Привредни саветник организује НОВИ

ЈЕДНОДНЕВНИ ONLINE СЕМИНАР (ВЕБИНАР)
на тему

ПДВ У ГРАЂЕВИНСКОЈ ДЕЛАТНОСТИ И
ПРИМЕНА НОВОГ МСФИ 15 У ГРАЂЕВИНАРСТВУ
● Измене и допуне Закона о ПДВ и Правилника о утврђивању добара и услуга из области

грађевинарства, са почетком примене од 1. јануара 2021. године
● Одређивање пореског дужника према измењеном члану 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ
● Примена вредносног лимита од 500.000 динара за одређивање промета у области
грађевинарства
● Новине у вези са третманом аванса за промет у грађевинарству
● ПДВ аспекти различитих модалитета уговарања у грађевинарству
● Који радови се (не) сматрају прометом добара и услуга из области грађевинарства
● Главни и споредни промет у области грађевинарства
● Формални захтеви са становишта издавања привремене ситуације, односно рачуна и
исказивање промета из области грађевинарства у Обрасцу ПОПДВ
● Накнадна исправка грешака у погледу опредељивања ПДВ третмана промета из
области грађевинарства
● Измене основице за обрачун ПДВ и коначан обрачун радова
● Примена новог МСФИ 15 Приход од уговора са купцима у грађевинској делатности
● Одговори на питања

Предавачи: Јована Стојановић и др Ратомир Ћировић
Преко интернет платформе Webinar Jam

4. фебруар 2021. године

Полазници врше два логовања: за први део – предавања, који траје од 9,00 до 13,00 часова,
а након тога поново се логују за други део – питања и одговори, који почиње у 13,15 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 укључене су и презентације предавача у PDF формату, као и право
на одложено гледање снимка вебинара до 7 дана након његовог одржавања, такође преко
платформе Webinar Jam.
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.

