„Привредни саветник“
организује

САВЕТОВАЊЕ
на тему:

ПРИМЕНА НОВИХ ПРОП ИСА О ПДВ И
САСТАВЉАЊЕ ОБРАСЦА ПОПДВ ОД 1. ЈУЛА 2018. ГОДИНЕ
 Евиденција ПДВ и састављање прегледа обрачуна ПДВ на Обрасцу ПОПДВ од 1. јула 2018. године
 Примена измењених и допуњених прописа о ПДВ:


Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и облику и садржини
прегледа обрачуна ПДВ;

Правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на
одбитак претходног пореза;

Правилника о одређивању случајева у којима нема обавезе издавања рачуна и о рачунима
код којих се могу изос тавити поједини подаци;

Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евиден
тирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ и др.
 Друге актуелности из прописа о ПДВ
 Одговори на питања
МЕСТО И ДАТУМ ОДРЖАВАЊА:

БЕОГРАД

Образовни центар Привредног саветника
Бул. краља Александра 86 – V спрат, сала 501

23. јул 2018.

Саветовање почиње у 9,00 часова.

Број учесника на овом саветовању је ограничен на 80, па је потребно благовремено извршити
пријављивање на телефоне 011/3209-645 или 011/3209-630.
За оне који се пријаве после попуњеног броја места за ово саветовање, уколико буду желели,
одредићемо нови датум одржавања овог саветовања.
За учешће на саветовању могу се пријавити лица која уплате накнаду за нове ПДВ приручнике,
и то:
1) ПДВ – Приручник за вођење евиденције ПДВ и за састављање Обрасца ПОПДВ, по цени
од 4.000 динара са ПДВ, и
2) ПДВ – Збирка прописа о порезу на додату вредност, по цени од 2.000 динара са ПДВ.
Уплату треба извршити путем текућег рачуна.
За претплатнике који желе да присуствују саветовању без куповине публикација, накнада износи
4.000 динара, са ПДВ, а за лица која нису претплатници Привредног саветника накнада је 10.000
динара, са ПДВ, у коју су укључене цене наведених публикација.
За улаз на саветовање обавезно понети доказ о уплати накнаде.
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) 3209-645 или (011) 3209-630.

