„Привредни саветник“
организује

саветОваЊе

нОви ПрОПиси О Пдв, ОБраЧУн Пдв У ГраЂевинарствУ
и ПОреЗ ПО ОдБиткУ на ПриХОде страниХ ЛиЦа
Програм саветовања:
I. Примена новог Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о Пдв и о облику
и садржини прегледа обрачуна Пдв
1. Примери вођења посебних евиденција ПДВ за:
1.1. обрачунати ПДВ на: (1) промет добара и услуга са правом на одбитак претходног пореза и без
права на одбитак претходног пореза; (2) опорезиви промет добара и услуга; (3) обрачунати ПДВ
за промет другог лица од стране пореских дужника; (4) смањење, односно повећање основице
и обрачунатог ПДВ;
1.2. претходни ПДВ на: (1) увоз добара; (2) набавку добара и услуга од пољопривредника; (3) набавку
добара и услуга од осталих лица; (4) смањење, односно повећање основице за набављена добра
и услуге у Републици и исправку одбитка претходног пореза; (5) промет добара и услуга извршен
у иностранству и другим активностима, односно примањима која не подлежу ПДВ.
2. Нови образац ПОПДВ – Преглед обрачуна ПДВ који се доставља уз ПП ПДВ од 1.01.2017.
II. Обрачун Пдв у грађевинарству:
– који промет добaра и услуга из области грађевинарства подлеже примени члана 10. став 2. тачка 3)
Закона о ПДВ, за који је порески дужник прималац добара и услуга;
– који се промет добара и услуга не сматра прометом из области грађевинарства;
– лица која су порески дужници за промет добра и услуга из области грађевинарства.
III. Порез по одбитку на приходе страних правних лица (нерезидената):
– приходи страних правних лица који подлежу порезу по одбитку по члану 40. Закона о порезу на
добит правних лица (ЗПД);
– приходи страних правних лица који не подлежу порезу по одбитку по члану 40. ЗПД;
– примена уговора о избегавању двоструког опорезивања у вези са применом члана 40. ЗПД.
IV. Одговори на постављена питања

Места и датУМи ОдрЖаваЊа саветОваЊа:

УЖИЦЕ

Биоскоп „АРТ“

СУБОТИЦА

Скупштина општине – нова зграда

ЧАЧАК

Висока школа техничких струковних студија, Св. Саве 65

ЗРЕЊАНИН

Хотел „Војводина“

БЕОГРАД

Дом синдиката – велика сала

НОВИ САД

Хотел „Парк“

НИШ

Народно позориште

КРАГУЈЕВАЦ

Хотел „Шумарице“

ШАБАЦ

Хотел „Слобода“

ВРЊАЧКА БАЊА

СБ „Меркур“ – зграда термо-минералног купатила

саветовање у свим местима почиње у 9,00 часова.

17. октобар 2016.
18. октобар 2016.
19. октобар 2016.
20. октобар 2016.
21. октобар 2016.

Материјал за саветовање је часопис „Привредни саветник“ бр. 18 и 19/2016 који ће бити достављен
претплатницима пре саветовања.
Накнада за учешће на саветовању износи:
– 3.600 динара, са ПДВ, за претплатнике на часопис „Привредни саветник“;
– 8.000 динара, са ПДВ, за остала лица. У ову цену укључен је материјал за саветовање.
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, о чему на саветовању треба предати доказ или
у готовом на самом саветовању.
У вези са уплатом накнаде учесници се могу обратити служби претплате на телефон (011) 3209-630, како
би на време добили рачун за своју уплату и избегли гужву пре почетка саветовања.

