

термини

1 на 12 јуни 2021 година
(сабота) почеток од 10 часот
2

на 15 јуни 2021 година
(вторник) почеток од 10 часот

НОВО!

Обуките во двата термини имаат ИСТА содржина, ќе се одвиваат on-line преку zoom апликацијата !

ПРОГРАМА ЗА ЕДНОДНЕВНA E-ОБУКА НА ПРО АГЕНС
1. ДАНОЦИ
Важни новини во оданочувањето на добивката за 2021 година
Разлики во оданочувањето со данок на вкупен приход за 2021 година, во однос на 2020 година
Оданочување на доходот од осигурување на физички лица остварен во 2021 година и даночен
третман на расходите за осигурување за целите на формирањето на основата за оданочување
со данок на добивка.
2. РАБОТНИ ОДНОСИ
Основи за престанок на договорот за вработување
- Истек на определено време
- Отказ од страна на работодавачот и од страна на работникот
- Спогодбено раскинување
- Смрт на работникот или работодавачот (физичко лице)
- Ликвидација или стечај работодавачот
- Судска пресуда
- Трајна неспособност за работа и
- Возраст на работникот.
Мирување на работен однос
- Случаи на мирување на работен однос
- Неплатено отсуство
- Неплатено родителско отсуство
- Права и обврски од работен однос за време на мирување на р.о.
- Рокови и услови за враќање на работа
- Процедурален аспект на мирувањето на работниот однос
Мерки при затекнување на работа непријавено лице
- Налог за вработување на затечените или други лица;
- Забрана за намалување на бројот на вработени;
- Забрана на работа на работодавачот
- Издавање на прекршочен платен налог;
- Поведување на прекршочна постапка.
Даночен третман на надоместокот за покривање на трошоците при работа од дома

Плаќање работа на празник кога паѓа во работен и во неработен ден
Дополнителна (втора) работа кај друг работодавач - предмет на оданочување
и социјални придонеси
3. ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИЈА
- Регулатива, предности и недостатоци на „продажбата на далечина“
- Продажба по интернет (web shop)
• Комерцијална комуникација
• Пријавување на електронската трговија која се извршува од продажни објекти
• Трговија на големо преку интернет
• Трговија на мало преку електронска продавница
-    Специфични видови на промети
• Online продажба на странски клиенти
• Продажба на големо по интернет, без залихи
• Продажба во транзит со посредство на доставувач - трето лице
• Електронски документ
4. НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ПОД КОИ МАКЕДОНСКИ РЕЗИДЕНТИ МОЖАТ ДА ОТВОРААТ
И ДА ИМААТ СМЕТКИ ВО СТРАНСТВО
5. ЕВИДЕНЦИИ И ДАНОЧЕН ТРЕТМАН НА АВАНСИРАНИ
И ИЗВРШЕНИ РАБОТИ ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО
Задолжителни авансни фактури за авансирани градежни работи
- со „reverse charge“, кога ДАВАТЕЛОТ и ПРИМАТЕЛОТ  НА ПРОМЕТОТ се ДДВ обврзници,
- со ДДВ, кога ПРИМАТЕЛОТ на прометот не е ДДВ обврзник,
или за работи за кои не е применлив член 32-а,
- без ДДВ, кога ДАВАТЕЛОТ НА ПРОМЕТОТ (изведувач или подизведувач) не е ДДВ обврзник.
Примена на системот на „reverse charge“ кај авансирани изведби
- Евиденција на авансната уплата и фактура кај ДАВАТЕЛОТ и ПРИМАТЕЛОТ на прометот
(градежната работа)
- Затворање на авансот со времени ситуации и конечни фактури (и ниво евидентирање)
- Пријава на авансните фактури, времените ситуации и конечни фактури во ДДВ Пријавата
- Извештаи за пренесена даночна обврска по член 32-а („ДДВ-ИПДО“ и „ДДВ ИПДО/П“)   
- Исправки за прикажаните авансирани и конечни промети
- Фактурирање на извршени градежни работи со одбивање на авансирани износи платени
кога нарачателот не бил регистриран ДДВ обврзник
6. МСС 38/ОДДЕЛ 18  ОД МСФИ ЗА МСЕ – НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА
- Признавање на нематеријални средства според МСС 38 и оддел  18 на МСФИ за МСЕ
- Почетно мерење на нематеријални средства
- Мерење по почетното признавање
- Амортизација во тек на корисен век
- Ревидирање на периодот на амортизација и методот на амортизација
- Загуби поради обезвреднување

- Повлекување од употреба и отуѓување
- Примери за сите промени
7. ПРИСИЛНА НАПЛАТА И ПРИСИЛНО ИЗВРШУВАЊЕ (ДДВ АСПЕКТ)
- Системи на оданочување според кои должникот нема обврска за ДДВ:
• Систем на „задржан ДДВ“,
„ДДВ-ПНПИ“ - Извештај за задржан ДДВ во постапка на присилна наплата и присилно
извршување
• „Reverse charge“ систем
Извештаи за пренесена даночна обврска според член 32-а од Законот за ДДВ
• Присилна наплата/извршување без ДДВ (од должник нерегистриран субјект за ДДВ)
- Присилна наплата/извршување со обврска за ДДВ кај должникот
- Постапка со други учесници на страната на должникот (заложниот должник)
- Даночна и сметководствена евиденција на различните видови на присилна наплата
8. НОВ РЕЖИМ НА ОДАНОЧУВАЊЕ НА ИМОТОТ ОД 2022 ГОДИНА

Важно:

Секој учесник на е-Обуката на Про Агенс ќе добие Прирачник во pdf формат на
пријавениот е-маил за обука.

ЦЕНИ!
Цена за еднодневна Е-ОБУКА со ДДВ е 2.360 денари.
Задолжителна претходна уплата на сметката на Про агенс, 210-0503940101-43,
кај НЛБ банка. Повикување на број: 21-2.

Информации на тел. 02/3162-979; 3229-479 / е-маил: kontakt@proagens.com.mk

www.proagens.mk

