
Na osnovi članka 95. stavak 1. Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i 
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/02, 28/04, 57/09 i 
40/10), federalni ministar financija - federalni ministar finansija donosi  

PRAVILNIK  

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DODJELJIVANJU 
IDENTIFIKACIJSKIH BROJEVA I POREZNOJ REGISTRACIJI 

POREZNIH OBVEZNIKA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I 
HERCEGOVINE  

Članak 1.  

U Pravilniku o dodjeljivanju identifikacijskih brojeva i poreznoj registraciji 
poreznih obveznika na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene 
novine Federacije BiH", br. 39/02, 1/03, 11/04 i 2/10), u članku 6. stavak 1. 
iza riječi: "Zakona" dodaju se riječi: "i dodjeljuje identifikacijski broj 
poreznim obveznicima", a preostali dio teksta, briše se.  

Članak 2.  

Članak 7. mijenja se i glasi:  

"Poslovna jedinica nerezidenta izvan teritorije Bosne i Hercegovine, 
registrira se u skladu sa člankom 6. stavak 2. ovog pravilnika".  

Članak 3.  

U članku 8. stavak 1. točka 1., kao i u preostalom tekstu ovog pravilnika, 
znak: "kroz" i riječi: "službi Zavoda" u različitim padežima, brišu se.  

U točki 1. podtočka a. riječi u zagradi: "obrazac PPL-1" zamjenjuju se 
riječima: "na propisanom obrascu".  

U točki 2. riječi "u skladu sa svojom metodologijom rada", brišu se.  

Točka 3., briše se.  

U točki 5. riječi: "mu obavještenje i" brišu se, a u šestom redu iza riječi: 
"organizacije" zarez se zamjenjuje točkom, a preostali dio teksta briše se.  

Dosadašnje toč. 4., 5. i 6. postaju toč. 3., 4. i 5.  



Članak 4.  

U članku 8a. stavak 1. točka 3. riječi: "u skladu sa svojom metodologijom", 
brišu se.  

U točki 4. podtočka a) riječi: "PPL-1", brišu se.  

U točki 5. broj: "2" zamjenjuje se brojem: "4".  

Članak 5.  

U članku 9. riječi u zagradi: "obrazac PPL-2", zamjenjuju se riječima: "na 
propisanom obrascu".  

Članak 6.  

Iza članka 9. dodaje se novi članak 9a. koji glasi:  

"Članak 9a.  

Postupak porezne registracije provodi se nakon što kantonalni ured/služba 
Federalnog zavoda za statistiku razvrsta poslovni subjekt prema djelatnosti 
koju pretežno obavlja i izda Obavještenje o razvrstavanju poslovnog 
subjekta."  

Članak 7.  

U članku 11. alineja 1. i 3., kao i preostalom tekstu ovog pravilnika riječ: 
"Zavod" u različitim padežima, zamjenjuje se riječima: "Porezna uprava 
Federacije BiH".  

Članak 8.  

U članku 13. stavak 1. točka a., riječi u zagradi: "obrazac PFL-3", 
zamjenjuju se riječima: "na propisanom obrascu".  

U točki b. riječ: "općinskog", briše se.  

Članak 9.  

U članku 14. stavak 1. alineja 3. riječi: "prema svojoj metodologiji", brišu 
se.  



Članak 10.  

U članku 15. riječi: "i kantonalni ured", brišu se.  

Članak 11.  

U članku 16. stavak 1. u šestom redu iza riječi: "dana" i zareza, dodaju se 
riječi: "na propisanom obrascu prijave promjena, koji je sastavni dio ovog 
pravilnika", a u osmom redu riječi: "i nadležni kantonalni ured" brišu se.  

U stavku 2. u šestom redu iza riječi: "formi" dodaju se riječi: "na 
propisanom obrascu", a iza riječi: "obavijestiti" dodaju se riječi: "nadležni 
kantonalni porezni ured novog sjedišta" i stavlja se točka, a preostali dio 
teksta briše se.  

Članak 12.  

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u 
"Službenim novinama Federacije BiH".  
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