
                                                                                                   ОБРАЗАЦ ПБПЈ 
 __________________________________________________ 
(назив сталне пословне јединице нерезидентног обвезника) 
______________________________________ 
                               (седиште)  
______________________________________ 
         (облик сталне пословне јединице)1) 

 
ПОРЕСКИ БИЛАНС ПОСЛОВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

 
за период од_____до_____20__ . године 

 
                                                           - износ у динарима без пара - 

Ред. 
број 

Позиција Динара 

1 2 3 
1. Приходи сталне пословне јединице  

2. Дозначена средства  

3. Приходи по основу трансферних цена  
4. Обрачунати приходи по ценама „ван дохвата 

руке” 
 

5. Разлика обрачунатих прихода (ред. бр. 4-3>0)  

6. Укупни приходи (ред. бр. 1+2+5)  
7. Зараде запослених у сталној пословној јединици  
8. Укупни трошкови закупљеног пословног 

простора 
 

9.  Остали трошкови сталне пословне јединице   
10. Расходи по основу трансферних цена  
11. Обрачунати расходи по ценама „ван дохвата 

руке” 
 

12. Разлика обрачунатих расхода (ред. бр. 10 - 11>0)  

13. Расходи камата и припадајућих трошкова  
14. Расходи по основу ауторског и сродних  права и 

права индустријске својине 
 

15. Укупни расходи (ред. бр. 7 + 8 + 9 - 12 - 13 - 14)  

16. Опорезива добит - пореска основица (ред. бр. 6-
15>0) 

 

17. Обрачунати порез (ред. бр. 16 x__%)  
 
  1) Члан 4. Закона 
 
У ________________                                                       Лице одговорно за састављање  
Дана__________године                           МП                              пореског биланса 
                                                                                           ___________________________ 
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