МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Сектор за контролу

КЛ - 03-01/00
Датум
усвајања

18.09.2018.

Попис – имовине, залиха робе, потраживања – ванредан попис
Закон о рачуноводству и прописи донети на основу њега

Врсте инспекцијског надзора

Почетак инспекцијског надзора

1.

редовни

3. допунски

Датум:

2.

ванредни

4. контролни

Време:

Пословно име надзираног субјекта

Адреса седишта надзираног субјекта
Поштански број
Телефон

Место
Факс

e-mail

Решење АПР /број и датум првог и последњег/
Матични број

ПИБ
Обвезник ПДВ-а

ДА

НЕ

Одговорно лице(Име и презиме, ЈМБГ)
Број малопродајних објеката:
Назив малопродајног објекта у коме се врши контрола
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Адреса малопродајног објекта
Адреса/е централног/их магацина:
Адреса помоћног магацина:

Назив/ознака огранка надзираног субјекта

Адреса огранка надзираног субјекта
Поштански број

Место

Телефон

Факс

e-mail

Представници надзираног субјекта присутни инспекцијском надзору (поред имена и презимена
унети и податак о фукцији присутних представника)

Питање

ДА

НЕ

Бодови

1. Порески обвезник је:
- Друштво са ограниченом одговорношћу,
-

Акционарско друштво

-

Командитно друштво

-

Ортачко друштво

-

Предузетник који порез плаћа по стварној добити и воде
пословне књиге (по систему двојног или простог
књиговодства)

-

Предузетник паушалац*

*Уколико је одговор да је порески обвезник предузетник паушалац – нема обавезу вршења пописа на
дан 31.12., пошто не води пословен књиге, те самим тим не може извршити усклађивање стварног и
књиговодственог стања.

2

Ванредни попис залиха робе
Питање
1. Порески обвезник је извршио попис залиха робе на дан 31.12.
претходне године.

ДА

НЕ

Бодови

2. Порески обвезник је извршио усаглашавање књиговодственог и
стварног?
3. Порески обвезник је спровео сва књижења у пословним
евиденцијама након усаглашавања стања
4. Порески обвезник је именовао пописну комисију за ванредни
попис залиха робе?
5. Да ли су прокњижени СВИ документи који се односе на улаз и
излаз робе, а који у битној мери утичу на књиговодствено стање
робе?
Ако је одговор НЕ наведети све рачуне или отпремнице по којима
је роба запримљена, а није извршено књижење у пословним
књигама пореског обвезника:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_____________________________________________________.
6. Да ли порески обвезник има туђе робе на свом складишту?
7. Да ли је порески обвезник одвојио туђу робу од своје и иста је
видно обележена?
8. Порески обвезник има своју робу у туђем магацину?
9. Да ли је порески обвезник своју робу у туђем магацину видно
обележио?

УКУПНО
Остварен број бодова
(за одговор ДА број бодова је ____, за одговор НЕ број бродова је 0)
Степен ризика
(_____незнатан, _____низак, _____средњи, ____ висок, ______критичан)

Надзирани субјекат

------------------------------------------

Инспектор
теренске контроле

--------------------------------------------
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