
СОВЕТУВАЊЕ
ЗА НОВИТЕ ЗАКОНСКИ ПРОПИСИ

СО ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ
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Dopolnitelni informacii na telefon:
(02) 3088-900 ili na 

www.rafajlovski.com.mk
e-mail: info@rafajlovski.com.mk 

СМЕТКОВОДСТВО

 По пис на сред ства та и об врските за 2015 го-
ди на за трговски друштва, банки и штедилници, 
осигурителни друштва, буџети и буџетски корисници 
и непрофитни организации (прак тич ни при мери)
• Упат ство за по пис, од луки, из веш таи
• Пра вил ни к за кало, рас тур и ра си пу вање
• Кни же ње на раз ли ки те по по пи сот

 Сметководствени политики Оддел 10 од МСФИ за МСЕ
• Избор на сметководствена политика
• Пра вил ни к за сметководствени политики 

(практичен пример)
 Кон трол но - ана ли тич ки по ста пки за про вер ка 

на смет ко вод стве на та еви денци ја, сог лас но 
МСС/МС ФИ и МС ФИ за МСЕ, смет ко вод стве ни те 
по ли ти ки и да ноч ни те за кони

 Обез вред ну ва ње на сред ства та - МСС 36, МСС 
41, МСС 2, Од дел 27, Оддел 34 од МС ФИ за МСЕ и 
даночни закони
• Нематеријални средства, недвижности, постројки 

и опрема, биолошки средства и залихи (прак тич-
ни при мери)

 Исправка на вредноста и отпис на по ба ру ва њата 
од купувачи сог лас но МСС39 и Оддел 11, Законот 
за финансиска дисциплина и даночни закони
• Методи на проценка: Старосна структура, 

поединечна анализа и комбиниран метод 
(практични примери)

ДАНОЦИ

 ДДВ при ја ва за по след ен да но чен пе ри од за 
2015 го дина

 Од 1 Јануари 2016 го дина нови податоци во 
фактурата за цели на ДДВ

 15 Јануари 2016 го дина - Задолжителна и 
доброволна регистрација за ДДВ и прекин за 
регистрација за ДДВ

 Издавање под закуп деловен простор од 
физичко лице од аспект на ДДВ

 Смет ко вод ствен и да но чен ас пект на: по да ро ци и 
вред нос ни бо нови; из да то ци за реп ре зен та ција; 
наг ра ду ва ње на пот ро шу ва чи те

 Да но чен ас пект на да де ни и при ме ни по зај ми ци 
меѓу: прав ни лица; фи зич ки и прав ни лица; од 
сод руж ник и на сод руж ник

 Оданочување на земјоделци физички лица
• Барање за паушално оданочување 

(Образец ПДД-ПЗ)
• Регистрација за ДДВ (Образец ДДВ-01)

ДЕЛОВНО ПРАВО
 Застареност и прекин на застареност на 

побарувања и обврски 
(промет на стоки и услуги, комунални услуги, 
радиодифузна такса, одлуки на суд и други органи 
и придонеси и даноци)

РАБОТНИ ОДНОСИ
 Работно време (утврдување на работното време, 

обврска за пријавување и организирање на 
работното време на работниците)

П РО Г РА М А  Н А  СО В Е Т У ВА ЊЕ ТО

KOTIZACIJA

Цената на материјалот и присуство
на советувањето изнесува:

 1.990 денари со вклучен ДДВ за еден учесник
 1.500 денари со вклучен ДДВ за секој нареден 

учесник од иста фирма

PLA]AWE

ODNAPRED NA SMETKA 210-0522737201-81,
NLB TUTUNSKA BANKA, AD - SKOPJE
RAFAJLOVSKI KONSALTING, EDB MK 4030998343900,
VO GOTOVO NA SAMOTO SOVETUVAWE.
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Охрид - Хотел Милениум..................... 9 Декември 2015
Битола - Хотел Епинал ...................... 10 Декември 2015 
Кавадарци - Ангропромет ................ 11 Декември 2015
Штип - Хотел Оаза ..............................15 Декември 2015
Скопје - Хотел Холидеј Инн ............... 16 Декември 2015 
Струмица - Хотел Глигоров .............. 17 Декември 2015

ПОЧЕТОК ВО 10 ЧАСОТ
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ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ
 Сметководствен и даночен аспект на надоместоци 

(регрес за годишен одмор, новогодишен 
надоместок, трошоци за организирана исхрана и 
превоз, службени патувања, теренски додаток, 
отпремнина и други - практични примери)

 Надоместоци на членови на управен и надзорен 
одбор и управител според периодот на исплата 
(практични примери)

 Ослободување од плаќање на придонеси за лица 
вработени како замена на работник кој користи 
породилно отсуство (МПИН пресметка)

 Најдоцна до 31 Декември 2015 година 
поднесување на барање за отпис на камати од 
социјални придонеси (Образец БОК-ПЗСО/1)

НОВИ ЗАКОНСКИ ПРОПИСИ
 Закон за едношалтерски систем (регистрациони 

агенти, задолжително електронско пријавување на 
основање и промени)

 Измени на Законот за персонален данок на доход
 Предлог измени на:

• Законот за трговските друштва (новo за 
продажба и пренос на удел)

• Кривичен законик (ново кривичното дело за 
работодавачот во врска со исплата на плата)

 Нов Закон за вработување и работа на странци 
(олеснување на постапката за добивање работна 
виза и воведување на виза за долгорочен престој)
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