ФИНРАР – ФИН АНСИЈЕ, РАЧУНО ВОДСТВО, РЕВИЗ ИЈА
Часопис Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске

организује
ТЕМАТСКИ СЕМИНАР
под називом

ПОРЕЗ НА ДОБИТ
У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ЗА 2019. ГОДИНУ
Утврђивање основице,
одговори на отворена питања и
карактеристични случајеви из праксе
На семинару ће бити обрађена бројна питања од којих издвајамо:
⇨
⇨
⇨
⇨
⇨
⇨
⇨
⇨
⇨
⇨
⇨
⇨
⇨

Признавање умањења улагања у производњу,
Порез по одбитку,
Третман улагања у туђу имовину,
Признавање губитака ранијих година у пореском билансу текуће године,
Третман инвестиционе имовине,
Мањкови и губици на залихама и другој имовини,
Признавање расхода исправке вриједности сумњивих и спорних потраживања,
Одложена пореска средства и одложене пореске обавезе,
Капитални добици и губици у пореском билансу,
Трошкови резервисања,
Промјене у оквиру групе средстава током године и утицај на обрачун износа амортизације,
Утицај расхода камата на опорезиву основицу (затезне камате, камате код повезаних лица),
Евидентирање промјена насталих на средствима током године у оквиру одговарајућих,
позиција у пореском билансу,
⇨ Амортизација алата и инвентара чије је вијек кориштења дужи од годину дана у пореске
сврхе,
⇨ Опорезивање вршења дјелатности на тржишној основи непрофитних организација и
⇨ Друга актуелна питања везана за утврђивање основице пореза на добит.
ПРЕДАВАЧИ:

Перса Паић, Пореска управа Републике Српске
Проф. др Душко Шњегота, Економски факултет, Бања Лука
Проф. др Јелена Пољашевић, Економски факултет, Бања Лука
Семинар ће се одржати 14. фебруара 2020. године у Бањалуци у хотелу Јелена
са почетком у 10 часова.
Носиоци професионално-стручних звања присуством на овом семинару остварују 5 часова КПЕ у
складу са Правилником о континуираној едукацији (број: 640/09 од 21.12.2009. године).
Мирка Ковачевића 13А, 78000 Бања Лука, Република Српска
Телефони:(051) 431-260, 461-270, Факс:(051) 430-200, web:www.finrar-casopis.org, e-mail:redakcija@finrar-casopis.org
Жиро рачуни: НЛБ Развојна банка а.д.: 562-099-00001664-61, Нова банка а.д.: 555-007-00005514-11,
UniCredit bank а.д.: 551-001-00010880-78, Сбербанк а.д.: 567-162-11000372-78,
ЈИБ: 4400931760001, ИБ: 400931760001, МБ: 1922351

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ УЧЕШЋА

ПОРЕЗ НА ДОБИТ
У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ЗА 2019. ГОДИНУ
Овим пријављујем учешће на предметном семинару који ће се одржати:
14.02.2020. године у Бањој Луци у хотелу Јелена са почетком у 10 часова.

1. Презиме и име учесника ___________________________________________________
2. Презиме и име учесника ___________________________________________________
3. Презиме и име учесника ___________________________________________________
4. Презиме и име учесника ___________________________________________________
5. Презиме и име учесника ___________________________________________________
Котизација за учешће на семинару износи 150,00 КМ (са ПДВ-ом) по учеснику.
Уплату котизације можете извршити на жиро рачуне „Финрар“-а код:
Нове банке:
555-007-00005514-11 НЛБ Развојне банке: 562-099-00001664-61
Addiko bank:
552-002-00015366-39 Сбербанк:
567-162-11000372-78

Назив предузећа (установе)______________________________________________________
Улица и број __________________________________________________________________
Поштански број и мјесто _______________________________________________________
Контакт телефон _____________________________________________________________
Е-mail _______________________________________________________________________
У _________________________
Дана, ___________2020. године

МП.

_______________________
(потпис)

Молимо Вас да попуњену и овјерену пријаву доставите на наш факс број: 051/430-200 или на email: sinisa.erceg@srrrs.org. Уплату котизације извршити најкасније до 13.02.2020. године. За
све додатне информације можете се обратити координатору предметног семинара Синиши
Ерцегу сваки радни дан у периоду 8-1600 часова на број телефона: 051/431-260.

