„Привредни саветник“
организује за претплатнике бесплатно

САВЕТОВАЊЕ
на теме:

1. Актуелне теме и нови прописи
2. Припреме за састављање годишњег финансијског извештаја за 2012. годину
• Годишњи попис имовине и обавеза
• Разграничење курсних разлика и валутне клаузуле на дан 31.12.2012. године
• У тврђивање пореза на добит: најављене измене и допуне Закона о порезу на добит
3. Примена Закона о ПДВ од 1. јануара 2013. године
• евидентирање и брисање из система ПДВ
• е видентирање у систем наплате ПДВ у 2013. години
• специфичности ПДВ у грађевинарству од 1. јануара 2013. године
• остале актуелности у обрачуну ПДВ од 1. јануара 2013. године
• п римена валутне клаузуле, третман повраћаја добара, књижна задужења/одобрења
издата после 1. октобра 2012. године
4. Актуелности у вези са применом Закона о девизном пословању и сл.
5. Одговори на питања
МЕСТА И ДАТУМИ ОДРЖАВАЊА САВЕТОВАЊА:
ВАЉЕВО

Хотел „Гранд“

СУБОТИЦА

Скупштина општине – нова зграда

КРАГУЈЕВАЦ

Хотел „Крагујевац“

НОВИ САД

Хотел „Парк“ – Бал сала

БЕОГРАД

Дом синдиката – велика сала

ЗРЕЊАНИН

Хотел „Војводина“

ЧАЧАК

Висока школа техничких струковних студија, Св. Саве 65

НИШ

Универзитет у Нишу, Универзитетски трг 2

УЖИЦЕ

Биоскоп „АРТ“

ВРЊАЧКА БАЊА

СБ „Меркур“ – зграда термо-минералног купатила

3. децембар 2012.

4. децембар 2012.

5. децембар 2012.

6. децембар 2012.

7. децембар 2012.

Саветовање у свим местима почиње у 9,00 часова.
Материјал за саветовање је часопис „Привредни саветник“ бр. 21 и 22/2012 и остали
бројеви.
За претплатнике на „Привредни саветник“ учешће на саветовању је бесплатно. Потребно
је понети „Привредни саветник“ бр. 21 и 22/2012 или бр. 23/2012. Остала лица плаћају накнаду
за учешће на саветовању од 10.000 динара. У износ накнаде за остала лица укључен је часо
пис „Привредни саветник“ бр. 21 и 22/2012 и бр. 23/2012.
Накнада за саветовање може се уплатити на један од текућих рачуна „Привредног савет
ника“: 205-5686-05, 170-900-30, 160-186875-14, о чему на саветовању треба предати доказ.
Плаћање се може извршити и на самом саветовању, у готовом или чеком.
На саветовању се могу купити и све актуелне публикације Привредног саветника.
Програм саветовања дат је на трећој страни корица.

ПРОГРАМ САВЕТОВАЊА
1. ОТВАРАЊЕ САВЕТОВАЊА И НОВИ ПРОПИСИ

9,00 – 9,30

2. ПРИПРЕМЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2012. ГОДИНУ

9,30 – 11,00

– годишњи попис имовине и обавеза: рачуноводствени и порески аспекти
– разграничење нето ефеката курсних разлика и валутне клаузуле на крају 2012. године
– нацрт измена и допуна Закона о порезу на добит правних лица
ПАУЗА
3. ПРИМЕНА ЗАКОНА О ПДВ ОД 1. ЈАНУАРА 2013. ГОДИНЕ

11,00 – 11,30
11,30 – 13,15

– евидентирање и брисање из система ПДВ и евидентирање у систем наплате ПДВ у 2013. години
– специфичности ПДВ у грађевинарству од 1. јануара 2013. године
– остале актуелности у обрачуну ПДВ од 1. јануара 2013. године
– примена валутне клаузуле, третман повраћаја добара, књижна задужења/одобрења издата
после 1. октобра 2012. године
4. АКТУЕЛНА ПИТАЊА

13,15 – 14,00

– актуелна питања у вези са применом Закона о девизним пословањем
– остале актуелности
5. ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА

14,00 –

1. У уводном делу саветовања обрадићемо нове и измењене прописе који су већ усвојени или се оче
кује њихово усвајање до краја године, а који су од значаја у овом моменту. Конкретно, најављено је укидање
важења уредбе о ограничењу маржи за основне животне намирнице од 1. јануара 2013. године, у процедури
је нацрт закона о условном отпису камата на поједине јавне приходе и мировању пореског дуга, затим нацрт
закона о роковима измирења новчаних обавеза за јавни и приватни сектор итд. Последњи месец у току го
дине је права прилика да се рачуновође, финансијски руководиоци и остала лица која раде на пословима из
области пореза и пословних финансија упознају са изменама законских и других прописа који ће бити усво
јени до краја године, како би се благовремено припремили за њихову примену.
2. У вези са обавезним пописом имовине и обавеза на крају године и припремним радњама за саставља
ње завршног рачуна даћемо одговоре на најчешћа питања у вези са рачуноводственим и пореским аспектима
годишњег пописа и упознати слушаоце са изменом Правилника о контном оквиру за привредна друштва, за
друге, друга правна лица и предузетнике којом је поново дата могућност за разграничење нето ефекта курсних
разлика и валутне клаузуле за дугорочна потраживања, пласмане и обавезе на дан 31.12.2012. године. Такође,
у сажетој форми, указаћемо на најављене измене и допуне Закона о порезу на добит (које треба да буду усво
јене до краја године), од којих ће се неке примењивати одмах (у року од 8 дана од објављивања у „Службеном
гласнику“ – измене које се односе на порез по одбитку, отпис потраживања од купаца и ликвидацију правног
лица), а већина од 1. јануара 2013. године (али су ипак од текућег значаја будући да ће се аконтација пореза на
добит за 2013. годину од следеће године обрачунавати и плаћати по измењеном Закону, тј. по стопи од 15%).
3. Централна тема овог саветовања је примена Закона о ПДВ од 1. јануара 2013. године, у вези са чијом
применом на време треба извршити одговарајуће припреме, измене рачуноводствених софтвера и спрове
сти адекватну обуку. У тежишту саветовања ће бити измене и допуне у прописима о ПДВ које се примењују од
2013. године као што су: новине у вези са евидентирањем и брисањем у систем ПДВ, нови начин утврђивања
укупног промета, подношење захтева за плаћање ПДВ по наплаћеној реализацији, другачији обрачун ПДВ у
грађевинарству од следеће године. Поред тога, приказаћемо најчешћа спорна питања у пракси измена одред
би Закона о ПДВ од 1. октобра 2012. године, које се тичу пореске стопе коју треба применити (18% или 20%)
приликом повраћаја добара после 1. октобра (за које је промет настао до тог датума), затим у случају издавања
књижних задужења и одобрења, префактурисавања споредних трошкова и корекције пореске основице после
1. октобра за промет који је раније извршен итд. У вези са изменама у ПДВ до краја године планирамо да изда
мо нови Приручник за примену Закона о ПДВ о коме ће ове измене бити детаљније обрађене и илустроване.
4. Поред тога, објаснићемо новине о области примене Закона о девизном пословању и обратити остале
актуелне теме.
5. На саветовањима ћемо дати одговоре на питања у вези са изложеним темама и примени прописа из
области рачуноводства, пореског система и других прописа које обрађујемо у нашим часописима. Одгово
ре на питања која су значајна за шири круг претплатника детаљније ћемо обрадити и објавити у наредним
бројевима нашег часописа.

