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ГОДИШНА
ПРЕТПЛАТА 2018



ГОДИШНАТА ПРЕТПЛАТА ЗА 2018 ГОДИНА ВКЛУЧУВА 12 ПЕЧАТЕНИ СПИСАНИЈА

БИЛТЕН ФВ - 11 месечни списанија со практични објаснувања од сметководството, 
МСФИ стандардите и нивна имплементација, финансиите, правото и работните 
односи, како и податоци за пресметка на плати, камати, стечајни постапки и одговори 
на Ваши прашања. 
Даночен информатор опфатен како посебна рубрика ја обработува даночната 
проблематика за сите правни и физички лица. 
Годишен регистар - во состав на Билтен ФВ 11 со важни сметководствени податоци 
за неколку години наназад.

Е-РЕГИСТАР
Електронски регистар (БАЗА СО ПОДАТОЦИ) на нашата веб страница со потребни 
податоци за Вашето работење од 2004 до 2018 година за: пресметка на плата, стапка 
на трошоци на живот (инфлација), висина на дневници за службени патувања во 
странство и земјата, надоместоци на трошоци, регрес за годишен одмор, надомест за 
пензионирање, помош во случај на смрт и сл., камати, стечајни постапки, можен број 
на работни часови, коефициенти за МДБ и друго.

СМЕТКОВОДСТВО, ДАНОЦИ И ПРАВО - Специјално списание со упатства за 
составување на годишна/завршна сметка и финансиски извештаи согласно 
законската и даночната регулатива на РМ.
Списанијата содржат теми кои се однесуваат на субјектите од приватниот и 
буџетскиот сектор. Доставата на списанијата е бесплатна.



ИЗДАНИЈА НА ФВ КОНСАЛТИНГ НАДВОР ОД ПРЕТПЛАТАТА

КОНСАЛТИНГ 
Советничкиот тим со долгогодишно професионално 
работно искуство, одговара на Ваши прашања.

Е-ВЕСТИ
Континуирано, навремено и точно електронско известување на Вашите е-маил 
адреси за сите актуелни новини важни за Вашата работа.

Почитувани, Ве известуваме дека ЕКОНОМСКО ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ ФВ како 
АКРЕДИТИРАНА компанија од ICC Macedonia International Chamber of Commerce 
The world business organization одржува ОБУКИ за континуирано професионално 
усовршување (КПУ) на сметководители и овластени сметководители кое се 
спроведува согласно Законот за вршење на сметководствени работи, а со цел 
професионално и ефикасно вршење на сметководствените работи.

Следете нè на



ЕКОНОМСКО ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ ФВЕКОНОМСКО ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ ФВ

ЕКОНОМСКО ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ ФВ
Ул. Костурски херои бр. 40/4-2, 1000 Скопје
Тел. 02/ 3245-970; 3245-971 Факс. 02/3245-995; 
ЕДБ: МК4030998346950
Комерцијална банка АД - Скопје
Жиро сметка: 300000000164063
E-mail: fvkonsalting@on.net.mk
www.fvkonsalting.com.mk

Р. бр. Опис Количина Цена Износ

1 Годишна претплата на списанијата 
за 2018 година 1 12.990,00 12.990,00

напомена: цената е со пресметан ДДВ 12.990,00

Плаќањето се врши  во рок од  8 дена од приемот на про-фактурата. По извршената уплата ќе добиете 
уредна ДДВ фактура.

про-ФАКТУРА БРОЈ 28000


