Усвајањем новог пакета измена привредно - системских закона и услед великог интересовања и
потребе привреде за овим видом пословне едукације и усавршавања Привредна комора Београда у
сарадњи са Привредним саветником и Common Sense Group расписује:
ДЕСЕТИ КОНКУРС
за упис на

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКУ ОБУКУ ЗА ПОРЕСКО САВЕТОВАЊЕ
Ц иљ спец ијалистичке обуке је да се обе збеди квалитетно и ефикасно оспособљавање кадрова за
рад на практичној примени пореских прописа.
У току обуке учесници ће пролазити кроз интензивни интерактивни рад, који ће им омогућити да
добију образовање из пореске материје.
Обука се реализује кроз 100 часова практичне и теоријске наставе која пружа могућност за
добијање образовања из области пореских прописа и пореске администрације, као и других прописа
који су директно или индиректно везани за пореску материју.
У оквиру обуке, кроз оптималан однос практичне и теоријске наставе, обрадјиваће се
евидентирање, обрачун и плаћање:
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ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА
ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ
ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРЕДУЗЕЋА
ПОРЕЗИ ДОПРИНОСИ И ДРУГЕ НАКНАДЕ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ОСТАЛИ ЈАВНИ ПРИХОДИ
ФИСКАЛНЕ КАСЕ
РАЧУНОВОДСТВО
ПРИМЕНА МСФИ У СРБИЈИ
АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
ФРИЗИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА, ЗЛОУПОТРЕБЕ У РАЧУНОВОДСТВУ И
ЊИХОВО ОТКРИВАЊЕ
ЦАРИНЕ И АКЦИЗЕ
ЛИКВИДАЦИЈА И СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ – РАЧУНОВОДСТВЕНИ И ПОРЕСКИ АСПЕКТИ
ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА
ПОРЕСКО ПЛАНИРАЊЕ КАО ИНСТРУМЕНТ ЗА ЗАКОНСКО СМАЊЕЊЕ ПОРЕСКИХ
ОБАВЕЗА
ХАРМОНИЗАЦИЈА ПОРЕСКОГ ЗАКОНОДАВСТВА СРБИЈЕ СА ПОРЕСКИМ ПРАВОМ ЕУ

Литература: Обука ће бити пропраћена стручном литературом.

Програм обуке реализују предавачи/експерти из области пореског права и пореске
администрације:
Министарство финансија - Ирина Стевановић Гавровић, мр Дејан Дабетић,
Привредни саветник- др Ратомир Ћировић, др Милан Неговановић, Иван Антић, Филип
Чубрић, Снеж ана Анџић, мр Словенко Бркић,
Алтис Цапитал - Центар за правна и финансијска истраживања – мр Мома Кијановић
Котизација: 100.000 динара + ПДВ, могућност плаћања у 2 месечне рате. Пријава ће се
сматрати прихваћеном по уплати котизације у целости или по уплати прве рате.
Почетак наставе: 7. март 2014. године, пријављивање до 5. марта 2014. године,.
Настава се одржава: (петком од 16 30 до 19 45) и (суботом од 09 00 до 14 00) у Привредној комори
Београда, сала ИВ а, Кнеза Милоша 12, Београд.
У циљу одржавања високог квалитета рада, број полазника је ограничен. Преузимање
програма након пријављивања: Привредна комора Београда, Центар за пословно образовање и
унапређење квалитета.
Детаљније информације можете добити преко телефона Привредне коморе Београда на бројеве
-011/ 3625-149 и 064/8760012, контакт особа: Снежана Величковић, Секретар Удрушења трговине
-011/3619 472, контакт особе: Барбара Станишић, Секретар Центра за пословно образовање и
унапређење квалитета и Ненад Костић, саветник 2641-355, локал: 174.
Верујемо да ћете препознати значај едукац ије у овој области.

