ЈЕДНОДНЕВНИ ВЕБИНАР
на тему

АКТУЕЛНОСТИ У ВЕЗИ СА ЕФАКТУРАМА И ПРОПИСИМА О ПДВ,
ЕЛЕКТРОНСКИМ ЕВИДЕНТИРАЊЕМ ОБРАЧУНА ПДВ
И ФИСКАЛНИМ РАЧУНИМА
Почев од 1. јула 2022. год., обвезници ПДВ имаће законску обавезу обавезног пријема електронских фактура
преко система електронских фактура од добављача – јавних предузећа и свих других субјеката јавног сектора.
Од овог датума обвезници ПДВ такође ће имати обавезу да рачуне од добављача – обвезника ПДВ који су пре
2023. год. прешли на издавање електронских фактура преко СЕФ примају искључиво електронским путем, тј.
неће моћи да захтевају други начин доставе фактура.
Овим се број процесних радњи које су субјекти еФактурисања дужни да врше у СЕФ, проширује и повећава
у односу на прва два месеца примене Закона о електронском фактурисању. Од 1. јула 2022. год. корисници еФак
тура из приватног сектора сусрешће се и са новим, компликованијим начином издавања електронских фактура
од стране јавних предузећа која врше обједињену наплату комуналних услуга, чиме ће се усложнити и начин
књижења у пословним књигама и евидентирања у ПДВ евиденцијама таквих рачуна.
Посебна тема која заслужује да јој се посвети дужна пажња је обухват и начин електронског евидентирања
обрачуна ПДВ преко система еФактура и однос ове нове евиденције са ПДВ евиденцијама и пријавама. Постоји
потреба да се додатно укаже на примену Закона о ПДВ и Правилника о ПДВ у амбијенту електронског фактурисања.
Када је реч о Закону о фискализацији и прописима донесеним на основу њега, највише дилема од почетка
примене новог модела фискализације има у вези са питањем када фискални рачун представља ПДВ рачун а када
не, затим да ли фискални рачун Промет Рефундација може или мора да се изда да се обвезник не би дупло заду
живао за ПДВ у промету повезаном са корпоративним картицама и са субјектима јавног сектора, који су услови
за признавање права на претходни ПДВ по примљеним фискалним рачунима и фактурама издатим на основу
фискалних рачуна. То су нека питања која ће бити детаљно и прецизно објашњена на вебинару.
Издавање фискалних рачуна за примљене авансе и извршени промет, њихово поништавање и слична питања,
процедуре у вези са издавањем и примањем фискалних рачуна и „збирних“ рачуна у вези са корпорацијским
картицама и све друге теме у вези са фискализацијом које оптерећују обвезнике и њихове рачуновође и пореске
саветнике биће обухваћене и разјашњене на вебинару.
ПРОГРАМ ВЕБИНАРА:
 бавеза пријема електронских рачуна од 1. јула 2022. године
• О
Нови
начин издавања рачуна за обједињену наплату комуналних услуга
•
• Најчешће дилеме и питања у вези са електронским фактурама
• Е лектронско евидентирање обрачуна ПДВ преко система електронских фактура
• Друге актуелне теме и питања у вези са применом Закона о ПДВ и Правилника о ПДВ у области
електронског фактурисања
• Фискални рачуни – веродостојност као рачуноводствене као рачуноводствене исправе и документа
за претходни порез, поништавање преко фискалног рачуна Промет Рефундација, авансни рачуни
• Фискални рачуни који се издају за промет са корпоративним картицама и промет у малопродаји
субјектима јавног сектора
• Друге актуелности у вези са е фискализацијом
• Одговори на питања
Предавачи: др Милан Неговановић, Јована Стојановић, Иван Антић и Горан Лазовић

Преко интернет платформе Zoom

6. јул 2022. године

Почетак у 9,00 часова
Накнада за присуствовање вебинару износи 9.000 динара (са ПДВ) за претплатнике, а 15.000 динара
(са ПДВ) за лица која нису претплатници.
У износ накнаде укључене су и презентација предавача у PDF формату, као и право на одложено гледање
снимка вебинара.
Пријављивање се врши попуњавањем и слањем пријаве на е-Продавница на нашем сајту, у оквиру секције
РЕГИСТРАЦИЈА ЗА ОНЛАЈН СЕМИНАРЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА.
Након одобрења пријаве, а по извршеној уплати, корисник добија параметре за регистрацију на платформи
Zoom, преко које ће се вршити пренос вебинара.
Детаљне информације у вези са пријављивањем, плаћањем и слањем линкова можете добити на тел: 011/3209645 или путем мејла nenad.stokovic@privsav.rs.

