико је приход нерезидента опорезив искључиво у
држави резидентности примаоца прихода према
Уговору о избјегавању двоструког опорезивања између Босне и Херцеговине и државе примаоца прихода,
обвезник је дужан до 20.-тог у текућем мјесецу за
претходни мјесец доставити Пореској управи Изјаву
правног лица у сврху ослобађања од плаћања пореза
по одбитку на извору – Образац ОП-820.
Образац ОП- 820 треба бити овјерен и од примаоца
прихода и крајњег корисника и од надлежног органа
државе уговорнице којој припада право опорезивања
прихода.
Уколико надлежни орган државе примаоца прихода
не може овјерити Образац ОП 820, порески обвезник
је дужан прибавити потврду о резидентности коју је
издао надлежни орган државе примаоца прихода, а
која није старија од годину дана.
Потврда о резидентности из става (3) овог члана
доставља се уз Образац ОП 820 Пореској управи.
Образац ОП 820 сачињава се у четири примјерка, од
којих се један доставља Пореској управи, други
пореском обвезнику, а два примјерка се достављају
примаоцу прихода".
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Члан 7.
У члану 111. додаје се нови став (4) који гласи:
"(4) Образац ПОД 815 сачињава се у четири примјерка, од којих се један доставља Пореској управи,
други остаје пореском обвезнику, а два примјерка
се достављају примаоцу прихода."
Члан 8.
У члану 112. додаје се нови став (4) који гласи:
"(4) Образац ПОД 816 сачињава се у четири примјерка, од којих се један доставља Пореској управи,
други остаје пореском обвезнику, а два примјерка
се достављају примаоцу прихода."
Члан 9.
У члану 113. додаје се нови став (4) који гласи:
"(4) Образац ПОД 817 сачињава се у четири примјерка, од којих се један доставља Пореској управи,
други остаје пореском обвезнику, а два примјерка
се достављају примаоцу прихода."
Члан 10.
У члану 114. додаје се нови став (4) који гласи:
"(4) Образац ПОД 818 сачињава се у четири примјерка, од којих се један доставља Пореској управи,
други остаје пореском обвезнику, а два примјерка
се достављају примаоцу прихода."
Члан 11.
У члану 115. додаје се нови став (4) који гласи:
"(4) Образац ПОД 819 сачињава се у четири примјерка, од којих се један доставља Пореској управи,
други остаје пореском обвезнику, а два примјерка
се достављају примаоцу прихода."
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Члан 12.
У члану 116. додаје се нови став (5) који гласи:
"(5) Образац ПЕ 806 сачињава се у два примјерка, од
којих се један доставља Пореској управи, а други
остаје пореском обвезнику".
Члан 13.
У члану 117. додаје се нови став (5) који гласи:
"(5) Образац ПЕ 807 сачињава се у два примјерка, од
којих се један доставља Пореској управи, а други
остаје пореском обвезнику".
Члан 14.
У члану 118. додаје се нови ст. (4) и (5) који гласе:
"(4) Порески обвезник дужан је прибавити у својој
евиденцији доказ о плаћеном порезу по одбитку
ван државе Босне и Херцеговине, односно
овјерену пријаву пореза по одбитку надлежног
органа државе уговорнице.
(5) Образац ПК 814 сачињава се у два примјерка, од
којих се један доставља Пореској управи, а други
остаје пореском обвезнику".
Члан 15.
(Ступање на снагу)
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
Број 05-02-6359/16-3
Министрица
Фебруaрa 2017. године
Јелка Милићевић, с. р.
Сарајево

