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oрганизује

OБУКУ ЗА ОБВЕЗНИКЕ ПДВ-А
БУКУ ЗА ОБВЕЗНИКЕ ПДВ-А
на тему:

„ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕГЛЕДА ОБРАЧУНА ПДВ”
(у складу са измењеним пореским прописима
и Корисничким упутством Пореске управе)
Београд, Образовни информатор, Цара Лазара 5А
25. септембар 2018. (уторак)
(са почетком у 10.00 часова)
Подсећамо да је рок за достављање Обрасца ПОПДВ и пореске пријаве ПППДВ:
за тромесечне обвезнике за период јул-септембар 2018. (достављају први пут) – 15.
октобар 2018. године
• за месечне обвезнике за месец август – 15. септембар 2018. године
•

Обука је намењена обвезницима ПДВ-а – извршиоцима који обављају послове везане за
примену прописа о ПДВ, раде обрачун ПДВ и достављају ПДВ пријаве и то:
❖ Рачуновођама буџетских корисника
❖ Финансијским службама привредних друштава, предузетника, јавних и комуналних
предузећа
❖ Агенцијама за вођење привредног рачуноводства
Садржај ове обуке омогућује да:
✓ Обвезници ПДВ-а чији је порески период календарско тромесечје савладају нови
поступак достављања прегледа обрачуна ПДВ и финализирају евиденције и податке
неопходне за подношење прегледа обрачуна ПДВ;
✓ Обвезници ПДВ-а чији је порески период календарски месец разреше своје недоумице у
вези већ поднетих прегледа обрачуна ПОПДВ за јул 2018. године.
✓ Упознавање са новоразвијеном апликацијом Образовног информатора путем које можете
независно од било ког рачуноводственог програма да урадите ПОПДВ и тако одговорите
захтеву Пореске управе.
✓ Упознавање са новим могућностима софтвера „ИКС-Менаџера“, а поводом попуњавања
Обрасца ПОПДВ.

ПРОГРАМ
I ДЕО
▪ од 1000 – 1200 часова ▪
• ИЗМЕНЕ ИЗВРШЕНЕ У ПРАВИЛНИЦИМА КОЈИ БЛИЖЕ УРЕЂУЈУ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

(облик, садржина и начин вођења евиденције за ПДВ; облик и садржина прегледа обрачуна ПДВ;
начин и поступак остваривања пореских ослобођења код ПДВ, са правом на одбитак претходног
пореза; одређивање случајева у којима нема обавезе издавања рачуна; рачунима код којих се могу
изоставити поједини подаци; облик и садржина пријаве за евидентирање обвезника ПДВ; поступак евидентирања и брисања из евиденције; облик и садржина пореске пријаве ПДВ)

• ИЗМЕНЕ ИЗВРШЕНЕ У КОРИСНИЧКОМ УПУТСТВУ ЗА ИСКАЗИВАЊЕ ПОДАТАКА У ПРЕГЛЕДУ

ОБРАЧУНА ПДВ – ОБРАСЦУ ПОПДВ ИЗ ЈУЛА 2018.
(опште смернице, начин исказивања података у деловима 8. и 1. обрасца ПОПДВ)
▪ од 1200 – 1230 часова ▪

Пауза уз послужење и кафу

II ДЕО
▪ од 1230 до 1500 часова ▪
• ИСКАЗИВАЊЕ ПОДАТАКА У СВИМ ДЕЛОВИМА ОБРАСЦА ПОПДВ

(поља 1. до 11. Обрасца ПОПДВ – промет добара и услуга са и без пореског ослобођења, опорезиви
промет, посебни поступци опорезивања, увоз добара, набавка добара од пољопривредника,
набавка добара и услуга, ПДВ који се у пореској пријави исказује као претходни порез, пореска
обавеза промет добара и услуга извршен ван Републике и други промет који не подлеже ПДВ).

• ОИ АПЛИКАЦИЈА ЗА ПОРЕСКУ ЕВИДЕНЦИЈУ И ПОРЕСКИ ОБРАЗАЦ ПДВ (ПОПДВ) – ПРАКТИЧНИ

ПРИМЕРИ КОРИШЋЕЊА

• ПОДНОШЕЊЕ ПРЕГЛЕДА ОБРАЧУНА ПОПДВ ПУТЕМ ПОРТАЛА Е-ПОРЕЗИ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ
• ПРАКТИЧАН ПРИКАЗ ИЗРАДЕ ОБРАСЦА ПОПДВ У ПРОГРАМСКОМ ПАКЕТУ „ИКС-Менаџер”
 ЕДУКАТОРИ: Зорица Кузмановић – одговорни уредник за порезе у ОИ, Регина Раделић –
одговорни уредник за буџетско пословање у ОИ, Снежана Ерак Лукач – стручни консултант за
привредно рачуноводство.
 ПРИЈАВА И УСЛОВИ УЧЕШЋА
● Пријављивање се врши слањем ПРИЈАВЕ на мејл korisnickiservis@obrazovni.rs, путем online формулара на адреси: www.obrazovni.rs или путем факса: 011/ 3286-494
Детаљније информације можете добити на телефоне: 011/ 3286-542, 011/ 2624-434
 КОТИЗАЦИЈА
• За кориснике „ИКС-Менаџера” семинар је БЕСПЛАТАН.
• За претплатнике на комплет часописа Образовног информатора: 7.900,00 дин.
• За остале учеснике: 11.900,00 дин.
* Наведене цене су са урачунатим ПДВ-ом.
* Котизација ОБУХВАТА: стручни материјал, сертификат о обучености, додатне консултантскоинформатичке услуге из тематике ове Обуке, све до захтеваног достављања прегледа обрачуна,
односно до 15.10.2018.
Најпоузданији линк: www.obrazovni.rs

