Привредни саветник и
Правни факултет Универзитета у Београду
заједнички организују

СТУДИЈЕ ЗА ИНОВАЦИЈУ ЗНАЊА
У ОБЛАСТИ ТРАНСФЕРНИХ ЦЕНА
Изменама и допунама Закона о порезу на добит из децембра 2012, које се примењују
од 2013. године, извршене су велике промене у области трансферних цена. Између осталог,
прописано је обавезно достављање документације о трансферним ценама надлежном поре
ском органу и као исходиште права прихваћене су Смернице ОЕЦД за трансферне цене. У
јулу 2013. године Министарство финансија и привреде донело је Правилник о трансферним
ценама и методама које се по принципу „ван дохвата руке“ примењују приликом утврђива
ња цена трансакција међу повезаним лицима, који ће се по први пут примењивати у поре
ском билансу за 2013. годину.
Трансферне цене представљају најсложенију и најделикатнију материју у пореском
праву, која ће последњим законским изменама постати већи предмет интересовања и кон
троле пореских органа у нашој земљи.
Имајући у виду актуелност ове законске обавезе и потребу за стручном едукацијом и
иновацијом знања, Привредни саветник и Правни факултет Универзитета у Београду зајед
нички организују студије за иновацију знања у области трансферних цена.
Студије ће бити практично оријентисане ка оспособљавању рачуновођа, екстерних и
интерних ревизора, пореских саветника, финансијских руководилаца, контролора и поре
ских инспектора за обављање ових обимних и комплетних пореских активности.
Услов за упис студија је висока школска спрема, о чему кандидати Правном факултету треба да доставе доказ (оверена фотокопија дипломе или преписа).
Лица која имају средњу и вишу школску спрему могу се пријавити на курс о
трансферним ценама, који ће у својим просторијама и под истим условима одржати
Привредни саветник. Фонд часова, наставни садржај, предавачи и висина накнаде за
лица без факултета су исти.
Фонд часова:

Укупно 30 часова (предавања и вежбе)

Предавачи:

●  др Милан Неговановић, Филип Чубрић – Привредни саветник
●  мр Светислав В. Костић, др Милош Милошевић – Правни факултет

Управник студија:

●  проф. др Гордана Илић-Попов

Почетак студија:

4. новембра 2013. године у 9.00 часова – полазници са средњом и вишом школском
спремом (у просторијама Привредног саветника)
8. новембра 2013. године у 17.00 часова – полазници са високом школском спремом (на Правном факултету)

Одржавање студија:

За полазнике са високом школском спремом настава ће се одржавати на Правном фа
култету Универзитета у Београду, и то петком од 17.00–20.00 часова (4 часа) и суботом од
10.00–15.00 (6 часова).
За полазнике са средњом и вишом школском спремом курс ће се одржавати у
просторијама Привредног саветника у Београду, Бул. краља Александра 86, V спрат, и то:
понедељком и уторком од 9.00–14.00 часова (по 6 часова дневно).

Завршни испит ће бити у писаној форми и обухватиће проверу теоријског знања и
решавање случајева.
Кандидати са факултетом који успешно положе испит добијају уверење о заврше
ним студијама за иновацију знања у области трансферних цена Правног факултета Уни
верзитета у Београду, а сви полазници добијају сертификат о похађању ових студија.
Полазници без факултета сертификат/уверење добијају од Привредног саветника.
Цена:
40.000 RSD, са ПДВ, по полазнику, с тим да је за формирање групе потребно нај
мање 30 полазника.
Цена укључује: предавања, вежбе, завршни испит и трошкове издавања уверења и
сертификата.
Полазници са факултетом плаћање врше Правном факултету, а полазници без
фа-култета плаћање врше Привредном саветнику.
Наставни план студија (предавања и вежбе):
●  Појам трансферне цене и утврђивање повезаности између пореских обвезника;
●   Начело „ван дохвата руке“ и његова примена у српском и упоредном пореском
праву – анализа упоредивости и функционална анализа као њен саставни део;
●  Документација о трансферним ценама која се доставља пореској управи;
●  Примена методе упоредиве цене на тржишту;
●  Примена методе цене коштања увећане за уобичајену зараду;
●  Примена методе препродајне цене;
●  Примена методе трансакционе нето марже;
●  Примена методе поделе добити;
●  Коришћење Амадеус базе података;
●  Специфични случајеви (промет услуга, нематеријалне имовине између повеза
них лица, ПДВ аспекти, уговори о заједничком реструктурирању);
●  Исказивање података о трансферним ценама у пореском билансу;
●   Начело „ван дохвата руке“ у случају примене уговора о избегавању двостру
ког опорезивања.
За више информација заинтересована лица могу да се обрате следећим особама:
● Правни факултет: Смиљка Биланков, тел. (011) 3027-676 и проф. др Гордана ИлићПопов, gordana@ius.bg.ac.rs
●  Привредни саветник: др Милан Неговановић, тел: (011) 3209-668,  milan.negovanovic@
privsav.rs или Ненад Стоковић, тел: (011) 3209-645 и 3370-923, nenad.stokovic@privsav.rs
Пријављивање се може извршити електронски преко сајта www.privsav.rs у менију
„Образовни центар“ или директно на Правном факултету Универзитета у Београду, Бу
левар краља Александра 67 (Институт за правне и друштвене науке, Смиљка Биланков,
сваког радног дана од 9 до 15 часoва, а понедељком од 11 до 17 часова).
Напомена: Уколико се полазник пријави на студије које се одржавају на Правном
факултету, услов за упис је висока школска спрема, о чему кандидати са факултетом
Смиљки Биланков са Правног факултета треба да доставе оверену фотокопију дипломе
или преписа, пре почетка студија.
Пријаве извршене преко нашег сајта, за лица са високом школском спремом,
прослеђују се Правном факултету који издаје предрачун за плаћање на рачун Правног
факултета.
За полазнике са средњом и вишом школском спремом предрачун издаје Привредни
саветник и на рачун Привредног саветника врши се плаћање накнаде. За ову групу
полазника нису потребни докази о стручној спреми.

