ЈЕДНОДНЕВНИ ONLINE СЕМИНАР (ВЕБИНАР)
на тему

ПДВ АКТУЕЛНОСТИ
Нова правила у области грађевинарства, која се примењују од 1. јула 2021. године, разрешила
су одређене проблеме у пракси, али су уједно и креирала нове недоумице у оперативном пословању.
Такође, од 1. јануар а 2022. године почињу да се примењују релевантне одредбе Правилника о ПДВ
(чл. 44, 55. став 1. тачка 3) подтачка (4) и члана 230) које се односе на утврђивање и измену пореске
основице у вези са повратном амбалажом. Једна од значајних новина свакако је и увођење система
електронских фактура и електронског евидентирања обрачуна ПДВ, која ће захтевати значајна систем
ска и процесна прилагођавања учесника у промету.
ПРОГРАМ ВЕБИНАРА:
●П
 римена

члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ и чл. 24, 25. и 26. Правилника о ПДВ –
примена критеријума активности и критеријума вредности у грађевинарству
– Концепт главне и споредне, односно независне и јединствене (сложене) испоруке;
– Сврставање активности, односно радова у поједине гране, односно групе Класификације делатности;
– Утицај начина уговарања извођења радова и издавања рачуна, односно привремених ситуација
и окончане ситуације на опредељивање пореског дужника у складу са чланом 10. Закона о ПДВ;
– Недоумице и решења кроз практичне примере.
●П
 римена Закона о електронском фактурисању из аспекта Закона о ПДВ, Закона о акцизама
и Закона о фискализацији
– Трансакције и лица на које се Закон о електронском фактурисању примењује;
– Електронска фактура и ПДВ рачун – издавање и право на одбитак претходног пореза;
– Електронско евидентирање обрачуна ПДВ – ко, када и за шта;
– Усаглашеност са другим прописима, актуелне недоумице и примери.
●П
 ДВ и рачуноводствени третман повратне амбалаже
– Амбалажа из аспекта релевантних прописа и уговорних односа;
– Обавеза утврђивања мањка амбалаже на дан 31.12.2021. године и обавеза вођења евиденције;
– Утврђивање ПДВ третмана – пореска основица, пореска стопа и моменат настанка пореске обавезе;
– Рачуноводствени третман повратне амбалаже.
●О
 дговори на питања
Предавачи: Јована Стојановић и Горан Лазовић

Преко интернет платформе Zoom

29. новембар 2021. године

Трајање: 9,00 до 16,00 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.

