НОВО ИЗДАЊЕ „ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА“
Привредни саветник је издао но
ву публикацију „ПДВ – Приручник
за примену пореза на додату вред
ност“. Ово је шесто измењено и допу
њено издање у којем је обрађена при
мена Закона о изменама и допунама
Закона о порезу на додату вредност
(„Службени гласник РС“, бр. 83/15) ко
ји се примењује од 15. октобра 2015.
године и примена свих измењених
подзаконских прописа донетих на
основу тог закона.
Материја у приручнику је темат
ски друкчије обрађена у односу на ра
нија издања. Обрађена је примена За
кона на страна лица, обвезнике ПДВ,
који врше промет добара и услуга у
Републици, на пореске пуномоћни
ке страних лица и на пореске дужни
ке – домаћа лица – обвезнике ПДВ и
оне који нису обвезници ПДВ, која су
примаоци добара и услуга станог ли
ца које није одредило пореског пуно
моћника.
У новом приручнику детаљно су обрађене измене и допуне одредаба За
кона, којима је проширен круг пореских дужника за промет добара и услуга у
Републици, што подразумева повољнији статус у систему ПДВ за обвезнике из
области: грађевинарства, промета електричне енергије и природног гаса, код
промета хипотековане непокретности, промета заложног права, промета добара
и услуга у извршном поступку и др. Обрађене су измене одредаба о утврђивању
места промета услуга у промету између домаћих и страних лица, измене одредаба о дану настанка промета добара и услуга, издавању рачуна и утврђивању
пореске основице, накнадним изменама пореске основице услед повећања или
смањења основице, измене одредби о примени ниже стопе ПДВ, измене одреда
ба о праву на одбитак претходног ПДВ, измене одредаба о опорезивању промета
половних добара, измене одредаба о пореској евиденцији и обавези сачињава
ња прегледа обрачуна ПДВ, који се доставља уз пореску пријаву ПП ПДВ, измене
одредаба о достављању обавештења о лицима од којих је вршен откуп секун
дарних сировина и пољопривредних производа у току године, измене одредаба
о рефакцији ПДВ стараном лицу и др. Такође, обрађена је примена измењених
подзаконских прописа које су извршене у складу са пос ледњим изменама и до
пунама Закона о ПДВ.
Нови приручник о ПДВ добијају сви учесници са плаћеном котизацијом за са
ветовање „Примена измена и допуна Закона о ПДВ и нови подзаконски про
писи о ПДВ“, које се одржава у периоду од 26. до 30. октобра 2015. године.

Привредни саветник
организује

САВЕТОВАЊЕ

ПРИМЕНА ИЗМЕНА И ДОПУНА ЗАКОНА О ПДВ
И НОВИ ПОДЗАКОНСКИ ПРОПИСИ О ПДВ
Програм:
– измене предмета опорезивања;
– измене одредаба о пореском обвезнику и пореском дужнику;
– нове одредбе о пореском пуномоћнику;
– новине у вези са опорезивањем промета добара и услуга у грађевинарству;
– измене одредаба о месту промета добара и услуга;
– новине у одредбама о настанку пореске обавезе;
– новине у одредбама о пореској основици и изменама пореске основице;
– новине у одредбама о примени ниже стопе ПДВ;
– новине у одредбама о ослобађању ПДВ без права на одбитак претходног ПДВ;
– новине у одредбама о ослобађању плаћања ПДВ;
– новине у вези са остваривањем права на одбитак претходног ПДВ;
– измене одредаба о добрима на која обвезник нема право претходног ПДВ;
– измене одредаба о исправци одбитка претходног ПДВ;
– новине у одредбама о промету половних добара;
– новине у пореској евиденцији ПДВ и обавези састављања прегледа ПДВ;
– измене рока за подношење пореске пријаве – Обрасца ПП ПДВ;
– обавеза достављања података о лицима од којих су набављене секундарне сировине и
пољопривредни производи и услуге;
– измене одредаба о рефакцији ПДВ страном обвезнику;
– примена прелазних одредаба и других измена у Закону о ПДВ;
– примена измена и допуна подзаконских прописа донетих на основу последњих измена и
допуна Закона о ПДВ;
– одговори на питања.
Учесници саветовања добијају материјал, нови „ПДВ Приручник“, у којем су обрађене измене
и допуне Закона о ПДВ и одредбе нових подзаконских прописа.
МЕСТА И ДАТУМИ ОДРЖАВАЊА САВЕТОВАЊА:

НОВИ САД

Хотел „Парк“

26. октобар 2015.

БЕОГРАД

Дом синдиката – велика сала

27. октобар 2015.

КРАГУЈЕВАЦ

Хотел „Крагујевац“

28. октобар 2015.

НИШ

Народно позориште у Нишу

29. октобар 2015.

ВРЊАЧКА БАЊА

СБ „Меркур“ – зграда термо-минералног купатила

30. октобар 2015.

Саветовање у свим местима почиње у 9,00 часова.
За претплатнике „Привредног саветника“ накнада за саветовање заједно са материјалом
(новим ПДВ Приручником ) износи 5.000 динара са ПДВ, а за друга лица која нису претплат
ници накнада са материјалом износи 10.000 динара са ПДВ. Накнада и материјал за саве
товање могу се уплатити на један од текућих рачуна „Привредног саветника“: 205-5686-05;
170-900-30; 160-186875-14 и 220-135317-86, о чему на саветовању треба предати доказ при
улазу на саветовање. Плаћање се може извршити и на самом саветовању, у готовом.
За детаљне информације можете се обратити служби претплате на телефоне:
(011) 3209-630 или (011) 3209-600.

