ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ – ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА

АГЕНДА
На ова советување се обработуваат темите од Модул 3 од Програмата на Професионал
Акаунт во времетраење од 8 часа.
ВРЕМЕ
10.0010.20

ТЕМИ

10.20 –
11.40

11.50 –
13.10

13.10 –
13.20



2 часа

Подготвителни работи за годишна
сметка, нормативен,
сметководствен и даночен третман
на пописот за 2020 година
- Примери и книжења

2 часа

Услови и начин за
враќање/невраќање на добиената
финансиска поддршка на
работодавачите погодени од
здравствено-економската криза
предизвикана од COVID 19, заради
исплата на плати за месеците
април, мај и јуни 2020 година и
/или месеците октомври, ноември
и декември 2020 година
-Примери и книжења

2 часа

Елизабета
Рибарова,
консултант

Елизабета
Рибарова,
консултант

Пауза

13.20 –
14.40

Мимоза
БогатиноваКузмановски
консултант,

Пауза


14.50 –
16.10

Подготвителни работи за годишна
сметка, нормативен,
сметководствен и даночен третман
на пописот за 2020 година

Пауза



14.40 –
14.50

Предавач

Регистрација на учесниците


11.40 –
11.50

Број на
часови

Измени и дополнувања во Законот
за данокот на добивка
- ослободување од плаќање
аконтации,
- доуредување на непризнаените
расходи за даночни цели,
- продолжен периодот за
пренесување на загубата,
- зголемување на прагот за
неплаќање на данок на вкупен
приход,

Ксенија
Чаминска,
консултант
2 часа
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зголемување на прагот за
влегување во режимот на данокот
на вкупен приход.
Измени и дополнувања во Законот
за данокот на личен доход
- ослободување од плаќање
аконтации,
- нови видови неоданочиви доходи,
- измени во одредбите за вршителите
на самостојна дејност (измена во
пресметка на аконтациите за данокот
на доход, доуредување на
непризнаените расходи, измени во
одредбите за пресметана
амортизација).
Измени и дополнувања во Законот
за данокот на додадена вредност
- ослободување од ДДВ на промет
на добра и услуги дадени како
донација кон буџетски корисник,
- допрецизирање на одредбите за
електронска фактура,
- продолжување на рокот за
плаќање на ДДВ,
- воведување на нова повластена
даночна стапка,
- намалување на стапката за
занаетчиски услуги и
унифицирана стапка за
ресторански услуги,
- измени во извештајот за
извршени промети и услуги
согласно член 32-а,
- враќање/пребивање на данокот.
-





Ви посакуваме успешна обука!
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