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

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

СМЕТКОВОДСТВО
 Сметководствен и даночен аспект на 

распределба на добивката (практични 
примери)
• Одлука за распределба - кој донесува и во кој рок
• Редослед за распределба
• Оданочување на дивиденда во пари, предмети, 

удели и акции
• Реинвестирана добивка за 2015 година

 Дополнителни доплати од содружниците како 
капитални резерви

 Сметководство во градежништвото согласно 
МСС 11 и Оддел 23 од МСФИ за МСЕ - Договори 
за изградба

 Наеми - МСС 17 и Оддел 20 од МСФИ за МСЕ
• Финансиски наем
• Оперативен наем

 Специфичности на сметководството кај 
непрофитните организации
• Програма за работа, финансиски план и 

сметководствена евиденција
• Сметководствена евиденција во случај на 

вршење стопанска дејност
 Објавување на ревидирани финансиски 

извештаи и годишен извештај

ДАНОЦИ
 Физичко лице - граѓанин обврзник за 

регистрација на ДДВ (издавање на фактура, 
пресметка на персонален данок)

 Промет на услуги од аспект на ДДВ според 
местото на услугата, вршителот и корисникот на 
прометот (практични примери)

 Кога физичко лице - граѓанин има обврска да 
се регистрира за вршење на дејност ако врши 
продажба на недвижности?
• Новини во дефинирањето на продажните цени 

на недвижности
 Даночно ослободување или олеснување 

при пресметување на ПДД за приходот кој го 
остварува странско физичко лице во РМ

ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ
 Измена на Законот за придонеси од задолжително 

социјално осигурување
• Највисока основица за пресметка на 

придонеси за примања од работен однос и за 
самовработени лица (практични примери)

• Пресметка на придонеси и пополнување на 
МПИН пресметка за самовработени лица 
(практични примери)

• Рокови и обврски за пријавување на 
примениот надоместок по основ на склучен 
договор на дело, авторски договор или друг 
договор

ФИНАНСИИ

 Плаќање во готово и благајнички максимум

ПРОГРАМА НА СОВЕТУВАЊЕТО

KOTIZACIJA

Цената на материјалот и присуство
на советувањето изнесува:

 1.990 денари со вклучен ДДВ за претплатници
 2.360 денари со вклучен ДДВ за непретплатници
 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.

ДЕЛОВНО ПРАВО
 Од 7 Април примена на Законот за забрана и 

спречување на вршење на нерегистрирана 
дејност

 Нови обврски за правните и физичките лица за 
продажба или закуп на недвижности
• Задолжителна заверка на Договорот за 

продажба/закуп кај нотар
• Евидентирање на цената на продажба / закуп во 

посебен Регистар
• Изјава од продавачот/закуподавачот заверена кај

нотар (прилог листи РЦ1, РЦ2, РЦ3, РЦ4 и РЦ5)
 Управител - права и обврски согласно Законот 

за трговските друштва и Законот за работните 
односи

РАБОТНИ ОДНОСИ
 Измени на Законот за работни односи

• Ново за прекувремена работа и начинот на 
користење на годишниот одмор

ОСТАНАТИ ТЕМИ
 Предлог измени на Законот за персонален данок 

на доход
 Предлог измени на Законот за трговија
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Битола - Хотел Епинал ...........................15 Април
Скопје - Хотел Холидеј Инн ....................16 Април
Струмица - Хотел Илинден ....................17 Април
Кавадарци - Ангропромет .....................20 Април
Штип - Хотел Оаза ...................................21 Април

ПОЧЕТОК ВО 10 ЧАСОТ
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Измени на Законот за работни односи
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