Utorak, 26. 12. 2017.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

На основу члана IV 4. а) Устава Босне и Херцеговине,
Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, на 34.
сједници Дома народа, одржаној 7. децембра 2017. године
године и на 54. сједници Представничког дома, одржаној 14.
и 15. децембра 2017. године, усвојила је

ЗАКОН

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
АКЦИЗАМА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
Члан 1.
У Закону о акцизама у Босни и Херцеговини
("Службени гласник БиХ", бр. 49/09, 49/14 и 60/14) у члану
2. став (2) се мијења и гласи:
"(2) Наплаћени приходи од путарине у износу од 0,25 КМ за
изградњу аутопутева, и изградњу и реконструкцију
других путева воде се на посебном подрачуну
отвореном код Централне банке Босне и Херцеговине, а
ти приходи биће расподјељивани у складу са Законом о
уплатама на Јединствени рачун и расподјели прихода.".
Члан 2.
У члану 4. у ставу (2) у тачки ф) интерпункцијски знак
тачка замјењује се интерпункцијским знаком тачка са
запетом и додаје се нова тачка г), која гласи:
"г) биогорива и биотечности.".
Члан 3.
У члану 5. у ставу (1) иза тачке д) интерпункцијски
знак тачка замјењује се интерпункцијским знаком тачка са
запетом и додаје се нова тачка е), која гласи:
"е) течни нафтни гас за погон моторних возила.".
Члан 4.
У члану 12. у ставу (1) иза тачке д) везник "и" замјењује
се интерпункцијским знаком запета, а иза тачке е) додају се
ријечи: "и г)".
Члан 5.
У члану 17. у ставу (1) у тачки е) број "0,30" замјењује
се бројем "0,45", а иза тачке е) интерпункцијски знак тачка
замјењује се интерпункцијским знаком тачка са запетом и
додају се нове тач. ф) и г), које гласе:
"ф) течни нафтни гас за погон моторних возила 0,00
КМ;
г) биогорива и биотечности 0,30 КМ".
Члан 6.
У члану 32. у ставу (2) број "0,30" замјењује се бројем
"0,45".
У ставу (4) број "0,30" замјењује се бројем "0,45".
Члан 7.
Члан 35. мијења се и гласи:
"Члан 35.
(Основица и износ)
(1) Путарина као врста индиректног пореза плаћа се на
биогорива и биотечности из члана 4. став (1) тачка г)
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овог закона и на нафтне деривате из члана 5. став (1)
тач. а), б) и е) овог закона.
(2) Путарина из става (1) овог члана плаћа се у износу:
а) 0,15 КМ по литру производа, односно килограму
течног нафтног гаса за путеве, и
б) 0,25 КМ по литру производа, односно килограму
течног нафтног гаса за изградњу аутопутева и за
изградњу и реконструкцију других путева, од чега
се 0,20 КМ односи на изградњу аутопутева, а 0,05
за изградњу и реконструкцију других путева."
Члан 8.
У члану 41. у ставу (1) тачка ј) се мијења и гласи:
"ј) не плати у прописаном року акцизу или
путарину;".
У тачки м) иза броја "45." додају се ријечи "и 45а."
Члан 9.
Послије члана 45. додаје се нови члан 45а, који гласи:
"Члан 45а.
(Попис залиха и рокови)
(1) Порески обвезници и друга лица која се баве прометом
биогорива и биотечности и нафтних деривата дужни су
да попишу залихе акцизних производа чијим се
прометом баве на дан почетка примјене овог закона и
пописне листе доставе Управи у року од седам дана.
(2) Порески обвезници и друга лица која се баве прометом
биогорива и биотечности и нафтних деривата дужни су
да на затечене залихе утврђене пописним листама из
става (1) овог члана изврше обрачун акцизе и путарине
према одредбама овог закона, те да у року од десет дана
од дана извршеног пописа из става (1) овог члана
уплате на прописане рачуне разлику између обрачунате
и већ уплаћене акцизе и/или разлику између обрачунате
и већ уплаћене путарине."
Члан 10.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику БиХ", а примјењиваће
се од првог радног дана мјесеца који слиједи након његовог
ступања на снагу.
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