„Привредни саветник“ организује

САВЕТОВАЊЕ
на тему

НОВИ ПОРЕСКИ ПРОПИСИ,
НОВИ НАЧИН ОБРАЧУНА ЗАТЕЗНЕ КАМАТЕ
И ДРУГЕ АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ
МЕСТА И ДАТУМИ ОДРЖАВАЊА САВЕТОВАЊА:

СУБОТИЦА

Скупштина општине – нова зграда

ЧАЧАК

Хотел „Морава“

НОВИ САД

Хотел „Парк“ – Бал сала

УЖИЦЕ

Биоскоп „Арт“, Петра Ћеловића 4

ЗРЕЊАНИН

Културни центар Зрењанина

БЕОГРАД

Дом синдиката

ВРЊАЧКА БАЊА

Хотел „Меркур“

ВАЉЕВО

Хотел „Нарцис“

НИШ

Универзитет у Нишу, Универзитетски трг 2

КРАГУЈЕВАЦ

Хотел „Крагујевац“

24. септембар 2012.
25. септембар 2012.
26. септембар 2012.
27. септембар 2012.
28. септембар 2012.

Саветовање почиње у 9,00 часова
ПРОГРАМ САВЕТОВАЊА:

• Измене и допуне Закона о ПДВ које се примењују од 1. октобра 2012. године и које се
•
•
•
•
•
•

примењују од 1. јануара 2013. године
– обавеза пописа залиха робе у малопродаји на дан 1. октобра 2012. године и књижење
ефеката промене опште стопе ПДВ
Измене и допуне Закона о акцизама
– обавеза пописа залиха течног нафтног гаса и течног нафтног гаса за погон моторних
возила на дан 1. октобра 2012. године и достављање пописних листи Пореској управи
Измене и допуне Закона о пореском поступку и пореској администрацији
Измене и допуне Закона о порезу на доходак грађана
Новине у Закону о дувану и Закону о фискалним касама
Друге актуелне теме: обрачун затезне камате након одлуке Уставног суда о неуставности
конформне методе, укидање локалних такси, накнада и парафискалних намета,
усаглашавање са Законом о привредним друштвима и остало
Одговори на питања

Накнада за учешће на саветовању износи:
– 3.000 динара са ПДВ за претплатнике на часопис „Привредни саветник“;
– 10.000 динара са ПДВ за остала лица која нису претплатници.
Материјал за саветовање је „Привредни саветник“ бр. 18/2012 и „Регистар прописа“ бр.
10/2012 који ће претплатницима бити достављени поштом пре саветовања. Остали учесници
који нису претплатници материјал ће добити уз накнаду за учешће на саветовању.
Накнада за саветовање може се уплатити на један од текућих рачуна Привредног саветника: 2055686-05, 170-900-30, 160-186875-14, о чему на саветовању треба предати доказ. Плаћање се може извр
шити и на самом саветовању, у готовом или чеком.
У вези са уплатом накнаде учесници се могу обратити служби претплате на телефон (011) 3209-630
или на мејл: nenad.stokovic@privsav.rs како би на време добили рачун за своју уплату и избегли гужву
пре почетка саветовања.
Пријављивање се може извршити и директно на сајту Привредног саветника

