
Олеснете ја својата работа 
користејќи ја можноста за 
годишна соработка.

Годишна Претплата
Совети и консултации

Месечни списанија

Списание за годишна сметка

Е-Регистар

Е-Вести

САМО
12.990 ДЕНАРИ
ЗА 2023 ГОДИНА

Eкономско правен консалтинг ФВ - 32 години професионалност, знаење и доверба  

Станете дел од 
долгогодишните 
задоволни претплатници

ЕКОНОМСКО-ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ ФВ



Совети и консултации
На Вашите прашања и дилеми, одговори дава советничкиот тим на ФВ Консалтинг. 
Друштвото има искусни професионалци со потребните квалификации за 
извршување на секојдневните задачи кои се карактеризираат со одговорност, 
професионализам и стручност. Нашиот тим нуди висококвалитетни услуги во 
областа на сметководството, даноците и правото, истовремено е посветен, 
флексибилен и секогаш подготвен за предизвици, поседува солидно познавање на 
законската регулатива и се одликува со одлични меѓучовечки односи.

Е-Регистар
База со податоци на нашата веб страница со податоци од 2004 до 2023 година: 
пресметка на плата, стапка на трошоци на живот, дневници за службени патувања, 
надоместоци на трошоци, надомест за пензионирање, стечајни постапки, број 
на работни часови, МДБ, урнеци на договори, одлуки, изјави  и многу други акти 
и информации.

Сметководство, даноци и право
Специјално списание со упатства за составување на годишната сметка за 2022 
година согласно законската и даночната регулатива за приватниот сектор на РСМ.
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Сé што ви 
треба за 
секојдневната
работа ќе
пронајдете
во она што
ви го нуди
годишната
претплата

Списание БИЛТЕН ФВ
11 месечни списанија со објаснувања од сметководството, даноците и нивната 
имплементација, финансиите, правото и работните односи и податоци за пресметка 
на плати, камати, стечајни постапки, одговори на Ваши прашања и друго.  
Даночен информатор опфатен како посебна рубрика во секој месечен билтен ја 
обработува даночната проблематика за правните и физичките лица.  
Годишен регистар – Билтен 12 со важни сметководствени податоци за неколку 
години наназад.

Е-Вести
Навремени електронски известувања за сите новини.
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ЕКОНОМСКО ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ ФВ

ИЗДАНИЈА НАДВОР ОД ПРЕТПЛАТАТА

одржува семинари за најактуелните проблеми 
од секојдневното работење, семинар за подготовка 
на годишната сметка, како и обуки за континуирано 

професионално усовршување (КПУ) за сметководители 
и овластени сметководители согласно Законската 

регулатива на РСМ и за тоа навремено електронски 
Ве известува.



Eкономско правен консалтинг ФВ
Ул. Костурски херои бр. 40/4-2, 1000 Скопје,

 www.fvkonsalting.com.mk, info@fvkonsalting.com.mk
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про - ФАКТУРА број 

Годишна претплата на списанија 
и услуги за 2023 година

1 12.990,00 12.990,00

12.990,00Напомена: цената е со пресметан ДДВ

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

КоличинаОпис Цена Износ

ЕКОНОМСКО ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ ФВ

Постојните претплатници кои нема писмено 
(по пошта или e-mail) да ја откажат претплатата до 
31.12.2022 година, ќе се смета дека ја прифаќаат 
претплатата за 2023 година и истата автоматски се 
продолжува за наредната година.

ЕКОНОМСКО ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ ФВ
Ул. Костурски херои бр. 40/4-2, 1000 Скопје
ЕДБ: МК4030998346950
Комерцијална банка АД - Скопје
Жиро сметка: 300000000164063
E-mail: info@fvkonsalting.com.mk
www.fvkonsalting.com.mk
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