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Образац  ТП-900
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Назив Пријемни печат
Боснa и Херцеговинa                

Федерацијa Босне и Херцеговине    
Федерално министарство финансија 

- финанција                         
Пореска управа Федерације Босне и 

Херцеговине

ЈИБ

Улица

Град/Општина

Некретнине, постројења и опрема

ГОДИШЊА ПРИЈАВА 
ЗА УКЛАЊАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА КОД ТРАНСФЕРНИХ ЦИЈЕНА
за период до

1. 

Порески обвезник код којег је увећана пореска основица

2.

Порески обвезник код којег је умањена пореска основица
Назив Назив

Период од ____/____/__________ до____/____/__________ Период од ____/____/__________ до____/____/__________

ЈИБ ЈИБ

(датум) Функција

Град/Општина Град/Општина

3. Укупан износ корекције ( a) + б) + ц) + д + e) +ф) ) у пореском билансу
Износ у KM

Услуге

Остало

Износ корекцијеИИзнос трансакцијеННазив трансакције

П
от
пи

си

О
дг
ов
ор

но
 л
иц

е 
у 

по
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ск
ом

 о
бв
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ни

ку
 

1

Под материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је овај образац сачињен на основу мог познавања и вјеровања да је 
истинито, тачно и свеобухватно.  Изјава трећег лица (осим пореског обвезника) се заснива на свим информацијамa које су му 
презентоване и познате у моменту сачињавања овог обрасца.

(потпис и печат) (датум) Функција

(потпис и печат)

2.

Роба и залихе

Улагања, хартије од вриједности и зајмови

Нематеријална имовина
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