Ponedjeljak, 4. 8. 2014.

SLUŽBENI GLASNIK BiH
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На основу члана IV 4. а) Устава Босне и Херцеговине,
Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, на 70.
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SLUŽBENI GLASNIK BiH

сједници Представничког дома, одржаној 24. јула 2014.
године, и на 40. сједници Дома народа, одржаној 25. јула
2014. године, усвојила је

ЗАКОН

О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ЗАКОНА О АКЦИЗАМА У
БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
Члан 1.
У Закону о акцизама у Босни и Херцеговини
("Службени гласник БиХ" бр. 49/09 и 49/14) члан 18.
мијења се и гласи:
"Члан 18.
(Износи акцизе за безалкохолна пића, пиво и вина)
(1) За сљедеће акцизне производе акциза се плаћа по
литру, и то:
a) безалкохолна пића
0,10 К
б) пиво
0,25 К
ц) вино
0,25 КМ
(2) Изузетно, од става (1) тачка б) овог члана произвођач
пива чија је просјечна производња у претходне три
године мања од 400.000 хл, акцизу плаћа 0,20 КМ/л.
(3) Право из ставa (2) овог члана може остварити и
увозник под условом да има доказ да је пиво набавио
од произвођача чија је просјечна производња у
претходне три године мања од 400.000 хл.
(4) Ближе одредбе за остваривање права кориштења ниже
стопе из ст. (2) и (3) овог члана, прописаће Управни
одбор правилником."
Члан 2.
У члану 41. став (1) иза тачке м) додаје се нова тачка
н) која гласи:
"н) да нетачнe податкe с циљем примјене ниже стопе
из члана 18. став (2) овог закона."
Члан 3.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику БиХ" a примјењиваће
се од првог радног дана мјесеца који слиједи након
ступања на снагу овог закона.
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