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2332
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И
ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак, који је Народна скупштина Републике Српске
усвојила на Тринаестој редовној сједници, одржаној 2. децембра 2020. године, а Вијеће народа 10. децембра 2020. године
констатовало да се Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак не односи на витални национални интерес ни
једног од конститутивних народа у Републици Српској.
Број: 01-020-4231/20
10. децембра 2020. године
Бањалука

Предсједник
Републике,
Жељка Цвијановић, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ
НА ДОХОДАК

Члан 1.
У Закону о порезу на доходак (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 60/15, 5/16, 66/18 и 105/19) у члану 8. у ставу 4. у тачки 13) ријеч: “и” на крају текста замјењује се запетом.
У ставу 4. у тачки 14) послије ријечи: “сврхе” додају се
запета и нове т. 15), 16) и 17), које гласе:
“15) насљеђе,
16) поклон учињен између сродника по крви у правој
линији, брачних и ванбрачних супружника, браће и сестара, усвојеника и усвојиоца,
17) поклони укупне вриједности до 10.000 КМ на годишњем нивоу”.
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Члан 2.
У члану 36. у ставу 1. ријечи: “са или без накнаде” замјењују се ријечима: “уз новчану или неновчану накнаду”.
Члан 3.
Послије члана 36. додаје се нови члан 36а, који гласи:
“Члан 36а.
Капиталним добитком, односно губитком не сматра се
разлика настала:
1) на имовини стеченој насљеђем,
2) преносом права на имовини који се врши између
брачних и ванбрачних супружника и сродника по крви у
првом насљедном реду,
3) преносом права на имовини који се врши између разведених брачних супружника, а у непосредној је вези са разводом,
4) преносом права на имовини коју је порески обвезник
имао у свом власништву непрекидно најмање седам година
прије извршеног преноса.”.
Члан 4.
У члану 38. став 2. мијења се и гласи:
“(2) У сврху одређивања капиталног добитка и капиталног
губитка путем размјене за друго право продајном цијеном сматра се тржишна цијена права коју обвезник даје у размјену.”.
Члан 5.
У члану 39. у ставу 2. ријечи: “у случају преноса без
накнаде или путем размјене, као и” бришу се.
Послије става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
“(3) У случају преноса права и имовине стечене поклоном, набавном цијеном сматра се цијена по којој је то право
или имовину стекао правни претходник пореског обвезника (поклонодавац).”.
Досадашњи ст. 3, 4, 5, 6, 7, 8. и 9. постају ст. 4, 5, 6, 7,
8, 9. и 10.
Члан 6.
Овај закон објављује се у “Службеном гласнику Републике Српске”, а ступа на снагу 1. јануара 2021. године.
Број: 02/1-021-1053/20
2. децембра 2020. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.
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