ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК
организује

СЕМИНАР

САСТАВЉАЊЕ ПОРЕСКОГ БИЛАНСА И
ОБРАЧУН ПОРЕЗА НА ДОБИТ ЗА 2019. ГОДИНУ
Због значајних новина и великог броја питања из праксе и потребе да се иста разјасне и дају
одговори, на захтев већег броја заинтересованих лица, организујемо овај семинар. Циљ семинара
је да помогне лицима која састављају порески биланс и пореску пријаву да се упознају са
најзначајнијим изменама и новинама у обрачуну пореза на добит за 2019. годину и да се објасне
позиције пореског биланса на којима се најчешће греши и јављају дилеме и нејасноће у пракси.
Теме
● Нове позиције у обрасцима ПБ 1 и ПДП
● Трошкови који нису документовани и трошкови који нису за обављање делатности
● Пореско признавање исправке вредности и отписа потраживања од купаца
● Пореско признавање расхода по основу зарада и других примања запослених
● Пореско признавање расхода по основу обезвређења
● Капитални добици и губици
● Трансферне цене и повезана лица – најчешћа питања и дилеме
● Нови порески подстицаји код пореза на добит од 2019. године
● Остала усклађивања у пореском билансу за 2019. годину
● Најчешће недоумице око састављања пореске пријаве на Обрасцу ПДП
БЕОГРАД

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

21. фебруар 2020. године

Семинар почиње у 9,00 часова
Накнада за учешће на семинару за претплатнике износи:
– 10.000 динара, са ПДВ, за претплатнике на часопис „Привредни саветник“;
– 15.000 динара, са ПДВ, за остала лица. У ову цену укључен је и „Привредни саветник“, бр. 4 и
5/2020.
У цену накнаде укључени су учешће на семинару, консултације са предавачима, материјал, ужина
и освежење.
Важна напомена: накнада се односи на једног учесника семинара.
Накнада за семинар може се уплатити на један од текућих рачуна Привредног саветника: 2055686-05, 170-900-30, 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.

