ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК
организује

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ КУРС ЗА ПОРЕСКО САВЕТОВАЊЕ
Савремено финансијско пословање незамисливо је без извршавања пореских
обавеза привредних субјеката у складу са важећим законским и подзаконским про
писима који су сложени, обимни и подложни врло честим изменама и допунама. Ком
плексност и динамичност српског пореског амбијента изискује потребу за сталним
стручним усавршавањем и допуњавањем стечених знања и вештина иновираним и
актуелизованим фискалним захтевима.
Привредни саветник наставља традицију одржавања ускоспецијализованих
едукативних програма из пореске, рачуноводствене и сродних материја овог пута у
облику посебног специјалистичког курса који је намењен лицима која желе да овла
дају свим тајнама пореских обрачуна као рачуновође, финансијски руководиоци,
спољни консултанти, интерни ревизори, порески саветници и сл.
Циљ овог специјалистичког курса је практично оспособљавање за квалитетну,
исправну и поуздану примену пореских прописа у Србији.
Курс је практично оријентисан, без много теоријских разматрања, актуелан и
заснован на важећим пореским и рачуноводственим прописима.
Значајна пажња на обуци усмерава се на питања и практичне проблеме пола
зника курса и изналажење оптималних решења која су у складу са важећом српском
пореском регулативом.
Квалитет курса огледа се и у чињеници да су предавачи искусни и у пракси до
казани порески експерти у Србији са богатим, вишегодишњим, консултантским и
предавачким искуством на пословима пореске материје. Поред пореских саветника
и уредника Привредног саветника, на курсу као предавачи учествују и порески струч
њаци и саветници из Министарства финансија.
Фонд часова:
Курс траје 90 часова практичне и теоријске наставе која пружа могућност за до
бијање практично примењивог образовања из области пореских прописа, пореске
администрације, као и других прописа који су директно или индиректно везани за
пореску материју.
Трајање курса:
Од 25. марта до 28. маја 2016. године. Настава се одржава (петком 4 часа – од
16:00 до 19:15) и (суботом шест часова – од 9:00 до 14:00) у просторијама образов
ног центра Привредног саветника, Булевар краља Александра 86, V спрат – сала 501.
Предавачи:
Привредни саветник – др Ратомир Ћировић, др Милан Неговановић, Иван Антић,
Филип Чубрић, Андрија Јовичић, Снежана Анџић и мр Словенко Бркић
Министарство финансија – Ирина Стевановић Гавровић, мр Дејан Дабетић

Теме које се обрађују:
• Закон о пореском поступку и пореској администрацији
• Порез на додату вредност
• Царине
• Акцизе
• Порези на имовину
• Порез на доходак грађана
• Опорезивање рада директора
• Социјално осигурање оснивача
• Фискалне касе
• Локални и остали јавни приходи
• Порез на добит
• Трансферне цене
• Избегавање двоструког опорезивања
• Опорезивање нерезидентних лица и примена међународних пореских уговора
•
•
•
•
•
•

кроз примере
Порески кредит за порез на добит и порезе по одбитку у иностранству
Анализа финансијских извештаја
Злоупотребе у рачуноводству и њихово откривање
Примена МРС 12 – одложена пореска средства и обавезе
Статусне промене и ликвидација: порески аспекти
Пореско планирање као инструмент за законско смањење пореских обавеза

Цена:
80.000 динара са ПДВ, могућност плаћања у 2 месечне рате.
У цену су укључени и стручна литература, освежење и ужина.
За одржавање курса потребно је да се минимално пријави 30 полазника.
Пријављивање на курс врши се на један од следећих начина:
– путем интернета, попуњавањем електронске пријаве на сајту Привредног са
ветника: 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 попу
њене пријаве на e-mail: nenad.stokovic@privsav.rs;
– слањем попуњене пријаве на адресу: Привредни саветник, 11000 Беог рад, Буле
вар 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.

