ПРИМЕНА НОВОГ ЈЕДИНСТВЕНОГ
ПРАВИЛНИКА О ПДВ ОД 1. ЈУЛА 2021. ГОДИНЕ
У циљу благовремене информисаности обвезника ПДВ и њихове припреме за примену
новог Правилника о ПДВ који почиње да се примењује од 1. јула 2021. године, а који садржи
низ нових и измењених одредби, Привредни саветник организује једнодневни семинар у
вези са релевантним новинама обухваћеним новим Правилником о ПДВ, са следећим темама:
• Промет добара и услуга у области грађевинарства;
• Промет добара и пружање услуга без накнаде;
• Узорци, рекламни материјал и други поклони мање вредности;
• Промет добара по основу уговора о лизингу, односно закупу;
• Пренос целокупне или дела имовине;
• Замена добара у гарантном року;
• Услуге у вези са непокретностима;
• Начин утврђивања пореске основице (укључујући и нова правила у вези са
повратном и неповратном амбалажом);
• Начин измене пореске основице, као и у којим ситуацијама не долази до измене
основице;
• Издавање рачуна и докумената о повећању, односно смањењу накнаде;
• Обавеза вођења евиденције (амбалажа, ваучери итд) и исказивање података у
Обрасцу ПОПДВ;
• Пореска ослобођења са правом на одбитак претходног пореза (превозне и остале
услуге повезане са увозом добара; услуге пружене кориснику слободне зоне и промет
добара и услуга у зони; превозне и остале услуге у вези са извозом, транзитом,
привременим увозом за које је порески дужник прималац итд.)
• Пореска ослобођења без права на одбитак – власнички удели на (новоизграђеним)
објектима и економски дељивим целинама;
• Новине у вези са утврђивањем сразмерног пореског одбитка;
• Одговори на питања учесника вебинара.
Предавачи: Ирина Стевановић Гавровић, Министарство финансија
Јована Стојановић, Привредни саветник
Преко интернет платформе Zoom

19. април 2021. године

Трајање од 9,00 до 15,00 часова

Накнада за присуствовање вебинару износи 9.000 динара (са ПДВ) за претплатнике,
а 15.000 динара (са ПДВ) за лица која нису претплатници.
У износ накнаде укључени су и презентације предавача у PDF формату, као и право
на одложено гледање снимка вебинара.
Пријављивање на вебинар врши се попуњавањем и слањем пријаве преко сајта www.
privsav.rs, а претплатници се могу пријавити и путем посебног циркуларног мејла који су
добили у вези са овим вебинаром.
Након пријављивања полазник добија линк за регистрацију и параметре за логовање за
присуствовање вебинару.
Детаљне информације можете добити на тел: 011/3209-645, 011/3209-646 и 011/3209-630
или на мејл nenad.stokovic@privsav.rs.
У случају проблема са логовањем и других техничких проблема можете нам се обратити
на мејл podrska@privsav.rs или на тел. 011/3209-656.

НОВА ИЗДАЊА ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА
ВАШ ВОДИЧ КРОЗ ЛАВИРИНТ ПДВ
Претходно издање Приручника о ПДВ изашло је 2015. године. Од тада су прописи
о ПДВ претрпели значајне измене и иновације.
На то се надовезује нов јединствени Правилник о ПДВ у којем су интегрисане од
редбе свих постојећих 27 правилника, донетих на основу Закона о ПДВ, који почетком
примене овог правилника престају да важе. Нови Правилник је изузетно обиман (преко
280 чланова), а у прилогу садржи и све обрасце у вези са ПДВ.
Правилник о ПДВ доноси нова правила у појединим областима, као и прецизирања
одредби које су изазивале недоумице у пракси.
Приручник је инструктиван и практично оријентисан. Обрађује комплетну тематику
ПДВ у светлу важеће ПДВ регулативе, са посебним акцентом на изменама и новинама
које треба применити од 1. јула 2021. године. У Приручнику ће бити дат велики број
примера са пропратним објашњењима и израженим ставовима Министарства финан
сија у виду одговарајућих мишљења.
Намењен је практичарима који се свакодневно суочавају са дилемама у вези са
исправном применом сложених норми о ПДВ као главног пореског облика у Србији.
Искуство аутора у вишегодишњем бављењу овом пореском материјом на оперативном
нивоу, засновано на свакодневном контакту са изазовима и проблемима примене у реал
ном пословном окружењу, гарант су квалитета и практичне употребљивости овог издања.
Цена у претпродаји: – 3.000 дин, са ПДВ, за претплатнике 
– 7.000 дин, са ПДВ, за остала лица

Посебно издање, садржи важеће прописе из области ПДВ:
● пречишћен текст Закона о ПДВ са одредбама које су на снази;
● нови јединствени Правилник о ПДВ који од 1. јула 2021. године замењује све
досадашње правилнике;
● релевантне Уредбе којима се уређује практична примена ПДВ, и
● све обрасце који се подносе у вези са ПДВ.
Прегледно и сакупљено, све на једном месту.
Цена у претпродаји: – 1.400 дин, са ПДВ, за претплатнике 
– 3.400 дин, са ПДВ, за остала лица

На једном месту обједињена теорија и пракса ПДВ.
Два одвојена издања која чине органску целину.
Купљена заједно вреде више, а коштају мање.
Цена у претпродаји: – 4.200 дин, са ПДВ, за претплатнике 
– 9.000 дин, са ПДВ, за остала лица

ИСКОРИСТИТЕ МОГУЋНОСТ КУПОВИНЕ ПО НИЖИМ ЦЕНАМА У ПРЕТПРОДАЈИ.
ПО ИЗЛАСКУ ИЗ ШТАМПЕ КЊИГЕ ЋЕ СЕ ПРОДАВАТИ ПО РЕДОВНИМ ЦЕНАМА.

