
 

 

 

 

Време 

Час 40 мин. 

Тема 

 9.00-9.30 Регистрација 

 9.30 -10.50 МСФИ и ажурирање на МСФИ 

МСС 7- Презентирање и обелоденување на информациите за парич

- Што вклучуваат парите и паричните еквиваленти, класи
вложувачки и финансиски активности, третман на непарични трансакции, методи 
и правила на составување 
квиз 

10.50 -11.30 

 
11.30-11.50пауза 

 

11.50-12.30 

Даноци 
 
Закон за персонален данок на доход
доход 

- Законска регулатива за исплата
- Услови за даночни ослободувања
- Даночно олеснување 
- Ослободување од персонален данок за исплатени надоместоци на надворешни 

лица-помош за лекување
надворешни ангажирани лица, ослободувања
синдикат, камати на штедни влогови, ослободувања за здруженија на граѓани и 
фондации и сл. 

Нов предлог Закон за данокот на личен 

- нови даночни основици
- прогресивни стапки-10% и 18
- 15% за дивиденда, камата, закупнина и сл.
- намалување на нормираните трошоци
- од 01.01.2020 г.оданочување на камати од штедење и капитални добивки

 

12.30 – 13.50 Законска регулатива 

Контролни постапки пред изготвување на годишна сметка и финансиски 
извештаи 

- Законска и даночна регулатива, приод за анализа, анализа на нематеријални 
средства, анализа на материјални средства, вложувања во недвижности, 
анализа на побарувања, анализа на обврските и залихите, анализ
и резервите, вонбилансна евиденција

Годишен попис-Задолжителна процедура за подготовка на годишна сметка и 
финансиски извештаи за 2018 г.

- Законска регулатива, задолжителност и важност на пописот, попис на 
средствата, побарувања и обврски, проце
на спроведување на по
сметководствена евиденција на разлики утврдени по попис

13.50-14.00 Пауза 

14.00-15.20 Задршки од плата на вработени

-       Задршки по Закон за извршување

-       Ограничувања на задршките,

Застареност на побарувањата

-        Дефинирање на поимот застареност

-        Рокови на застареност

-        Застој на застарувањето

-        Прекин на застарувањето

-        Застареност според други закони

 

ЕКОНОМСКО ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ ФВ

ПРОГРАМА ЗА ЕДНОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФ

НОЕМВРИ/ДЕКЕМВРИ 8 ЧАСА

МСФИ и ажурирање на МСФИ  

Презентирање и обелоденување на информациите за парични текови 

Што вклучуваат парите и паричните еквиваленти, класификација на оперативни, 
ки и финансиски активности, третман на непарични трансакции, методи 
на составување на паричен тек, обелоденувања, практичен пример, 

Закон за персонален данок на доход-Примања ослободени од персонален данок на 

за исплата 
Услови за даночни ослободувања 

 за надоместоци на трошоци на вработени- 
Ослободување од персонален данок за исплатени надоместоци на надворешни 

помош за лекување, исплата на трошоци за сместување и превоз за 
гажирани лица, ослободувања за исплата на трошоци од 

синдикат, камати на штедни влогови, ослободувања за здруженија на граѓани и 

Нов предлог Закон за данокот на личен доход- од 01.01.2019 г. 

нови даночни основици 
10% и 18% за плати, договор за дело, авторски договори 

15% за дивиденда, камата, закупнина и сл. 
намалување на нормираните трошоци 
од 01.01.2020 г.оданочување на камати од штедење и капитални добивки 

Контролни постапки пред изготвување на годишна сметка и финансиски 

даночна регулатива, приод за анализа, анализа на нематеријални 
средства, анализа на материјални средства, вложувања во недвижности, 
анализа на побарувања, анализа на обврските и залихите, анализа на капиталот 

илансна евиденција  

адолжителна процедура за подготовка на годишна сметка и 
финансиски извештаи за 2018 г. 

Законска регулатива, задолжителност и важност на пописот, попис на 
ата, побарувања и обврски, процедура за спроведување на попис, фази 

на спроведување на пописот, методи на извршување на пописот, 
сметководствена евиденција на разлики утврдени по попис 

Задршки од плата на вработени 

акон за извршување, Закон за работни односи и ЗОО 

Ограничувања на задршките,обврски за работодавачите, влијание врз придонеси 

Застареност на побарувањата 

на поимот застареност 

окови на застареност 

астој на застарувањето 

рекин на застарувањето 

астареност според други закони 

ЕКОНОМСКО ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ ФВ

НО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊ

НОЕМВРИ/ДЕКЕМВРИ 8 ЧАСА 
 

Предавач КПУ 
часа 

  

ки и финансиски активности, третман на непарични трансакции, методи 

Маја Лазароска 

8 часа 

 

Валентина 
Тодоровска 

Јасмина 
Генчева 

 

 

Мила Ѓоревска 

 

 

 

ЕКОНОМСКО ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ ФВ 

ЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ (КПУ БР.4/2018) 


