„Привредни саветник“
организује

САВЕТОВАЊЕ

ПРИПРЕМЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ
ИЗВЕШТАЈА ЗА 2016. ГОДИНУ И ОСТАЛЕ АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ
Теме:
1. Актуелна питања из области ПДВ:
• промет добара и услуга из области грађевинарства,
• повраћај добара, измена пореске основице – књижно одобрење или нови промет,
• обрачун ПДВ на мањак и расход добара,
• одговори на најчешће дилеме и недоумице у пракси;
2. Актуелна питања у вези са порезом по одбитку на услуге нерезидентних правних лица;
3. Спорна и актуелна питања у вези са порезом на доходак грађана (накнада штете за
неискоришћени годишњи одмор, итд.);
4. Припремне радње за састављање годишњег финансијског извештаја за 2016. годину;
5. Годишњи попис имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2016. године;
6. Новине у обрачуну пореза на добит и састављању пореског биланса за 2016. годину;
7. Остале актуелности;
8. Одговори на питања.
МЕСТА И ДАТУМИ ОДРЖАВАЊА САВЕТОВАЊА:
ЧАЧАК

Хотел „Морава“, бул. Вука Караџића 2

СУБОТИЦА

Скупштина општине – нова зграда

УЖИЦЕ

Биоскоп „АРТ“

ЗРЕЊАНИН

Хотел „Војводина“

БЕОГРАД

Дом синдиката – велика сала

НОВИ САД

Хотел „Парк“

НИШ

New city hotel, Вожда Карађорђа 12

КРАГУЈЕВАЦ

Хотел „Крагујевац“

ШАБАЦ

Хотел „Слобода“

ВРЊАЧКА БАЊА

Зграда општине, Крушевачка 17

5. децембар 2016.
6. децембар 2016.
7. децембар 2016.
8. децембар 2016.
9. децембар 2016.

Саветовање у свим местима почиње у 9,00 часова.
Материјал за саветовање је часопис „Привредни саветник“ бр. 21 и 22/2016.
Учешће на саветовању за претплатнике је бесплатно. На улазу треба само предати улазницу која се налази у прилогу овог броја.
Остала лица плаћају накнаду за учешће на саветовању од 10.000 динара, са ПДВ. У износ
накнаде за остала лица укључен је „Привредни саветник“ бр. 21 и 22/2016.
Накнада за саветовање може се уплатити на један од текућих рачуна „Привредног саветника“:
160-186875-14, 170-900-30, 205-5686-05 и 220-135317-86. Плаћање се може извршити и на самом
саветовању, у готовом.

