„Привредни саветник“
организује

САВЕТОВАЊЕ

ПРИМЕНА НОВИХ ПОРЕСКИХ И ДРУГИХ ПРОПИСА И ПРИПРЕМЕ
ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2017. ГОДИНУ
Програм саветовања:

 Актуелне теме и нови прописи:
1. Измене и допуне Закона о ПДВ и примена корисничког Упутства за састављање и подношење
образаца ПОПДВ и ПП ПДВ
2. Измене и допуне Закона о порезу на добит правних лица
3. Измене и допуне Закона о порезу на доходак грађана
4. Измене и допуне Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање
5. Измене и допуне Закона о привредним друштвима
6. Обрачунавање и плаћање акцизе на производе добијене прерадом кафе;
 Примена нових МРС/МСФИ и новог IFRIC ТУМАЧЕЊА 22 Разматрање аванса и трансакција у
страним валутама приликом састављања годишњег финансијског извештаја за 2017. годину;
 Попис имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2017. године, обрачун ПДВ и књижење
разлика по попису;
 Одговори на питања.




МЕСТА И ДАТУМИ ОДРЖАВАЊА САВЕТОВАЊА:

УЖИЦЕ
СЕНТА
ЧАЧАК
СУБОТИЦА
БЕОГРАД
НОВИ САД
КРАГУЈЕВАЦ
НИШ
ВАЉЕВО
ВРЊАЧКА БАЊА
ШАБАЦ
ЈАГОДИНА

Биоскоп „АРТ“, Петра Ћеловића 4
Хотел „Royal“
Хотел „Морава“
Скупштина општине – нова зграда
Сава центар – сала 1/0
Хотел „Парк“
Хотел „Крагујевац“
New City hotel
ОМНИ ЦЕНТАР, Кнез Михаилова 88
Хотел „Solaris“
Шабачко позориште, Карађорђева 22
Хотел „Hill“, Стевана Ивановића 3

7. децембар 2017.
8. децембар 2017.
11. децембар 2017.
12. децембар 2017.
13. децембар 2017.
14. децембар 2017.

Саветовање у свим местима почиње у 9,00 часова.
Материјал за саветовање је часопис „Привредни саветник“ бр. 22 и 23/2017.
Накнада за учешће на саветовању износи:
– 3.600 динара, са ПДВ, за претплатнике на часопис „Привредни саветник“;
– 10.000 динара, са ПДВ, за остала лица. У ову цену укључен је часопис „Привредни саветник“ бр. 22 и
23/2017.
Важна напомена: НАКНАДА СЕ ОДНОСИ НА ЈЕДНОГ УЧЕСНИКА САВЕТОВАЊА.
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.
За улаз на саветовање обавезно понети доказ о уплати накнаде.
За све информације у вези са уплатом накнаде учесници се могу обратити служби претплате на телефон
(011) 3209-630.
На саветовању се могу купити: Приручник за примену Контног оквира за средња, мала и микро
правна лица и предузетнике, Аналитички контни план и остале публикације Привредног саветника.

