ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК
организује
СЕМИНАР
СПЕЦИФИЧНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ИСКАЗИВАЊЕМ ПОДАТАКА У ОБРАСЦУ
ПОПДВ ОД 1. ЈУЛА 2019. И ОСТАЛЕ АКТУЕЛНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ ПДВ
Почев од 1. јула 2019. године подаци у Обрасцу ПОПДВ морају се исказивати на исправан начин, независно
до тога да ли утичу на износ пореске обавезе. Подсећамо на то да 30. јуна 2019. године истиче „прелазни
период“ од годину дана у којем, сходно прелазној одредби Правилника о ПОПДВ, надлежни порески орган у
поступцима провере правилности исказивања података у Обрасцу ПОПДВ не узима у обзир погрешно исказане
податке који не утичу на износ пореске обавезе.
У циљу помоћи претплатницима и свим другим заинтересованим лицима, на семинару ћемо дати смернице
у вези са правилним уносом података у Образац ПОПДВ у бројним специфичним и спорним ситуацијама.
Поред тога, пажњу ћемо посветити и другим актуелностима из области ПДВ.
Теме на семинару
● Исказивање података у Обрасцу ПОПДВ
– Предрачуни, дати и примљени аванси
– Дате и примљене бескаматне позајмице
– Камате на орочена средства и позајмице
– Дати и примљени попусти (рабати) и друге измене основице за ПДВ
– Увоз добара која се стављају у слободан промет (инодобављач, превоз, шпедитер и др.)
– Увоз добара уз други царински поступак (привремени увоз, царинско складиште и др.)
– Извоз добара (промет, ЈЦИ, потврда о иступу у различитим периодима и др.)
– Интерни обрачун ПДВ од стране примаоца добара и услуга као пореског дужника када пружалац услуге, односно
испоручилац добара није издао рачун, са посебним освртом на промет из области грађевинарства
– Таксе и други јавни приходи
– Репрезентација, поклони мале вредности и рекламни материјал
– Префактурисавање трошкова
– Замена добара у гарантом року
– Повраћај добара
– Уговори ван радног односа, накнаде трошкова запосленима
– Туристичке агенције
– Одлагања коришћења права на претходни ПДВ
– Исправке погрешно унетих података у Образац ПОПДВ и казне
● Друге теме (порески пуномоћник, обрачун ПДВ у области грађевинарства и др.)
● Одговори на питања
Предавачи на семинару су уредници и саветници из Привредног саветника.
Београд

Образовни центар „Привредни саветник“
Бул. краља Александра 86, V спрат, сала 501

ПОПУЊЕНО:
20, 21. и 25. јун 2019.

Нови Сад

Хотел „Парк“ – сала 1

24. јун 2019. године

Београд

Хотел „Metropol Palace“, Бул. краља Александра 69

26. јун 2019. године

Семинар почиње у 9,00 часова
Накнада за учешће на семинару за претплатнике износи:
– 5.000 динара, са ПДВ, за претплатнике на часопис „Привредни саветник“;
– 10.000 динара, са ПДВ, за остала лица. У ову цену укључен је и „Привредни саветник“, бр. 13/2019.
У цену накнаде укључени су учешће на семинару и консултације са предавачима.
Важна напомена: накнада се односи на једног учесника семинара.
Материјал за саветовање је часопис „Привредни саветник“, бр. 13/2019.
Накнада за семинар може се уплатити на један од текућих рачуна Привредног саветника: 205-5686-05, 170-90030, 160-186875-14 и 220-135317-86, о чему на семинару треба предати доказ.
У вези са пријавом и уплатом накнаде учесници се могу обратити служби претплате на тел.: (011) 3209-630
и 3209-645 или на мејл: nenad.stokovic@privsav.rs.
Пријављивање се може извршити и директно на сајту Привредног саветника.
Број места је ограничен, па је потребно извршити благовремену пријаву учесника.

