„ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК“
организује за претплатнике бесплатно

САВЕТОВАЊЕ
на тему:
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ, ОБРАЧУН ПОРЕЗА НА ДОБИТ ЗА
2012. ГОДИНУ И ПРИМЕНА ЗАКОНА О ПДВ ОД 1. ЈАНУАРА 2013. ГОДИНЕ
ДАТУМИ И МЕСТА ОДРЖАВАЊА САВЕТОВАЊА:
ШАБАЦ
Зрењанин
ВРАЊЕ
БЕОГРАД
НОВИ САД
НИШ
УЖИЦЕ
СУБОТИЦА
ВРЊАЧКА БАЊА
ЧАЧАК
СЕНТА
зајечар
ВАЉЕВО
НОВИ ПАЗАР
Крагујевац

Шабачко позориште
Хотел „Војводина“
28. и 29. јануар 2013.
Хотел „Good place“, Душана Стаменковића бб
Дом синдиката – велика сала
30, 31. јануар и 1. фебруар 2013.
Хотел „Парк“
Народно позориште
30. и 31. јануар 2013.
Биоскоп „ART“, Петра Ћеловића 4
Скупштина општине – нова зграда
4. и 5. фебруар 2013.
СБ „Меркур“ – зграда термо-минералног купатила
Висока школа техничких струковних студија, Св. Саве 65
Хотел „Royal“
6. и 7. фебруар 2013.
Хотел „Србија – ТИС“
Хотел „Гранд“
Хотел „Atlas“
11. и 12. фебруар 2013.
Хотел „Крагујевац“

Саветовање у свим местима почиње у 9,00 часова.
Програм саветовања дат је на трећој страници корица овог броја.

За претплатнике „Привредног саветника“ учешће на саветовању је бесплатно на основу улазнице за
саветовање, која је дата у прилогу часописа „Привредни саветник“, бр. 1 и 2/2013. Овај број часописа биће
достављен само претплатницима који су уплатили претплату за 2013. годину (годишњу, за I полугодиште
2013. године или за I квартал 2013. године).
Лица која нису претплатници, саветовању могу присуствовати искључиво уз плаћање накнаде од 15.000 ди
нара на један од текућих рачуна „Привредног саветника“: 205-5686-05, 170-900-30, 160-186875-14, о чему на са
ветовању треба да предају доказ. У цену је урачунат материјал за саветовање – часописи „Привредни саветник“
бр. 1 и 2/2013 и 3 и 4/2013.
Сва обавештења у вези са саветовањeм могу се добити на телефон (011) 3209-630.
Такође, на саветовањима се могу купити комплети образаца за годишњи рачун и сва издања „При
вредног саветника“, и то: готовински или давањем оверене потврде банке (оверен налог за пренос) о извр
шеној уплати. Цене образаца за годишњи рачун су:
Ред.
бр.
1
2
3
4
5
6

Врста образаца
Велика, срeдња и мала правна лица која примењују МРС/МСФИ
(предузећа, задруге и друга правна лица)
Мала правна лица која не примењују МРС/МСФИ
(предузећа, задруге и друга правна лица)
Предузетници који воде двојно књиговодство
Предузетници који воде просто књиговодство
Берзе и брокерско-дилерска друштва
Буџетски корисници

Цена за
куповину на
саветовању*)

Цена за
доставу
поштом

900,00

950,00

800,00
700,00
600,00
900,00
800,00

850,00
750,00
700,00
950,00
850,00

*) Ова цена важи за уплате преко текућег рачуна ако се обрасци преузимају на семинару

НА САВЕТОВАЊУ ЋЕ СЕ ПРОДАВАТИ И НОВО ИЗДАЊЕ ПРИРУЧНИКА ЗА ПДВ,
О ЧИЈЕМ СУ САДРЖАЈУ И ЦЕНИ ДЕТАЉИ ДАТИ У ОВОМ БРОЈУ ЧАСОПИСА.

ПРОГРАМ САВЕТОВАЊА
од 28. јануара до 12. фебруара 2013. године
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ, ОБРАЧУН ПОРЕЗА НА ДОБИТ
ЗА 2012. ГОДИНУ И ПРИМЕНА ЗАКОНА О ПДВ ОД 1. ЈАНУАРА 2013. ГОДИНЕ
Први дан
1. Отварање саветовања, нови прописи и актуелне теме

9,00 – 9,30

–Н
 ови законски и подзаконски прописи: Закон о условном отпису камата и мировању пореског
дуга, Закон о роковима за измирење новчаних обавеза, итд.
– Подношење пореских пријава (ПППДВ и ППП) електронским путем
– Актуелне теме
2. Годишњи финансијски извештај за 2012. годину

9,30 – 11,00

– Р азграничење нето ефеката курсних разлика и валутне клаузуле на дугорочним финасијским
ставкама на крају 2012. године и пратеће измене у обрасцу Статистички анекс
–П
 роцењивање позиција Биланса стања и Биланса успеха, примена појединих МРС/МСФИ,
обавезни обрачуни по годишњем рачуну
–С
 астављање образаца финансијских извештаја, достављање и регистрација годишњих
финансијских извештаја
– Утврђивање резултата, расподела добити и покриће губитка
Пауза
3. Примена измењеног Закона о ПДВ од 1. јануара 2013. године

11,00 – 11,30
11,30 – 13,30

– Нови правилници за примену Закона о ПДВ од 1. јануара 2013. године
– Брисање обвезника из евиденције ПДВ, евидентирање у систем ПДВ од 2013. године
– Плаћање ПДВ по наплаћеном потраживању
– Обрачун ПДВ у грађевинској делатности и приликом промета непокретности
– Обрачун ПДВ у промету секундарних сировина и услуга које су директно повезане са
секундарним сировинама
– Остале измене и новине у систему ПДВ које се примењују од 2013. године
Други дан
1. Утврђивање пореза на добит за 2012. годину

9,00 – 11,00

–И
 змене Закона о порезу на добит, које се примењују приликом обрачуна пореза на добит за
2012. годину
– Нови правилници за примену Закона о порезу на добит
– Порески биланс за привредна друштва за 2012. годину
– Трансферне цене и обрачун камата ван дохвата руке
– Капитални добици и губици
Пауза
– Попуњавање образаца ПК и ПК 1 за порески кредит за улагања у основна средства
2. Специфичности састављања финансијских извештаја и обрачуна пореза на добит за предузетнике, огранке страних правних лица, недобитне организације
3. Одговори на питања

11,00 – 11,30
11,30 – 12,30
12,30 –13,30
13,30 –

Трећи дан (у Београду и Новом Саду)
1. Одговори на питања

9,00 –

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ И УЧЕСНИКЕ САВЕТОВАЊА
„Привредни саветници“, бр. 1 и 2/2013 и 3 и 4/2013 биће достављени само претплатницима који су благовре
мено уплатили претплату за 2013. годину (годишњу, за I полугодиште 2013. године или за I квартал 2013. године).
Учешће на саветовању, биће омогућено само на основу улазнице за саветовање, која се налази у „Привредном
саветнику“, бр. 1 и 2/2013. Лица која немају улазницу плаћају накнаду у износу од 15.000 динара и добијају „При
вредне саветнике“, бр. 1 и 2/2013 и 3 и 4/2013.

НА САВЕТОВАЊУ ЋЕ СЕ ПРОДАВАТИ И НОВО ИЗДАЊЕ ПРИРУЧНИКА ЗА ПДВ,
О ЧИЈЕМ СУ САДРЖАЈУ И ЦЕНИ ДЕТАЉИ ДАТИ У ОВОМ БРОЈУ ЧАСОПИСА.

