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У складу са чланом 6. Правилника о континуираној едукацији и Програмом континуираног
усавршавања професионалних рачуновођа чланова Савеза рачуновођа и ревизора Србије,
Међународним стандардом континуиране едукације IES-7 и параграфа 130.1 - 130.6 IFAC-овог
Етичког кодекса за професионалне рачуновође Савез организује други циклус континуиране
едукације од 10. до 14. децембра 2012. Усавршавање је прописано чланом 6. став 2.
Закона о рачуноводству и ревизији и чланом 49. Закона о раду.

КОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА У 2012.
- други циклус -

РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА СЕМИНАРА

Семинари у свим местима почињу у 900 часова

Професионални чланови који су платили чланарину за 2012. добијају
посебан материјал о примени међународне професионалне регулативе
"IFAC-ов Етички кодекс за професионалне рачуновође - издање 2012."
Чланови који до сада нису измирили чланарину могу то учинити до почетка семинара,
у складу са Одлуком о висини чланарине за 2012. годину.

ТЕМЕ КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ
1.

2.

3.

Нови прописи и актуелне теме
• нови начин обрачуна затезне камате
• могућност престанка чланства у привредним коморама
• престанак важења уредбе о ограничењу марже и др.
• спречавање прања новца – нека питања
• рефакција акцизе и нове измене Закона о акцизама
Припреме за састављање годишњег
финансијског извештаја
• попис имовине и обавеза
• могућност разграничења курсних разлика
• разграничење прихода и расхода
• отпис потраживања и др.
Порез на добит – актуелна питања
• измене и допуне Закона о порезу на добит
• порески подстицаји

4.

5.
6.

• трансферне цене
• опорезивање прихода нерезидената
порезом по одбитку
Примена Закона о ПДВ од 1. јануара 2013.
• евидентирање и брисање из евиденције за ПДВ
• одређивање пореског периода
• примена система наплате
• изградња и промет објеката
• улагања у закупљене објекте
• промет секундарних сировина и др.
Девизно пословање
• измене и допуне закона
• пребијање дуговања и потраживања и др.
Одговори на питања

Семинар се вреднује са 20 поена континуиране едукације

