ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О УПЛАТАМА НА ЈЕДИНСТВЕНИ РАЧУН И РАСПОДЈЕЛИ
ПРИХОДА
Члан 1.
У члану 9. став 2., ријечи: "ентитетима и" бришу се и иза ријечи: "(у даљњем
тексту: преостали износ...)", додаје се ријеч "Дистрикта", па наведени став гласи:
"Приход који је на располагању Дистрикту је расположиви износ по одбитку
износа за финансирање институција БиХ (у даљњем тексту: преостали износ
Дистрикта).
Члан 2.
У члану 9. иза става 2. додаје се нови став који гласи:
"Приход који је на располагању ентитетима је расположиви износ по одбитку
износа за финансирање институција БиХ и износа за Дистрикт (у даљњем тексту:
преостали износ ентитетâ).
Досадашњи ставови 3, 4, и 5. постају ставови 4, 5. и 6.
Члан 3.
У члану 11. став 1. ријечи: " тачка и), ии) и иии)" бришу се и замјењују ријечима:
"тачка и), ии), иии) и ив)".
У ставу 2. истог члана, ријечи: "12 и 13" бришу се и замјењују ријечима: "12, 13,
13а и 13б".
Члан 4.
^лан 13. брише се и нови чланови 13, 13а и 13б додају се и гласе:
"Члан 13.
(1) Удио Дистрикта у преосталом износу Дистрикта утврђује се примјеном
коефицијента на начин предвиђен ставовима 2-7. овог члана (у даљњем тексту:
коефицијент дозначавања Дистрикта).
(2)

Коефицијент дозначавања Дистрикта ће за 2007. годину износити 3,55%.

(3) За сваку наредну годину након 2007. године, коефицијент дозначавања
Дистрикта обрачунава се у складу са ставовима 3-7. овог члана, на основу података
о регистрираним особама у Дистрикту и у БиХ, који се воде у евиденцији о
јединственим матичним бројевима Министарства цивилних послова БиХ (у
даљњем тексту: ЦИПС подаци), које ће Министарство цивилних послова БиХ
достављати Одјељењу за макроекономске анализе Управног одбора Управе за
индиректно опорезивање (у даљњем тексту: ОМА) најкасније до посљедњег радног
дана у децембру за сваку годину након 2007. године.
(4) Коефицијент Дистрикта за сваку наредну годину након 2007. године утврђује
се на основу удјела Дистрикта у ЦИПС подацима о особама регистрираним у БиХ
након што се наведени удио увећа за 29,3%, (у даљњем тексту: усклађени удио
Дистрикта).
(5) Усклађени удио Дистрикта дијели се бројем регистрираних особа у БиХ на
основу ЦИПС података (у даљњем тексту: кориговани удио Дистрикта).
(6) Ако је кориговани удио Дистрикта нижи од коефицијента дозначавања
наведеног у ставу 2. овог члана, онда ће коефицијент дозначавања Дистрикта за
наредну годину износити 3,55%.
(7) Ако је кориговани удио Дистрикта већи од коефицијента дозначавања
наведеног у ставу 2. овог члана, онда ће кориговани удио Дистрикта представљати
коефицијент дозначавања Дистрикта за наредну годину.
Члан 13а.
(1) Изузетно од одредаба члана 13. овог Закона, за године од 2007. до укључиво
2011. године, укупан износ прихода који се за сваку годину расподјељују
Дистрикту не смије бити мањи од 124 милиона КМ.
(2) Првог радног дана након 20. децембра сваке године, Управа је дужна ОМА-и
доставити све податке о износу расподијељених прихода, који ће бити текући за
наведени датум.
(3) Ако је износ прихода расподијељених Дистрикту за текућу годину, на основу
процјена ОМА у складу са ставом 2. овог члана, мањи од 124 милиона КМ, разлику
у износу прихода расподијељених Дистрикту компензирају ентитети из преосталог
износа ентитетâ у сразмјери двије трећине Федерација и једну трећину Република
Српска.
(4) Најкасније у року од три радна дана након 20. децембра сваке године, Управа
ће обавјештавати ентитете о разлици у расподијељеним приходима из става 3. овог
члана, те износима који ће се одбити од преосталог износа енитетâ.

(5) Посљедњег радног дана сваке године, Управа ће доставити ОМА-и све
податке о укупним приходима расподијељеним Дистрикту за текућу годину.
Управа ће извршити корекцију сваког вишка у износу прихода расподијељених
Дистрикту насталог на основу става 3. овог члана.
Члан 13б.
(1) Удјели ентитетâ у преосталом износу ентитетâ израчунавају се као преостали
износ помножен одређеним коефицијентом (у даљњем тексту: коефицијент
дозначавања ентитетâ).
(2) Коефицијент дозначавања ентитетâ утврђује се као однос сума крајње
потрошње приказане у пријавама пореза на додану вриједност за робу и услуге на
територији датог корисника прихода и сума крајње потрошње приказане у
пријавама пореза на додану вриједност на територији Босне и Херцеговине, које су
унесене у евиденцију Управе за исти период. Информација о крајњој потрошњи
уноси се у евиденцију Управе на основу пријава пореза за који обвезник нема
право поврата, посебно за сваку стопу пореза на додану вриједност.
(3) Крајња потрошња која се утврђује из пријава за порез на додану вриједност из
става 2. овог члана дефинира се као порез на додану вриједност за који порески
обвезник нема право на поврат.
(4) Управни одбор ће донијети проведбене акте о израчунавању коефицијента
дозначавања ентитетâ."
Члан 5.
Овај Закон ступа на снагу након објављивања у Службеном гласнику Босне и
Херцеговине или 1. јуна 2007. године, зависно од тога шта наступи касније.

