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XVII ЈЕСЕЊИ СЕМИНАР

Примена актуелних прописа
и рачуноводствене регулативе
– КОНТИНУИРАНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ –
ПРОГРАМ ПРЕДАВАЊА
• Инспекцијски надзор и контролне листе
• Спречавање прања новца и финансирања тероризма
• Практична примена законске и међународне
професионалне рачуноводствене регулативе
• Примена Закона о ПДВ – специфична и спорна питања
• Девизно пословање • Примена ЗПППА
• Избегавање двоструког опорезивања
• Опорезивање зарада и других личних примања
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Примена актуелних прописа
и рачуноводствене регулативе

ПРЕДАВАЧИ
Чланови редакције приручника
"Рачуноводствена пракса" и представници
државних органа и институција

Сви учесници саветовања
добијају материјал за семинар

• Инспекцијски надзор и
контролне листе
• Практична примена
рачуноводствене регулативе
• Примена Закона о ПДВ –
специфична и спорна питања
• Девизно пословање
• Примена ЗПППА
• Избегавање двоструког
опорезивања
• Опорезивање зарада и
других личних примања

за 1-3
учесника

за 4 и више
учесника

Претплатници Рачуноводствене праксе

16.900

12.675

Остали учесници

23.900

17.925

25% попуста

ЗЛАТИБОР, Конгресни центар "Србија", 22 - 24. септембар 2016.

на 4 и више уплаћених котизација

Сви учесници добијају потврду о оствареном континуираном стручном усавршавању.
За професионалне рачуновође – чланове Савеза РР Србије присуство семинару
евидентира се са 18 поена, по члану 7. Правилника о континуираној едукацији

Додатне информације: (011) 3238-611 и (011) 3344-405

33-44-405, 32-31-220

мат. бр. 17166751, шиф. дел. 5814
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Износ
за 1-3 за 4 и више (3 х 4 или 3 х 4а)
учесника учесника
1

2

3

4

4а

Материјал за 17. јесењи семинар
– само за претплатнике

16.900

12.675

Котизација (са материјалом) за
17. јесењи семинар – за остале учеснике

23.900

17.925

5

25% попуста

на 4 и више уплаћених котизација
по повлашћеним ценама
9.2016.
9.2016.

У котизацију нису урачунати трошкови смештаја.
Уплата котизације је услов за резервацију
смештаја по повлашћеним ценама.
Информације о повлашћеним ценама
смештаја на тел. 011 3238-611 и 3345-405
17–Ваш ПИБ

2016.

2016. године
ПОПУЊЕНУ И ОВЕРЕНУ СТРАНИЦУ пошаљите на факс 011 3231-220, на e-mail racunovodstvo@srrs.rs
или поштом на адресу "РАЧУНОВОДСТВО" д.о.о., Београд, Његошева 19, п.ф.403

