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ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС 

ПРОГРАМА ЗА  

ОБУКА ВО МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2022 ГОДИНА - ЕДНОДНЕВНА И 
ДВОДНЕВНА ПРОГРАМСКА ЕДУКАЦИЈА 

 

Распоред на предавања и тематски содржини 
 

Распоред на одржување на Обука и датуми. Почеток 10.00 часот 

Скопје 
Event Centar “Ragusa 360” (физичко 
присуство) 

18 октомври 2022 

WEBINAR („on-line” обука) со почеток во 10 часот  
(пријавување најдоцна до 16.10.2022 година) 

19 октомври 2022 

Врњачка Бања, 
Р.Србија 

Spa Resort & Hotel "Vrnjačke 

Terme” **** https://vrnjacketerme.rs/ 

27 – 30 октомври 
2022 

 

ТЕМИ 

ДАНОЧНИ РЕФОРМИ ЗА 2023 ГОДИНА 

 Општи предвидувања за макроекономските показатели; 

 Состојбата во фискалната сфера и стратегија за даночните реформи од 
2021 - 2025 година; 

 Општи принципи на оданочувањето, цели и мерки во 2023 година. 

ДДВ 

 Усогласување со одредбите од ЕУ законодавство; 

 Даночни измени кај општа и повластена даночна стапка; 

 Ограничување на ДДВ ослободувања; 

 Нормативно регулирање на ДДВ за кало, растур, крш и расипување. 

ДАНОК НА ДОБИВКА 

 Елиминирање на амортизацијата од набавени добра на кои во 
претходната година се користело ослободување по основ на 
реинвестирана добивка; 

 Заострување на условите за користење ослободување на приходите од 
дивиденди; 

 Промена на условите за користење донации во спортот; 

 Уплати во доброволен пензиски фонд и даночно признат расход и 
премии за осигурување живот на вработени лица; 

 Премии за приватно здравствено осигурување. 

ДАНОК НА ЛИЧЕН ДОХОД 

 Капитални добивки од ХВ издадени од инвестициски фонд;  

 Камати од орочени депозити; 

 Оданочување на непарични менаџерски бенефиции од користење на 
имот и средства кај работодавачот и при стекнување на ХВ и учество во 
капитал, по повластени услови; 

 Придонеси со доброволен пензиски фонд, премии за осигурување живот 
и приватно здравствено осигурување за вработени; 

 Укинување на горниот праг за пресметување придонеси од плата; 

 Воведување придонеси на договорите за дело; 

 Одложување на прогресивното оданочување. 

https://vrnjacketerme.rs/


 

 

ФИНАНСИИ И ТРГОВСКИ ДРУШТВА 

 Закон за спречување перење пари и финансирање тероризам; 

 Измени во делот на вистински сопственици и други измени; 

 Промени во праговите за наплата во готово; 

 Обврски од новиот Закон за спречување перење пари и финансирање 
тероризам. 

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. 

ЈАВЕН СЕКТОР 

 Нов Закон за буџети,  

 Надоместоци и додатоци во јавен сектор. 

МСС и МСФИ 

 КТМФИ 13 - Програми за лојалност на потрошувачите, со осврт на 
одредбите од наредните три МСС, кои се однесуваат на лојалноста на 
потрошувачите; 

 МСС 8 - Сметководствени политики, промени на сметководствените 
проценки и грешки и лојалност на потрошувачите; 

 МСС 18 - Приходи при програми за лојалност; 

 МСС 37 - Програми за лојалност и резервирања, неизвесни обврски и 
неизвесни средства. 

ПРИДОНЕСИ 

 Укинување на субвенционирање на платите; 

 Параметри на давачки со непроменети и променети плати; 

ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ И  
АКТУЕЛНИ МИСЛЕЊА ВО ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ 

 Фотоволтаици и ДДВ; 

 Транспорт и логистика; 

 Останати актуелни дилеми. 

РАБОТНИ ОДНОСИ 

 Пензионирање, услови и регулатива; 

 Продолжување со работа при исполнување на услови за пензија; 

 Права и обврски при продолжување со работа; 

 Откажување од пензија. 
 

ПАУЗА: 12.00-13.00 

 

НАПОМЕНА: За слушателите на ON-LINE обука, за навремено доставување на мате-
ријалот, Вашата уплата и пријава да се извршат најдоцна до 16 Октомври 2022 год.  
 

Цена за еднодневна обука 2.360 денари со вклучен 18% ДДВ. 
Цена за дводневна обука во странство 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 
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