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Temeljem članka 14. Zakona o sustavu neizravnog 
oporezivanja u BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 44/03, 52/04, 
34/07, 4/08, 49/09 i 32/12), članka 15. stavak (1) Zakona o upravi 
za neizravno oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05) i 
članka 70. stavak (2) Zakona o porezu na dodanu vrijednost 
("Službeni glasnikBiH", br. 9/05, 35/05 i 100/08), Upravni odbor 
Uprave za neizravno oporezivanje na 25. sjednici, održanoj dana 
06.11.2017. godine, donio je

PRAVILNIK
OIZMJENI PRAVILNIKA O PRIMJENIZAKONA O 

POREZU NA DODANU VRIJEDNOST
Članak 1.

U Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dodanu 
vrijednost ("Službeni glasnik BiH", br. 93/05, 21/06, 60/06, 6/07, 
65/10,100/07, 35/08 i 65/10) članak 78. mijenja se i glasi:

"Članak 78.
(Podnošenje PDV prijave)

(1) Porezni obveznik, odnosno porezni zastupnik osobe koja 
nema sjedište u BiH, dužan izvršiti mjesečni obračun PDV i 
isti dostaviti u PDV prijavi, do 10-og dana u idućem mjesecu 
po isteku poreznog razdoblja.

(2) Prijava iz stavka (1) ovoga članka podnosi se na 
jedinstvenom obrascu prijave za PDV (Obrazac P PDV) koji 
je, zajedno sa Uputom za popunjavanje PDV prijave 
sastavni dio ovoga pravilnika.

(3) Iznosi u PDV prijavi se upisuju u cijelim brojevima, a 
ukoliko obračun porezne obveze nakon samooporezivanja 
daje decimalni broj, primjenjuje se zaokruživanje na najbliži 
manjicijelibroj.

(4) Porezni obveznik PDV prijavu iz stavka (1) ovoga članka 
podnosi u papimom obliku regionalnom centru UNO prema 
sjedištu obveznika.

(5) Porezni obveznici su dužni PDV prijavu iz stavka (1) ovoga 
članka dostavljati UNO elektronskim putem od poreznog 
razdoblja siječanj 2019. godine.

(6) Izuzetno od odredbe stavka (4) ovoga članka, porezni 
obveznik može i prije poreznog razdoblja siječanj 2019. 
godine, umjesto u papimom obliku, dostavljati PDV prijavu 
elektronskim putem. Da bi porezni obveznik dostavio PDV 
prijavu elektronskim putem uvjet je da se registrira kod 
UNO za elektronske usluge.

(7) Elektronsko dostavljanje PDV prijave vrši se sukladno 
propisima UNO."

Članak 2.
(Stupanje na snagu)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave 
u "Službenom glasniku BiH", a primjenjuje se od 01.01.2018. 
godine.

Predsjedatelj
Broj 02-17-86-2/17 Upravnog odbora UNO

22. studenoga 2017. godine Vjekoslav Bevanda, v. r.


