„Привредни саветник“
организује

НОВО САВЕТОВАЊЕ

НОВА ЕВИДЕНЦИЈА ПДВ, САСТАВЉАЊЕ ПРЕГЛЕДА
ОБРАЧУНА ПДВ ОД 1. ЈАНУАРА 2018. ГОДИНЕ
И ДРУГЕ АКТУЕЛНОСТИ
Програм саветовања:
I. ОБЛИК, САДРЖИНА И НАЧИН ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ О ПДВ
II. ИСКАЗИВАЊЕ ПОДАТАКА О ДУГОВАНОМ ПДВ У ОБРАСЦУ ПО ПДВ – ПРЕГЛЕД ОБРАЧУНА ПДВ
● Промет добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза
и без права на одбитак претходног пореза
● Опорезиви промет добара и услуга који врши обвезник ПДВ и обрачунати ПДВ
● Обрачунати ПДВ за промет другог лица (ПДВ који обрачунавају порески дужници)
● Посебни поступци опорезивања (туристичке агенције, половна добра, уметничка дела, колекционарска
добра и антиквитети)
● Исказивање укупног промета добара и услуга и укупно обрачунатог ПДВ
III. ИСКАЗИВАЊЕ ПОДАТАКА ПО ОСНОВУ НАБАВКЕ ДОБАРА И УСЛУГА У ОБРАСЦУ ПО ПДВ – ПРЕГЛЕД
ОБРАЧУНА ПДВ
● Увоз добара стављених у слободан промет у складу са царинским прописима (Вредност добара за чији је
увоз прописано пореско ослобођење, укључујући и повећање, односно смањење вредности тих добара; Увоз
добара на који се плаћа ПДВ; Укупан ПДВ плаћен при увозу добара, а који се може одбити као претходни порез)
● Набавка добара и услуга од пољопривредника
● Набавка добара и услуга у Републици од домаћих и страних лица осим од пољопривредника (Набавка до
бара и услуга у Републици од обвезника ПДВ – промет за који је порески дужник испоручилац добара, односно
пружалац услуга; Набавка добара и услуга у Републици од обвезника ПДВ – промет за који је порески дужник
прималац добара, односно услуга; Набавка добара и услуга у Републици од страних лица која нису обвезници
ПДВ – промет за који постоји обавеза обрачунавања ПДВ и др.)
IV. ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА ИЗВРШЕН ВАН РЕПУБЛИКЕ И ДРУГИ ПРОМЕТ КОЈИ НЕ ПОДЛЕЖЕ ПДВ
V. АКТ УЕЛНОСТИ У ВЕЗИ СА ПДВ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ, МЕСТОМ ПРОМЕТА УСЛУГА И УТИЦАЈЕМ ПОРЕЗА ПО
ОДБИТКУ НА ОБРАЧУН ПДВ ЗА УСЛУГЕ СТРАНИХ ЛИЦА
VI. ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА
МЕСТО И ДАТУМ ОДРЖАВАЊА САВЕТОВАЊА:

БЕОГРАД

Булевар краља Александра 86
(Сала на V спрату пословне зграде Привредног саветника)

6. новембар 2017.

Саветовање почиње у 9,00 часова.
Због ограниченом броја места пре уплате неопходно је извршити пријављивање на тел. (011)
3209-645 или (011) 3209-630.
Материјал за саветовање је часопис „Привредни саветник“ бр. 19 и 20/2017, који ће бити достављен
претплатницима пре саветовања. Накнада за учешће на саветовању износи:
– 5.000 динара, са ПДВ, за претплатнике на часопис „Привредни саветник“;
– 10.000 динара, са ПДВ, за остала лица. У ову цену укључен је материјал за саветовање.
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, о чему на саветовању треба предати доказ или
уплатити у готовом на самом саветовању.
За све информације вези са уплатом накнаде учесници се могу обратити служби претплате на телефон
(011) 3209-630.

