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„ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК“
организује

СЕМИНАР
на тему:

ОПОРЕЗИВАЊЕ НЕРЕЗИДЕНТНИХ ПРАВНИХ И ФИЗИЧКИХ
ЛИЦА У КОНТЕКСТУ ИЗМЕНА У ЗАКОНУ О ПОРЕЗУ НА
ДОБИТ ОД 1. АПРИЛА 2018. ГОДИНЕ И ЗАКОНУ О ПОРЕЗУ
НА ДОХОДАК ГРАЂАНА ОД 1. ЈАНУАРА 2018. ГОДИНЕ
БЕОГРАД

Образовни центар „Привредни саветник“
Бул. краља Александра 86, V спрат, сала 501

11. април
2018. године

Семинар почиње у 9,00 часова

ПРОГРАМ СЕМИНАРА:

• Које услуге нерезидентних правних лица од 1. априла 2018. године подлежу порезу по
одбитку у складу са измењеним правилима?

• Утицај ових измена пореза по одбитку на обрачун ПДВ на услуге страних правних
•
•
•
•
•
•
•

лица
Измењени рок плаћања пореза по одбитку и новине у вези са подношењем пореске
пријаве на Обрасцу ПДПО/С
Плаћања нерезидентним правним лицима: када су ауторска накнада, а када услуга
према домаћим прописима и уговорима о избегавању двоструког опорезивања
(УИДО) у контексту нових мишљења Министарства финансија?
Обрачун ПДВ по основу преноса, уступања и давања на коришћење ауторских и сродних
права, патената, лиценци, заштитних знакова, као и других права интелектуалне својине
и услуга које су непосредно повезане са њима до 1. јула и након 1. јула 2018. године
Шта се од 1. јануара 2018. године сматра опорезивим дохотком који нерезидентна
физичка лица остварују на територији Србије?
Остала питања у вези са обрачуном пореза и доприноса за нерезидентна физичка лица
Примена УИДО
Одговори на питања

Накнада за учешће на семинару за претплатнике износи 5.000 динара, са ПДВ.
У цену накнаде укључени су учешће на семинару, ужина, освежење и консултације са
предавачем.
Лица која нису претплатници плаћају накнаду у износу од 10.000 динара, са ПДВ, у
коју је укључен и „Привредни саветник“, бр. 8/2018.
Важана напомена: накнада се односи на једног учесника саветовања.
Накнада за семинар може 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. Плаћање се може извршити и на самом саветовању у готовом.
У вези са уплатом накнаде учесници се могу обратити служби претплате на телефон: (011)
3209-630 или на мејл: nenad.stokovic@privsav.rs.
Пријављивање се може извршити и директно на сајту Привредног саветника.

