SLUŽBENI GLASNIK BiH

Utorak, 31. 5. 2022.

УПУТСТВО

О ИЗМЈЕНАМА УПУТСТВА О ЦАРИНСКОМ
ПОСТУПКУ СПОЉНЕ ОБРАДЕ
Члан 1.
У Упутству о царинском поступку спољне обраде
("Службени гласник БиХ", број 21/09), у члану 17. став (3)
брише се.
Члан 2.
У члану 18. став (4) брише се.
Досaдашњи ст. (5) и (6) постају ст. (4) и (5).
У досaдашњем ставу (6) истог члана, који постаје став
(5), број и заграда "(5)" замјењује се брoјем и заградом "(4)".
Члан 3.
(1) У члану 31. став (2) реченица: "Ради праћења извршења
обавезе привременог извоза бх. робе у одобреном року
из члана 29. став (2) овог Упутства, ИМ 6 царинска
пријава се упућује на плави пут селективитета, као и у
случају из става (3) овог члана." брише се.
(2) У ставу (4) истог члана интерпункцијски знак зарез и
ријечи: ",а ИМ 6 царинску пријаву са плавог пута
селективитета упутити у коначан статус" бришу се.
Члан 4.
Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику БиХ".
Број 01-02-2-1241/22
Директор
20. маја 2022. године
Др Миро Џакула, с. р.
Na osnovu člana 15. Zakona o Upravi za indirektno
oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05) i člana 61. stav
2. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09),
direktor Uprave za indirektno oporezivanje donosi

UPUTSTVO
O IZMJENAMA UPUTSTVA O CARINSKOM
POSTUPKU VANJSKE OBRADE
Član 1.
U Uputstvu o carinskom postupku vanjske obrade ("Službeni
glasnik BiH", broj 21/09), u članu 17. stav (3) briše se.
Član 2.
U članu 18. stav (4) briše se.
Dosadašnji st. (5) i (6) postaju st. (4) i (5).
U dosadašnjem stavu (6) istog člana, koji postaje stav (5),
broj i zagrada "(5)" zamjenjuje se brojem i zagradom "(4)".
Član 3.
(1) U članu 31. stav (2) rečenica: "Radi praćenja izvršenja
obaveze privremenog izvoza bh. robe u odobrenom roku iz
člana 29. stav (2) ovog Uputstva, IM 6 carinska prijava se
upućuje na plavi put selektiviteta, kao i u slučaju iz stava (3)
ovog člana." briše se.
(2) U stavu (4) istog člana interpunkcijski znak zarez i riječi: ",a
IM 6 carinsku prijavu sa plavog puta selektiviteta uputiti u
konačan status" brišu se.
Član 4.
Ovo uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".
Broj 01-02-2-1241/22
Direktor
20. maja 2022. godine
Dr. Miro Džakula, s. r.
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Temeljem članka 15. Zakona o Upravi za neizravno
oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05) i članka 61.
stavak 2. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i
102/09), ravnatelj Uprave za neizravno oporezivanje donosi

UPUTU
O IZMJENI UPUTE O POSTUPKU STAVLJANJA ROBE
U SLOBODAN PROMET NA RAČUN NJENE KRAJNJE
UPORABE
Članak 1.
U Uputi o postupku stavljanja robe u slobodan promet na
račun njene krajnje uporabe ("Službeni glasnik BiH", broj 74/06),
u članku 12. stavak (3) briše se.
Dosadašnji st. (4), (5) i (6) postaju st. (3), (4) i (5).
U dosadašnjem stavku (6) istoga članka, koji postaje stavak
(5), broj i zagrada: "(5)" zamjenjuje se brojem i zagradom: "(4)".
Članak 2.
Ova uputa stupa na snagu osmoga dana od dana objave u
"Službenom glasniku BiH".
Broj 01-02-2-1242/22
Ravnatelj
20. svibnja 2022. godine
Dr. Miro Džakula, v. r.
На основу члана 15. Закона о Управи за индиректно
опорезивање ("Службени гласник БиХ", број 89/05) и члана
61. став 2. Закона о управи ("Службени гласник БиХ", бр.
32/02 и 102/09), директор Управе за индиректно опорезивање
доноси

УПУТСТВО

О ИЗМЈЕНИ УПУТСТВА О ПОСТУПКУ СТАВЉАЊА
РОБЕ У СЛОБОДАН ПРОМЕТ НА РАЧУН ЊЕНЕ
КРАЈЊЕ УПОТРЕБЕ
Члан 1.
У Упутству о поступку стављања робе у слободан
промет на рачун њене крајње употребе ("Службени гласник
БиХ", број 74/06), у члану 12. став (3) брише се.
Досaдашњи ст. (4), (5) и (6) постају ст. (3), (4) и (5).
У досaдашњем ставу (6) истог члана, који постаје став
(5), број и заграда: "(5)" замјењује се брoјем и заградом: "(4)".
Члан 2.
Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику БиХ".
Број 01-02-2-1242/22
Директор
20. маја 2022. godine
Др Миро Џакула, с. р.
Na osnovu člana 15. Zakona o Upravi za indirektno
oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05) i člana 61. stav
2. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09),
direktor Uprave za indirektno oporezivanje donosi

UPUTSTVO
O IZMJENI UPUTSTVA O POSTUPKU STAVLJANJA
ROBE U SLOBODAN PROMET NA RAČUN NJENE
KRAJNJE UPOTREBE
Član 1.
U Uputstvu o postupku stavljanja robe u slobodan promet na
račun njene krajnje upotrebe ("Službeni glasnik BiH", broj 74/06),
u članu 12. stav (3) briše se.

