
ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО ФИНАНЦИЈА
ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Пореска управа Федерације БиХ ОБРАЗАЦ ПР-ПД 
___________________________________
Испостава Пореске управе

I   ПОДАЦИ О ПОРЕСКОМ ОБВЕЗНИКУ
1. Назив пореског обвезника
2. Идентификациони број
3. Адреса сједишта / управе:

Улица: Број Мјесто: 
4. Шифра и назив основне дјелатности:
5. Број запослених: 6. Број пословних јединица:

II  ПОДАЦИ О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ ЗА 20.... ГОДИНУ
Р.б.
1. Укупна пореска обавеза (р.бр. 54. + 55. + 56. ПБ)
2. Уплаћене аконтације и преплате пореза (р.бр. 57. ПБ)
3. Износ пореза за уплату (р.бр. 58. ПБ)
4. Износ за поврат или пренос у наредни период (р.бр. 59. ПБ)

III  ИЗНОС МЈЕСЕЧНЕ АКОНТАЦИЈЕ ЗА НАРЕДНИ ПЕРИОД
Р.б.
1. Опорезива добит за претходну годину (р.бр. 42. ПБ)
2. Пренесени порески губици (р.бр. 7. Обрасца ГУ-ДОБ)
3. Основица (1. - 2.), ако је веће од 0
4. Обрачунати порез (3. x 10%), ако је 3. веће од 0
5. Пореска ослобађања по чл. 31., 32. i 33. закона
6. Остатак обрачунатог пореза (4. - 5.), ако је веће од 0
7. Мјесечни износ аконтације пореза на добит (6. : 12 мјесециi)

IV ПОТВРДА ПРИЈЕМА ПРИЈАВЕ И ПОДНЕСЕНИХ ПРИЛОГА (попуњава Пореска управа)
Порески биланс (Образац ПБ-ДОБ), са прегледом ризика
Биланс успјеха
Копија Статистичког анекса годишњег рачуноводственог извјештаја
Одлука о инвестирању са плановм инвестиција, по годинама
Докази о реализованим и плаћеним инвестицијама у протеклој години 
Списак запослених са инвалидитетом или посебним потребама (документација)
Порезни биланс и биланс успјеха за пословне јединице у РС и БД БиХ 
Докази о порезу на добит који је плаћен изван БиХ 
Докази о плаћеном порезу по одбитку у инострансvan teritorije Bosne i Hercegovine
Преглед насталих, искоришћених и неискоришћених пореских губитака (Образац ГУ-ДОБ)
Изјава исплатиоца дивиденди / удјела (Образац ИЗ-ДОБ)
Спецификација наплаћених, раније пореско непризнатих отписаних потраживања
Изјава о преносу преплата на име аконтација за наредни период 
Захтјев за поврат више плаћеног пореза

Датум подношења пријаве:

Одговорно лице обвезникаM.П.

ПРИЈАВА ПОРЕЗА НА ДОБИТ
за период од ________ до____________ године

Износ у KMОпис

Датум пријема пријаве: M.П.

Одговорно лице ПУ

Опис Износ у KM
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