11000 Београд, Цара Лазара 5A, Тел: 011/3286-489, www.obrazovni.rs

Организује
Обуку за обвезнике ПДВ-а
на тему

ИЗВРШАВАЊЕ ОБАВЕЗЕ ДОСТАВЉАЊА
ПРЕГЛЕДА ОБРАЧУНА ПДВ – КРОЗ ПРИМЕНУ
КОРИСНИЧКОГ УПУТСТВА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ
Београд, Образовни информатор, Цара Лазара 5А

24. мај 2018. године (четвртак)
(са почетком у 10.00 часова)

 Намењен обвезницима ПДВ: запосленима који обављају послове везане за
примену прописа о ПДВ, врше обрачун ПДВ и достављају ПДВ пријаве и то:




Рачуновођама буџетских корисника
Финансијским службама привредних друштава, предузетника, јавних и
комуналних предузећа
Агенцијама за привредно рачуноводство

ПРОГРАM

ОБУКЕ

I део
 од 10.00 – 12.00 часова 

1. ИСКАЗИВАЊЕ ПОДАТАКА У ПРЕГЛЕДУ ОБРАЧУНА ПДВ – ОБРАСЦУ
ПОПДВ




Опште смернице у вези са исказивањем података у Обрасцу ПОПДВ
Примена Корисничког упутства за исказивање података у Обрасцу ПОПДВ
Исказивање података у конкретним деловима – пољима Обрасца ПОПДВ – са освртом на специфичности (део 1 до 7 Обрасца ПОПДВ – промет добара и услуга
са и без пореског ослобођења, опорезиви промет, посебни поступци опорезивања, увоз добара, набавка добара од пољопривредника)
од 12.00 – 12.30 часова
 Пауза за послужење и кафу 

II део
 од 12.30 – 15.00 часова 

 Исказивање података у конкретним деловима – пољима Обрасца ПОПДВ – са освртом
на специфичности (део 8 до 11 Обрасца ПОПДВ – набавка добара и услуга, укупна
вредност набављених 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)
 Примери исказивања података у Обрасцу ПОПДВ на основу пословних промена у пореском периоду и исказивања података у Обрасцу ПППДВ
 Примена нових прописа – Вежба на примеру исказивања података о опорезивању прихода нерезидентних правних лица порезом на добит по одбитку у складу са новим правилима чија примена почиње 1. априла 2018.
 Одговори на питања



ЕДУКАТОРИ: Зорица Кузмановић – одговорни уредник за порезе у ОИ,
Снежана Ерак Лукач, стручни консултант за привредно рачуноводство и
Бранислав Дојчиновић, модератор Обуке.



ПРИЈАВА И УСЛОВИ УЧЕШЋА
Пријављивање се врши слањем Пријаве путем:
 мејла: korisnickiservis@obrazovni.rs,
 оn-line формулара на адреси: www.obrazovni.rs или
 факса: 011/3286-494.

Детаљније информације можете добити на телефоне: 011/3286-542, 2624-434.
 КОТИЗАЦИЈА
За претплатнике на комплет часописа Образовног информатора: 7.900,00 дин.
За остале учеснике: 11.900,00 дин. * Цене су са урачунатим ПДВ-ом.
Котизација ОБУХВАТА: стручни материјал, послужење и кафу у паузи, као и
сертификат о обучености за извршавање обавезе достављања исправних и на
Закону заснованих прегледа ПДВ обрачуна, консултантске услуге из тематике ове
обуке све до достављања прегледа обрачуна – до 15.10.2018. и информатичку
подршку.

Не заборавите!!!
Због ограниченог броја учесника своје учешће пријавите најкасније до 21.5.2018.

