.

ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС
ПРОГРАМА ЗА
КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ
КПУ БР.2/2022 - 8/16 ЧАСА МЕСЕЦ МАЈ - ЈУНИ
ЕДНОДНЕВНА И ДВОДНЕВНА ПРОГРАМСКА ЕДУКАЦИЈА
Распоред на предавања и тематски содржини
Распоред на одржување на КПУ по градови и датуми. Почеток 10.00 часот
Битола

Хотел “Епинал”

17 Мај 2022

Виница

Хотел “Александар Парк”

18 Мај 2022

Скопје

Хотел “Континентал” - Клуб
Фонтана

19 Мај 2022

WEBINAR („on-line” советување) со почеток во 10 часот
(пријавување најдоцна до 17.05.2022 година)

20 Мај 2022

Струмица

Хотел “Вила Парк”

25 Мај 2022

Охрид

Хотел “Милениум”

26 Мај 2022

Италија, Рим и Амалфи брег (авионски превоз)
Грција - Платамона

31 Мај – 05 Јуни 2022

Cronwell Platamon Resort*****

ТЕМА
ПРЕДЛОГ ЗАКОН ЗА ВРШЕЊЕ ЗА СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ
 Нови услови за стекнување на уверение за сметководител
и овластен сметководител;
 Сметководствен приправник, новина во законот;
 Промена во бројот на часовите и третман на КПУ обуки;
 Измена во условите за стекнување лиценца на друштво за
вршење на сметководствени работи;
 Надзор над работата на ИСОС и формирање на СУНС;
 Останати измени.
ЗАКОН ЗА ТРГОВСКИ ДРУШТВА
 Трансформација на заем во влог на друштвото;
 Потребна документација за упис на трансформацијата;
 Услови за трансформација на заемот во влог;
 Изготвување на годишен извештај и изјава за примена на
кодекс за корпоративно управување;
 Сметководствен и даночен третман на трансформацијата
на заем во влог на друштвото;

09 – 12 Јуни 2022

ПРЕДАВАЧ

Ромео
Костадинов

Магдица
Костадинова

МСС и МСФИ
 Залихи – МСС 2;
 Утврдување и мерење на залихите;
 Постапки при промени на вредностите на залихите;
 Усогласување на залихите и обврски од специфично
работење.
ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ
 Измени на Законот за ДДВ, даночни стапки и маржи во
трговијата;
 Утврдување на маржа во трговијата на одредени стоки;
 Книговодствена евиденција и усогласувања на маржата;
 Оперативни трошоци во трговијата, утврдување,
евидентирање и усогласувања;
 Постапки и евиденција на залихите на стоките, кај кои има
нула или намалена ДДВ стапка;
 Неусогласеноста помеѓу МСС 2 - Залихи и примената на
рестриктивните мерки и надминување на
противречностите.
ЈАВЕН СЕКТОР
 Новини во законот за административни службеници;
 Услови за засновање работен однос согласно измените;
 Права и обврски на административните службеници;
 Нов начин на пресметка на плата,
 Надоместоци и додатоци од плата во јавен сектор,
согласно измените на Законот за административни
службеници и грански колективни договори.
ДОДАТОЦИ ОД ПЛАТА
 Работа во недела и празници во трговијата и други
дејности;
 Разлики во утврдување на денови на неделен одмор и
работа во недела;
 Исплати за работа во недела, верски и државни празници;
 Останати надоместоци за работа ноќе, смени и останати;
 Други додатоци и надоместоци.
РАБОТНИ ОДНОСИ
 Право на годишен одмор и обврски при користење;
 Користење на годишен одмор на нови и постоечки
вработени;
 Исплата на К-15, пропишан, минимален, максимален;
 Даночен третман, одложени даноци и даночни обврски;
 Искористен дел од годишниот одмор за претходни години.
МЕНАЏМЕНТ
 Резултат од работењето, значење за органите и друштвото;
 Распоред на резултат од работењето;
 Постапки при позитивен и негативен финансиски резултат;
 Ресурси за исплата на дивиденди.

Ромео
Костадинов
Магдица
Костадинова

Ромео
Костадинов

Јулија
Минковска

Ромео
Костадинов
Јулија
Минковска

Ромео
Костадинов
Јулија
Минковска

Магдица
Костадинова

ИГРИ НА СРЕЌА
 Услови за организирање наградни игри;
 Разлики помеѓу наградни игри и игри на среќа.
ДАНОК НА ЛИЧЕН ДОХОД
 Услови за оданочување со ДЛД во 2022 година;
 Пропорционална или прогресивна стапка;
 Значење на праг за регистрација за ДДВ и видови на
приходи на физички лица;
 Други видови на приходи;
 Посебни постапки за утврдување персонален данок.
МСС и МСФИ
 Учество во заеднички вложувања – МСС 31;
 Известување за средствата, обврските, приходите и
расходите на заедничките вложувања;
 Заеднички контроли, заеднички контролирани средства и
ентитети.

Магдица
Костадинова

Ромео
Костадинов
Јулија
Минковска

Ромео
Костадинов

ПРВА ПАУЗА: 11.20-11.00
ВТОРА ПАУЗА: 12.30-13.00
ТРЕТА ПАУЗА: 14.20-14.30

НАПОМЕНА: За слушателите на ON-LINE обука, за навремено доставување
на материјалот, Вашата уплата и пријава да се извршат најдоцна до 17 Мај
2022 година.
Цена за едукација во Македонија за 8 КПУ часа 2.360 денари со вклучен
18% ДДВ.
Цена за едукација во странство за 16 КПУ часа 4.000 денари (ослободено од
ДДВ по член 14 став 2 точка 3а од Закон за ДДВ).
Начин на плаќање: Исклучиво на трансакциска сметка:
Еуро Консалт Плус: ЕДБ МК 4030005567697

Tрансакциска сметка: 270000001040794, Халкбанк АД Скопје

Пријавата пополнете ја и испратете ја на нашата e-маил адреса: info@eurokonsaltplus.com.mk

Еуро Консалт Плус ДОО
ул.”Јордан Мијалков” бр.30, Скопје
Трансакциска сметка: 270000001040794; Халкбанк Скопје
EДБ МК 4030005567697
тел/факс:02/3215-327; 3215-328
е-маил: info@eurokonsaltplus.com.mk; www.eurokonsaltplus.com.mk

