због великог интересовања
Привредни саветник
организује

ЈОШ ЈЕДАН СЕМИНАР

ТРАНСФЕРНЕ ЦЕНЕ
Теме:
● Утврђивање повезаних лица са пореским обвезником – најчешће дилеме и недоумице

у пракси;
● Спровођење анализе упоредивости;
● Избор методе за проверу усклађености трансферних цена;
● Утврђивање цена „ван дохвата руке“ за карактеристичне врсте трансакција: трговинска
делатност, производна делатност, услуге, закуп покретне и непокретне имовине,
зајмови и кредити са повезаним лицима, нематеријална имовина;
● Документовање трансферних цена: скраћени и комплетни извештај о трансферним
ценама;
● Утврђивање корекције пореске основице и исказивање у пореском билансу;
● Одговори на питања.
МЕСТО И ДАТУМ ОДРЖАВАЊА СЕМИНАРА:

БЕОГРАД

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

19. фебруар 2016.

Семинар почиње у 9,00 часова.
Накнада за учешће на семинару износи 5.000 динара, са ПДВ.
У износ накнаде укључена је књига „Приручник за трансферне цене“, прво издање,
новембар 2015. године.
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. Плаћање се може извршити и на самом
семинару, у готовом.
За улаз на семинар обавезно понети доказ о уплати накнаде.
Пријављивање на семинар врши се на један од следећих начина:
– путем интернета, попуњавањем електронске пријаве директно на сајту Привредног
саветника: www.privsav.rs. Линк се налази на насловној страници у рубрици Актуелно, као и
у менију Образовни центар;
– преузимањем обрасца пријаве на сајту Привредног саветника и слањем попуњене пријаве
на e-mail: nenad.stokovic@privsav.rs;
– слањем попуњене пријаве на адресу: Привредни саветник, 11000 Београд, Булевар краља
Александра бр. 86 или на факс: (011) 3209-620.
За детаљнија објашњења можете контактирати службу претплате на телефон: (011) 3209-630
или на e-mail адресу: nenad.stokovic@privsav.rs.

НОВО ИЗДАЊЕ ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА
Приручник за примену прописа и пра
вила о трансферним ценама у Србији на
мењен је како пореским обвезницима који
желе да анализе трансферних цена и саста
вљање извештаја о трансферним ценама
обаве у сопственој режији, тако и спољним
консултантима који се баве овом сложеном
и специјализованом делатношћу. Прируч
ник је подједнако намењен и пореским ин
спекторима који ће вршити контроле тран
сферних цена и исправности примене на
чела „ван дохвата руке“ у пословним и фи
нансијским односима привредног субјекта
са повезаним лицима.
Приручник је плод вишегодишњег ис
куства аутора, не само на пословима израде
студија трансферних цена и консултантске
подршке у тумачењу и примени прописа,
већ и на активностима едукације пореских
обвезника коју интензивно вршимо две го
дине, као и обуке представника Пореске
управе коју је Привредни саветник за око
300 пореских инспектора одржао среди
ном 2015. године.
У Приручнику су дати одговори на многобројна спорна питања која се у пракси по ста
вљају од 2013. године и детаљна објашњења у вези са утврђивањем по стојања повезано сти,
могућношћу до стављања извештаја у скраћеном облику, анализом упоредиво сти и функ
ционалном анализом, избором адекватне методе, изворима података и информација за ове
анализе, утврђивањем изно са корекције и приказивањем у поре ском билансу. Приручник је
практично оријентисан и садржи знатан број примера за сваку појединачну методу за про
веру усклађено сти трансферних цена, као и за велики број различитих типова трансакција
са повезаним лицима. У њему смо указали и на најзначајнија потенцијално ризична под
ручја у по словању са повезаним лицима и дали смернице како да се она превазиђу. По себан
део књиге по свећен је специфичним врстама трансакција са повезаним лицима као што су
зајмови и кредити, пружене или примљене услуге, промет нематеријалне имовине, плаћања
нерезидентним повезаним лицима која се опорезују на бази међународних уговора о избе
гавању дво струког опорезивања, итд. Велика пажња по свећена је методологији и техници
практичне анализе упоредиво сти и функционалне анализе, што је пропраћено низом при
мера из реалног по словног живота. Такође, обрадили смо и по ступак контроле и ревизије
трансферних цена од стране Поре ске управе и осталих надзорних тела. У додацима на кра
ју књиге дати су комплетни примери садржаја и изгледа извештаја о трансферним ценама,
као и сва мишљења која је у вези са овом тематиком од 2013. године издало Министарство
финансија.
Цена са укљученим ПДВ износи:
● за претплатнике 3.800 динара
● за остала лица 7.000 динара
За учеснике семинара овај приручник укључен је цену накнаде.

