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.

