
II ДДјелатност пореског обвезника

Трговина Производња Истраживање Услуге Финансије Остало 

III ИИнформације o профитабилности

IIII ККонтролисане трансакције

ГГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ
OO КОНТРОЛИСАНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА ИЗМЕЂУ ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА
зза период ддо

ИИзнос у KM %

Образац ТП-902
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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

IIznos u KM

3 Приходи од продаје роба и друге текуће имовине

4 Набавна вриједност продате робе и друге текуће имовине

1 ЕБИТ - (добит прије камате и пореза) пореског обвезникa 

2 РОИ - (поврат на капитал) пореског обвезникa 

7 Приходи по основу права коришћења нематеријане имовине 

8 Расходи по основу права коришћења нематеријане имовине 

5 Приход од продаје услуга 

6 Набавна вриједност продатих услуга

11 Приходи од продаје сталне имовине

12 Набавна вриједност купљене сталне имовине

9 Вриједност продаје права нематеријане имовине 

10 Вриједност куповине права нематеријане имовине 

15 Вриједност примљена за колатерал, гаранцију и слични уговори

16 Плаћена вриједност за колатерал, гаранцију и слични уговори

13
Вриједност продаје учешћа у капиталу (куповина дијела пословања и других правних 
лица, хартије од вриједности и сл.)

14
Вриједност куповине учешћа у капиталу (куповина дијела пословања и других правних 
лица, хартије од вриједности и сл.)

19 Остали приходи 

20 Остали расходи

17 Примљена камата

18 Плаћена камата

23 Дугорочне обавезе

24 Краткорочне обавезe

21 Дугорочна потраживања

22 Краткорочна потраживања

(потпис) (датум) Функција

П
от
пи
с

О
дг
ов
ор
но

 л
иц
е 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) (датум) Функција
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