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Сажетак: Од 2004. године, важну категорију у финансијским извештајима 

српских ентитета представља одложени порез на добитак, настао као 

последица привремених разлика између вредности у пословним и пореским 

евиденцијама. Предмет истраживања у овом радујесте ревизија одложеног 

пореза на добитак, која се спроводи у оквиру редовне ревизије финансијских 

извештаја. Циљ истраживања јесте сагледавање специфичности ревизије 

одложеног пореза на добитак у односу на ревизију осталих позиција финансијских 

извештаја. У раду је коришћен метод студије случаја, који је показао да 

неправилности везане за одложени порез на добитак могу бити разлог 

модификованог мишљења ревизора. Као кључна тврдња управе у студији случаја 

идентификована је тачност у обрачуну одложеног пореза на добитак. 

Кључне речи: одложени порез на добитак, ревизија, финансијски извештаји, 

студија случаја. 

 

Abstract: Deferred income tax, generated as a result of temporary differences between 

values in business and tax evidences, represents important category of financial 

statements of Serbian entities from 2004.Research subject in this paperis deferred 

income tax audit, which is conducted under regular financial statements audit. Research 

objective is to overview specific features of deferred income tax audit in relation to audit 

of other financial statements positions. In the paper has been used a case study method, 

which showed that deferred income tax irregularities can be a reason for modified audit 

opinion. In the case study, accuracy in the calculation of deferred income tax is 

identified as a key management assertion. 

Keywords: deferred income tax, auditing, financial statements, case study. 

 

1. УВОД 

 

Увођење сета Међународних рачуноводствених стандарда 

(МРС), односно Међународних стандарда финансијског 

извештавања (МСФИ), као нормативне основе за састављање 

финансијских извештаја у Републици Србији, 2004. године довело је 

до радикалног заокрета у начину обрачуна пореза на добитак и 

финансијском извештавању о порезу на добитак. 

Обавезност примене МРС/МСФИ довела је до тога да 

ентитети који састављају финансијске извештаје, у складу са МРС 12 

– Порези на добитак (Министарство финансија РС, 2018), морају 
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поред текућег пореза на добитак билансирати и одложени порез на 

добитак. Самим тим се јавила потреба и за надзором над обрачуном 

одложеног пореза на добитак и финансијским извештавањем о 

одложеном порезу на добитак. 

Независна екстерна ревизија одложеног пореза на добитак 

спроводи се у оквиру ревизије финансијских извештаја, са циљем 

провере адекватности обрачуна одложеног пореза на добитак, као и 

његовог презентовања у финансијским извештајима и напоменама уз 

финансијске извештаје. 

Предмет истраживања у овом раду јесте независна екстерна 

ревизија одложеног пореза на добитак. Циљ истраживања је 

сагледавање специфичности поступака ревизије одложеног пореза на 

добитак у односу на ревизију осталих позиција финансијских 

извештаја. 

Поред увода и закључка, рад је структуриран из три целине. 

Први део рада је посвећен основним карактеристикама финансијског 

извештавања о одложеном порезу на добитак у складу са 

МРС/МСФИ. Други део рада се односи на карактеристике ревизије 

одложеног пореза на добитак. Трећи део рада обухвата студију 

случаја из српске ревизорске праксе о неадекватном обрачуну 

одложеног пореза на добитак. 

 

2. ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ О ОДЛОЖЕНОМ 

ПОРЕЗУ НА ДОБИТАКПРЕМА МРС/МСФИ 

 

Рачуноводствени третман одложеног пореза на добитак 

представља комплексно подручје рачуноводства са пуно 

контроверзи (Graham и др., 2012). Одложена пореска средства и 

одложене пореске обавезе представљају износе пореза на 

добитак,повративе или плативе у будућим периодима, настале као 

последица привремених разлика између вредности у пословним 

(књиговодственим) и пореским евиденцијама, неискоришћених 

пореских губитака и пореских кредита.С обзиром на доминантну 

употребу метода обавеза при обрачуну одложеног пореза на добитак 

(Geyer, 2014), фокусирану на биланс стања, привремене разлике се 

обично односе на разлике између пословних и пореских вредности 

средстава и обавеза извештајног ентитета. 

Као последица поменутих привремених разлика, у извештају 

о финансијској позицији (билансу стања) јављају се позиције 

одложених пореских средстава и одложених пореских обавеза. При 

томе треба имати у виду да одложена пореска средства настају по 

основу одбитних привремених разлика, неискоришћених пореских 
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губитака и пореских кредита, док одложене пореске обавезе настају 

искључиво по основу опорезивих привремених разлика. 

Привремене разлике се сматрају одбитним уколико је 

књиговодствена вредност средства (обавезе) мања (већа) од пореске 

вредности средства (обавезе), док се привремене разлике сматрају 

опорезивим у супротним случајевима. 

Посматрано са аспекта биланса успеха, одложена пореска 

средства настају уколико је, услед одбитних привремених разлика, 

рачуноводствени добитак пре опорезивања у билансу успеха мањи 

од опорезивог добитка у пореском билансу (Андрић & Вуковић, 

2015, стр. 60), док одложене пореске обавезе настају у супротном 

случају. 

Између држава постоје велике разлике по питању 

рачуноводственог третманаодложеног пореза на добитак,које 

примарно потичу из нехармонизованих националних регулатива 

пореза на добитак. Разлике се, пре свега, односе на изворе настанка 

одложеног пореза на добитак. Лазић (2012) и Вржина 

(2017)најважнијим изворима одложеног пореза на добитак у 

Републици Србији сматрају: 

 амортизацију и ревалоризацијусталне имовине; 

 обезвређење имовине; 

 вредновање финансијских средстава расположивих за 

продају; 

 трошкове резервисања (за отпремнине запосленима и дата 

јемства и гаранције); 

 обрачунате анеплаћене јавне дажбине; 

 неискоришћене пореске губитке и кредите и сл. 

Одложени порез на добитак се у билансу стања исказује у 

пребијеном износу (у вредности позитивне разлике између укупних 

одложених пореских средстава и одложених пореских обавеза), 

сагласно параграфу 74. МРС 12, уколико: 

 ентитет има законско право да пребија текућа пореска 

средства са текућим пореским обавезама и 

 одложена пореска средства и одложене пореске обавезе се 

односе на порез на добитак који је наметнула иста пореска 

власт. 

Износ добијен пребијањем сматра се нето одложеним 

пореским средствима или нето одложеним пореским обавезама 

(Вржина, 2017, стр. 47). Док се одложене пореске обавезе признају за 

све опорезиве привремене разлике, одложена пореска средства се, у 

општем случају, признају (сагласно параграфу 24. МРС 12) само у 

мери у којој је вероватно да ће у будућности постојати расположиви 
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опорезиви добитак за који се може искористити одбитна привремена 

разлика. 

Сагласно МРС 12 (параграфи 80. и 81), ентитети су у обавези 

да у напоменама уз финансијске извештаје обелодањују одређене 

информације о текућем и одложеном порезу на добитак. У контексту 

одложеног пореза на добитак, кључно је да ентитети засебно објаве 

износ текућег и одложеног пореза на добитак, што је у Републици 

Србији, захваљујући детаљности званичног обрасца биланса успеха, 

постигнуто у самом билансу успеха. Такође, неопходно је да 

ентитети обелодане компоненте (изворе настанка) одложених 

пореских средстава и обавеза и вредност сваке компоненте. Овакво 

обелодањивање је посебно важно у ситуацији када је одложени порез 

на добитак материјално значајан у ентитету. Коначно, важно је да 

ентитет обелодани изворе и износе непризнатих одложених 

пореских средстава. 

Према параграфу 56. МРС 1, одложена пореска средства и 

одложене пореске обавезе се не смеју посматрати као делови 

краткорочне имовине и краткорочних обавеза, респективно. С друге 

стране, могуће је уочити изворе одложених пореза који никада неће 

нестати из биланса стања, као што је амортизација сталне имовине 

уколико се капитална улагања врше у континуитету и не долази до 

промене метода обрачуна амортизације.Амир и сарадници (Amir и 

др., 1997, стр. 603)сматрају да у таквим ситуацијама кореспондентни 

износ одложених пореских обавеза треба додати сопственом 

капиталу, односно кореспондентни износ одложених пореских 

средстава одузети од сопственог капитала. Третман одложених 

пореских обавеза као дела сопственог капитала или обавеза од 

значаја је приликом израчунавања степена задужености ентитета, 

који представља важан индикатор у оцени финансијског положаја и 

кредитне способности предузећа (Илић & Саковић, 2017, стр. 11). 

Третман одложеног пореза на добитак према МРС 12 је, 

према свим битнијим параметрима, идентичан третману према 

Међународним стандардима финансијског извештавања за мала и 

средња предузећа – МСФИ за МСП (Министарство финансија РС, 

2018а).Изузетак се односи на ситуацију у којој се, према МРС 12, 

одложена пореска средства признају до износа за који је вероватно 

да ће постојати расположиви опорезиви добици у будућности за 

његову реализацију, док МСФИ за МСП уводи концепт ,,исправке 

процене“ (енгл. valuation allowance) којим се захтева свођење 

укупних одложених пореских средстава на износ за који је вероватно 

да ће бити реализован у будућности. У општем случају, ови 
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приступи резултираће истим износом обрачунатих одложених 

пореских средстава. 

Ради конкретизације разматрања о одложеном порезу на 

добитак, у табели 1. је приказан хипотетички пример обрачуна 

одложеног пореза на добитак по основу амортизације сталне 

имовине. 

 

Табела 1.: Хипотетички пример обрачуна одложеног пореза на 

добитак по основу амортизације сталне имовине 

Р.б. Елемент 
Износ 

(у 000 дин) 

1. Одложене пореске обавезе (01. јануар) 130.000 

2. Књиговодствена вредност сталне имовине 

(31. децембар) 
10.000.000 

3. Пореска вредност сталне имовине  

(31. децембар) 
9.000.000 

4. Опорезива привремена разлика                                                [2-3] 1.000.000 

5. Одложене пореске обавезе 

(31. децембар)                         
[4 х 15%] 150.000 

6. Одложени порески расход                                                         [5-1] 20.000 

 

3. ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ РЕВИЗИЈЕ ОДЛОЖЕНОГ 

ПОРЕЗА НА ДОБИТАК 

 

Спровођење ревизије одложеног пореза на добитак зависи од 

материјалности одложеног пореза на добитак у билансу стања и 

билансу успеха, процењеног ризика којим су оптерећене поменуте 

позиције и налаза ревизора у претходним ревизијама. 

Посебно питање ревизије одложеног пореза на добитак 

представља процена материјалности одложеног пореза на добитак у 

извештајном ентитету. Специфичност процене материјалности 

проистиче из допуштеног пребијања укупних одложених пореских 

средстава и обавеза, односно чињенице да се из биланса стања 

најчешће може утврдити једино материјалност нето одложених 

пореских средстава или обавеза. У том контексту, досадашња 

истраживања на територији Републике Србије дала су сличне 

закључке – Вучковић-Милутиновић и Лукић (2013), односно Вржина 

(2017) су закључили да нето одложена пореска средства или обавезе 

у просечном српском ентитету нису материјално значајне позиције 

биланса стања, уколико се материјалност постави на нивоу од 1% 

укупне имовине.Такође, закључак оба рада јесте да је билансна 

позиција сталне имовине (односно амортизација сталне имовине) 
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најчешћи извор одложеног пореза на добитак у ентитетима у 

Републици Србији. 

При процени материјалности одложеног пореза на добитак на 

основу пребијеног износа у билансу стања треба бити јако опрезан. 

Разлоге за опрез треба тражити у најмање два разлога: 

 укупна одложена пореска средства и обавезе могу, посматано 

одвојено, бити материјалног карактера, док исте те позиције у 

пребијеном износу могу бити безначајне и 

 присутна је вероватноћа да управа ентитета неће 

идентификовати и билансирати поједине привремене разлике, 

чиме се материјалност одложеног пореза на добитак 

вештачки умањује. 

Позиције одложеног пореза на добитак оптерећене су 

инхерентним ризиком услед потреба за просуђивањем од стране 

управе ентитета при њиховом билансирању. Ово се посебно односи 

на признавање одложених пореских средстава, која се у билансу 

стања, према МРС 12, МСФИ за МСП и америчком ASC (Accounting 

Standards Codification) 740 – Income Taxes, признају искључиво 

уколико управа ентитета перципира остварење добитака у 

будућности. Практично, одложена пореска средства се признају у 

ситуацији када је ,,више вероватно него што није“ да ће у 

будућности бити расположив адекватан износ опорезивог добитка 

(Edwards, 2018). Процену поменуте вероватноће врши управа 

ентитета, при чему је ревизија управине процене важан сегмент 

ревизије одложеног пореза на добитак. 

Даливал и сарадници (Dhaliwal и др., 2004) указују на то да 

управе предузећа могу бити склоне опортунистичком подешавању 

текућег и одложеног пореза на добитак у билансу успеха, како би 

побољшали профитабилност предузећа, односно достигли ниво 

профитабилности очекиван од стране тржишних аналитичара.С 

обзиром на то да билансирање одложених пореских средстава и 

њима припадајућих одложених пореских прихода позитивно утиче 

на профитабилност ентитета, управа ентитета може бити склона 

прецењивању одложених пореских средстава и прихода.Гордон и 

Џус (Gordon & Joos, 2004) налазе опортунистичко понашање управе 

појединих британских компанија приликом билансирања одложеног 

пореза на добитак са циљем управљања нивоом задужености 

компаније. 

Претходна истраживања су показала да привредна друштва 

(Frank & Rego, 2006) и банке (Schrand & Wong, 2003) могу бити 

склоне процењивању одложених пореских средстава на начин којим 

се врши тзв. уједначавање добитка, односно пегледање резултата 



Стефан Вржина 

 

Vol. 20, број 2/2018, стр. 87-99 93 

(енгл. income smoothing). Уједначавање добитка подразумева утицај 

управе на расходе и приходе ентитета како би се елиминисале 

варијације резултата по пословним годинама (Ристић и др., 2016, 

стр. 26). 

Питање процене постојања будућих опорезивих добитака 

посебно је добило на значају након светске економске кризе, која је 

утицала на нестабилност пословних активности ентитета и тиме на 

неизвесност у погледу остваривања будућих опорезивих добитака 

(Whitehouse, 2009). Такође, ревизорима котираних компанија може 

бити користан налаз Баденхорста и Фереире (Badenhorst & Ferreira, 

2016) по којем светска економска криза утиче на вредновање 

одложених пореских средстава од стране тржишних актера. 

Попут ревизије осталих билансних позиција, и ревизија 

одложеног пореза на добитак се реализује кроз испитивање 

одређених тврдњи управе. 

Према Међународном стандарду ревизије 315 – 

Идентификовање и процена ризика материјално погрешних исказа 

путем разумевања ентитета и његовог окружења (IFAC, 2018), 

кључним тврдњама управе сматрају се постојање (настанак), 

комплетност, тачност, разграничење, класификацију, власништво 

(права и обавезе), вредновањеи тврдње управе које се односе на 

обелодањивања о билансним позицијама. Ваха (Vacha, 2014, стр. 48) 

сматра да кључну тврдњу управе приликом ревидирања одложеног 

пореза на добитак представља постојање (за позиције биланса 

стања), односно настанак (за позиције биланса успеха). Такође, овај 

аутор сматра да ревизори морају обратити пажњу на презентацију и 

обелодањивања о одложеном порезу на добитак у напоменама уз 

финансијске извештаје. 

С обзиром на доминантну употребу метода обавеза у 

савременом рачуноводству, ревизорски поступци су усмерени на 

ревидирање односних позиција биланса стања – одложених пореских 

средстава и одложених пореских обавеза. За потребе ревидирања тих 

позиција, Пансел (Puncel, 2007, стр. 17·6) и Вржина (2017) утврђују 

следеће кораке које ревизори америчких компанија морају 

спровести: 

 утврђивање врста и износа привремених разлика, као и 

природе, износа и рока важења неискоришћених пореских 

губитака и кредита; 

 мерење укупних одложених пореских обавеза за све 

опорезиве привремене разлике коришћењем адекватне 

пореске стопе; 
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 мерење укупних одложених пореских средстава за све 

одбитне привремене разлике и некоришћене пореске губитке 

коришћењем адекватне пореске стопе; 

 мерење укупних одложених пореских средстава за све врсте 

неискоришћених пореских кредита и 

 исправка процене укупних одложених пореских средстава 

уколико је вероватно да, делимично или у целини, у 

будућности неће постојати износ опорезивих добитака за 

реализацију укупних одложених пореских средстава. 

 

4. НЕАДЕКВАТАН ОБРАЧУН ОДЛОЖЕНОГ ПОРЕЗА НА 

ДОБИТАК: СТУДИЈА СЛУЧАЈА 

 

4.1. Основне информације о анализираном ентитету 

 

Предмет студије случаја јесте ентитет инкорпориран на 

територији Републике Србије, примарно ангажован у делатности 

управљања спортским објектима. Анализирани ентитет, који је у 

потпуности у државном власништву, управља једним спортско-

рекреативним центром и једном халом спортова. 

У фокусу студије случаја налазе се појединачни финансијски 

извештаји ентитета за пословну годину t, чија је ревизија спроведена 

од стране ревизорског друштва у домаћем власништву. Финансијски 

извештаји за претходну пословну годину, t–1, нису били предмет 

независне екстерне ревизије, док су финансијски извештаји за 

наредну пословну годину, t+1, ревидирани од стране истог 

ревизорског друштва. У посматраним годинама, ентитет није 

састављао консолидоване финансијске извештаје. 

Кључни финансијски подаци о анализираном ентитету за 

посматране године приказани су у наредној табели.Финансијски 

подаци доступни су путем интернет презентације Агенције за 

привредне регистре РС (2018). 

Уколико се праг материјалности постави на нивоу од 1% 

укупне имовине, из табеле се може закључити да су нето одложене 

пореске обавезе представљале материјално значајну позицију 

биланса стања ентитета у све три године. Једини извор одложеног 

пореза на добитак била је амортизација сталне имовине, док 

одложена пореска средства по основу неискоришћених пореских 

губитака нису билансирана услед неизвесности у погледу остварења 

опорезивих добитака у будућности. 
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Табела 2.: Кључни финансијски подаци о анализираном ентитету за 

године t–1, t и t+1 

Позиција 
Година 

t–1 t t+1 

Панел А. Биланс стања у скраћеној форми (у 000 дин) 

Стална имовина 1.189.821 1.207.285 1.193.757 

Обртна имовина 72.255 86.989 55.973 

Укупна имовина 1.262.076 1.294.274 1.249.730 

Сопствени капитал 810.606 750.778 1.197.296 

Одложене пореске обавезе 26.144 55.504 31.639 

Краткорочне обавезе 425.326 487.992 20.795 

Укупни капитал и обавезе 1.262.076 1.294.274 1.249.730 

 

Панел Б. Учешће нето одложених пореских обавеза (ОПО) 

уукупној имовини (УИ) 

ОПО/УИ 2,0715% 4,2884% 2,5317% 

 

Панел В. Релевантне позиције биланса успеха (у 000 дин) 

Резултат пре опорезивања (27.809) (30.469) (63.030) 

Текући порески расход 0 0 0 

Одложени порески расход (10.710) (29.360) (3.030) 

Нето резултат (38.519) (59.829) (66.060) 

 

4.2. Налази ревизора о одложеном порезу на добитак 

 

Анализирани ентитет је од стране независног екстерног 

ревизора добио мишљење са резервом (квалификовано мишљење) о 

појединачним финансијским извештајима за пословну годину t. Као 

основ за такво мишљење исказани су следећи аргументи: 

 неадекватан обрачун одложеног пореза на добитак и 

 неизвршено обезвређење потраживања од купаца чија је 

наплата неизвесна. 

Поред мишљења са резервом, скренута је пажња на 

угроженост даљег пословања ентитета, имајући у виду континуиране 

нето губитке и негативну вредност нето обртних средстава. 

По питању обрачуна одложеног пореза на добитак, ревизори 

су утврдили да су одложене пореске обавезе прецењене за 26.144 

хиљада динара. Такође, ревизори су утврдили да је одложени 

порески расход прецењен, а нето резултат ентитета потцењен за исти 

износ. У табели 3. приказан је неадекватан обрачун одложених 
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пореских обавеза, извршен од стране ентитета, као и адекватан 

обрачун у датој ситуацији. 

 

Табела 3.: Неадекватан и адекватан обрачун одложеног пореза на 

добитак у анализираном ентитету (у 000 дин) 

Елемент 
Неадекватан 

обрачун 

Одложене пореске обавезе (01. јануар) [1] 26.144 

Обрачунате одложене пореске обавезе за год.t [2] 29.360 

Одложене пореске обавезе (31. децембар) [3=1+2] 55.504 

Одложени порески расход за годину t [4=3-1] 29.360 

Елемент 
Адекватан 

обрачун 

Одложене пореске обавезе (01. јануар) [1] 26.144 

Обрачунате одложене пореске обавезе за год.t [2] 29.360 

Одложене пореске обавезе (31. децембар) [3=2] 29.360 

Одложени порески расход за годину t [4=3-1] 3.216 

 

Прецењеност одложених пореских обавеза последица је 

неадекватнепроцене одложених пореских обавеза на дан 31. 

децембар. Ентитет је, по основу разлике између књиговодствене и 

пореске вредности сталне имовине, обрачунао одложене пореске 

обавезе за годину t у износу од 29.360 хиљада динара. Сагласно 

методу обавезе, тај износ представља и крајњи салдо одложених 

пореских обавеза за годину t. С друге стране, ентитет је обрачунатом 

износу додао почетни салдо одложених пореских обавеза и тако 

формирао крајњи салдо одложених пореских обавеза, чиме је 

извршено прецењивање одложених пореских обавеза за износ 

почетног салда. С обзиром на то да одложене пореске обавезе по 

основу амортизације сталне имовине као књиговодствену 

противставку имају одложени порески расход, извршено је 

потцењивање нето резултата ентитета за износ почетног салда. 

На овај начин обрачунате, одложене пореске обавезе су 

прецењене за чак 89% (уместо 29.360 хиљада динара, билансиран је 

износ од 55.504 хиљада динара). Дакле, у овој студији случаја разлог 

квалификованог мишљења ревизора је била тврдња управе о 

тачности обрачунатих одложених пореских обавеза.  

Ревизори су се током ангажмана могли уверити да 

привремена разлика по основу амортизације сталне имовине заиста 

постоји и да су обелодањивања у напоменама уз финансијске 

извештаје адекватна (обелодањено је коришћење метода обавезе у 

оквиру рачуноводствених политика, као и износ и извор одложеног 
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пореза на добитак). Коришћењем метода обавеза, што је 

конзистентно са МРС/МСФИ, изабрана је адекватна основа за 

вредновање одложених пореза, па тиме ревизорски циљ вредновања 

није угрожен. Ипак, оперативни поступак обрачуна одложених 

пореских обавеза био је нетачан, па је дошло до повреде ревизорског 

циља тачности. 

Имајући у виду да ентитет није извршио корекцију 

финансијских извештаја, по препоруци ревизора, за годину t издато 

је мишљење са резервом. У наредној години, t+1, ентитет је 

кориговао позиције одложених пореских обавеза и одложених 

пореских расхода. Финансијски извештаји за годину t+1оцењени су 

позитивним (немодификованим) мишљењем. 

 

5. ЗАКЉУЧАК 

 

Академска јавност у Републици Србији до сада није 

исказалазначајно интересовање за подручје ревизије одложеног 

пореза на добитак. Томе у прилог сведочи мали број академских 

радова који, барем спорадично, дотичу питање ревизије одложеног 

пореза. Чињеница да је МРС 12, као нормативна основа за 

извештавање о одложеном порезу на добитак, тек нешто више од 

једне деценије на снази у нашој земљи, представља својеврсно 

оправдање за то. 

У раду је указано на то да се кључна специфичност ревизије 

одложеног пореза на добитак у односу на ревизију осталих позиција 

финансијских извештаја односи на процену материјалности 

одложеног пореза на добитак у билансу стања. За разлику од бројних 

позиција финансијских извештаја, одложена пореска средства и 

обавезе се у билансу стања најчешће исказују у пребијеном износу, 

па при процени материјалности треба бити изузетно опрезан. 

У студији случаја је показано како неадекватан обрачун 

одложеног пореза на добитак може довести до прецењивања расхода 

и потцењивања нето резултата, што је за последицу имало мишљење 

ревизора са резервом. Кључна тврдња управе у студији случаја, 

односно тврдња управе која је узроковала неадекватно извештавање 

о одложеном порезу на добитак, била је тачност. 

Будућа истраживања о ревизији одложеног пореза на добитак 

могла би се кретати у правцу анализе учесталости модификације 

мишљења ревизора услед неадекватног обрачуна и презентације 

одложеног пореза на добитак и анализе финансијских 

карактеристика ентитета који неадекватно обрачунавају одложени 

порез на добитак и извештавају о одложеном порезу на добитак. 
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