Број: 138/21

Бања Лука, 21.05.2021. године

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске у складу са чланом 7. Правилника о
условима стицања професионалног звања и континуираној едукацији за сертификованог
форензичког рачуновођу (Број: 157-1/13 од 03.04.2013. године) ораганизује

IV специјалистички семинар за „Сертификоване форензичке
рачуновође“ на тему:
„СТУДИЈЕ СЛУЧАЈА ПРАЊА НОВЦА И ПОРЕСКИХ
УТАЈА НА РЕГИОНАЛНОМ И МЕЂУНАРОДНОМ НИВОУ”

04. ЈУН 2021. ГОДИНЕ

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ
Мајке Југовића 4, Бања Лука

Петра Кочића 59, 78000 Бања Лука, Република Српска
Телефон: (051) 348-780; факс: 051/348-795, e-mail: sr-rrs@inecco.net, www.srrrs.org
Жиро рачуни: Нова банка: 555-007-00225990-26, НЛБ Развојна банка: 562-099-00001629-69; Addiko банка: 552-000-00006135-88,
Сбербанк: 567-162-19000061-72; Комерцијална банка: 571-010-00000365-36,
ЈИБ 4400931680008; ИБ 400931680008; Матични број: 1873105

Поштоване колегинице и колеге,
Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске Вас позива на Четврти специјалистички
семинар на тему:

„Студије случаја прања новца и пореских утаја на
регионалном и међународном нивоу”
И поред чињенице да контролни органи државе настоје да кроз усвајање и примјену
одређеног законодавног амбијента обезбједе законитост у робно-новчаним
трансакцијама, појединци и групе склоне криминалним активностима и даље успјевају да
путем интелигентно осмишљених симулација пословних активности врше незаконите
финансијске трансакције са посебним утицајем на прање новца и утају пореза. Имајући у
виду глобализовани аспект финансијских токова, али и асиметричност у информацијама
које државни органи могу прибавити и користити у свом раду, посебан значај у
симулацијама пословних односа заузимају кредитни и спољнотрговински послови са
иностранством укључујући наводне аквизиције и преузимања. Осим тога злоупотребе и
манипулације у примени потписаних уговора о избјегавању двоструког опорезивања
стављају додатни терет напорима државе да на равномјерној основи и правично оптерете
пореске обвезнике над којима има фискалну власт. Наведена проблемска подручја
изискују познавање модалитета вршења поменутих злоупотреба, при чему су анализе
студија појединих случајева из праксе користан начин у достизању тог циља.
Поред „Сертификованих форензичких рачуновођа“ одабрана тематска цјелина која ће на
семинару бити обрађена кроз анализу појединих студија случаја из праксе, свакако ће
бити од интереса за „Овлашћене ревизоре“ и „Овлашћене интерне ревизоре“, затим за
све обвезнике Закона о спречавању прања новца и финансирању терористичких
активности, као и за запослене у државним органима и институцијама чији је задатак
откривање незаконитих робно-новчаних трансакција у области прања новца и фискалној
сфери.

МЈЕСТО И ВРИЈЕМЕ ОДРЖАВАЊА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ СЕМИНАРА
Специјалистички семинар ће се одржати на Економском факултету Универзитета у
Бањој Луци, на адреси Мајке Југовића 4, Бања Лука, дана 04.06.2021. (петак) године са
почетком у 10 часова.
Полазници семинара ће добити: пратећи радни материјал и пригодан приручник,
освјежење и закуску на паузама и увјерење о присуству специјалистичком семинару.

ПРОГРАМ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ СЕМИНАРА:

„СТУДИЈЕ СЛУЧАЈА ПРАЊА НОВЦА И ПОРЕСКИХ УТАЈА
НА РЕГИОНАЛНОМ И МЕЂУНАРОДНОМ НИВОУ”
Тематске цјелине
0930 - 1000

Регистрација учесника семинара и преузимање материјала
Технике пореске утаје и прања новца путем симулованих кредитних послова
са иностранством – студија случаја

1000 – 1130

1130 – 1200






прикривање стварног власништва и повезанa правна лица
cash pooling трансакције – комбинације или манипулације
спајање и припајање или неосновано преузимање дугова
директна страна улагања – симулација или реалност

Пауза – освјежење
Злоупотреба уговора о избjегавању двоструког опорезивања у циљу прања
новца и утаје пореза – студија случаја

1200 – 1330

1330 – 1400

00

00

14 – 15

 опорезивање прихода нерезидената са регионалног или глобалног
аспекта
 стварни власник прихода – питање нерезиденства
 ерозија пореске основице пореза на добит и прање новца
Пауза – закуска

Спорни трансфери новца по основу куповине удjела и плаћања робе
 имитација куповине удjела са иностраним елементом
 нека питања вредности увезене робе са аспекта прања новца

Једнодневнo предавање ће одржати Проф. др Александар Петковић, сертификовани
финансијски форензичар са вишегодишњим практичним искуством и теоријским
сазнањима у области спречавања и откривања свих облика финансијске патологије.

Петра Кочића 59, 78000 Бања Лука, Република Српска
Телефон: (051) 348-780; факс: 051/348-795, e-mail: sr-rrs@inecco.net, www.srrrs.org
Жиро рачуни: Нова банка: 555-007-00225990-26, НЛБ Развојна банка: 562-099-00001629-69; Addiko банка: 552-000-00006135-88,
Сбербанк: 567-162-19000061-72; Комерцијална банка: 571-010-00000365-36,
ЈИБ 4400931680008; ИБ 400931680008; Матични број: 1873105

ЦИЈЕНА:
 150,00 KM са ПДВ-ом
Уплате вршити на један од сљедећих жиро рачуна Савеза рачуновођа и ревизора РС:
НЛБ банка: 562-099-00001629-69
Нова банка: 555-007-00225990-26
Комерцијална банка а.д.: 571-010-00000365-36

Addiko bank: 552-000-00006135-88
Сбербанк а.д. : 567-162-19000061-72

КОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА:
Обука се признаје као програм континуиране професионалне едукације код Савеза
рачуновођа и ревизора Републике Српске у трајању од 5 часова.

Генерални секретар
Проф. др Новак Кондић с.р.

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ КАНДИДАТА

Лични подаци:
Име и презиме:
Кућна адреса:
Град:
Телефон:
Е-маил:
Подаци о запослењу:
Назив правног лица:
Адреса правног лица:
Град:
ЈИБ:
ПДВ број:
Датум:

Попуњен образац доставите најкасније до 02.06.2021. године на (по Вашем избору):
Адреса
Е-Маil
Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске
Петра Кочића 59
sinisa.rajkovic@srrrs.org
78000 Бања Лука
Додатне информације на телефон 051/ 348 – 784 или sinisa.rajkovic@srrrs.org

Фax
051/348-795

