„Привредни саветник“
организује

САВЕТОВАЊЕ

ПРИМЕНА НОВИХ ПОРЕСКИХ И ДРУГИХ ПРОПИСА И ПРИПРЕМЕ ЗА
САСТАВЉАЊЕ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2013. ГОД.
Теме:
1. Актуелне теме и измене пореских и других прописа
• и змене Закона о ПДВ, Закона о порезу на добит правнх лица, Закона о порезу на доходак грађана
и измене других прописа
2. Подношење појединачне пореске пријаве за порезе по одбитку у електронском облику од 1.
јануара 2014. године
• н ачин састављања и достављања јединствене електронске пореске пријаве за зараде, накнаде,
зарада и остале личне расходе од 1. јануара 2014. године
• с астављање образаца ППП-ПД и ПП-ПДС
3. Трансферне цене
• у тврђивање лица повезаних са обвезником
• и збор и примена методе за проверу усклађености трансферних цена, проналажење упоредивих
трансакција, цена и друштава
• и зрада студије трансферних цена, која се уз порески биланс за 2013. обавезно
доставља надлежном пореском органу
4. Примена новог Закона о рачуноводству и припреме за састављање годишњег финансијског
извештаја за 2013. годину
• н ајбитније одредбе новог Закона о рачуноводству које су ступиле на снагу, годишњи попис
имовине, потраживања и обавеза
• р азврставање на бази годишњег рачуна за 2013. годину, по новим критеријумима на микро,
мала, средња и велика правна лица
5. Спровођење Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма
6. Одговори на питања
МЕСТА И ДАТУМИ ОДРЖАВАЊА САВЕТОВАЊА:

ВАЉЕВО

Хотел „Гранд“

СУБОТИЦА

Скупштина општине – нова зграда

БЕОГРАД

Дом синдиката – велика сала

ЗРЕЊАНИН

Културни центар, Народне омладине 1

УЖИЦЕ

Биоскоп „АРТ“

НОВИ САД

Конгресни центар Мастер, Хајдук Вељкова 11

ЧАЧАК

Висока школа техничких струковних студија, Св. Саве 65

НИШ

Народно позориште

КРАГУЈЕВАЦ

Хотел „Крагујевац“

ВРЊАЧКА БАЊА

СБ „Меркур“ – зграда термо-минералног купатила

9. децембар 2013.
10. децембар 2013.
11. децембар 2013.
12. децембар 2013.
13. децембар 2013.

Саветовање у свим местима почиње у 9,00 часова.
Материјал за саветовање је часопис „Привредни саветник“ бр. 21/2013 и бр. 22 и 23/2013.
Накнада за учешће на сватовању за претплатнике на „Привредни саветник“ износи 2.000 динара
са ПДВ.
Остала лица плаћају накнаду за учешће на саветовању од 10.000 динара, са ПДВ. У износ накнаде за
остала лица укључени су бројеви „Привредног саветника“ – 21/2013 и 22 и 23/2013.
Накнада за саветовање може се уплатити на један од текућих рачуна „Привредног саветника“: 205-568605, 170-900-30, 160-186875-14, о чему на саветовању треба предати доказ. Плаћање се може извршити и
на самом саветовању, у готовом.
На саветовању се могу купити и све актуелне публикације Привредног саветника.
Пријављивање на сајту Привредног саветника www.privsav.rs – у делу Образовни центар.

