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

организује

ВЕБИНАР
под називом

УТВРЂИВАЊЕ ОСНОВИЦЕ ПОРЕЗА НА ДОБИТ У
РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ЗА 2020. ГОДИНУ
Вебинар ће се одржати 15. фебруара 2021.
године у реалном времену, уз могућност
накнадног гледања до 22. фебруара 2021.
године и за учеснике који не буду пратили
вебинар уживо.

П Р О Г Р А М:
У оквиру семинара биће обрађено мноштво специфичних питања од којих издвајамо:

• Третман улагања у туђу имовину
• Третман инвестиционе имовине
• Промјене у оквиру групе средстава током године и утицај на обрачун
износа амортизације
• Одложена пореска средства и одложене пореске обавезе
• Капитални добитци и губитци у пореском билансу
• Признавање расхода исправке вриједности сумњивих и спорних
потраживања
• Порески третман државне помоћи
• Утањена капитализација
• Умањења пореске основице пореза на добит
• Признавање пореског кредита
• Порез по одбитку
• Признавање осталих трошкова
• Опорезивање добити непрофитних организација у Републици Српској
• Мањкови и губици на залихама и другој имовини
• Трошкови резервисања
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

ПРЕДАВАЧИ:
Перса Паић, Пореска управа Републике Српске
Проф. др Јелена Пољашевић, Економски факултет, Бања Лука
Мирослав Бркић, Министарство финансија Републике Српске
Котизација за учешће на вебинару 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

Учешће у вебинару подразумијева да сте преко рачунара са звучницима, лаптопа или мобилног
телефона повезани на интернет, те инсталирану Cisco Webex Desktop апликацију. Питања
можете постављати и у писаној форми путем чета на вебинару. Упутство за инсталацију Cisco
Webex Desktop апликације, добићете на е-mail након пријаве на вебинар.
За сва питања о предметном вебинару можете контактирати координатора вебинара Синишу
Ерцега на е-mail-a: sinisa.erceg@srrrs.org или на број телефона: 051/431-260, 051/431-270.

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).

