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12.990 ден.

Почитувани,
Започнува 30-та година од постоењето на Економско правен консалтинг ФВ. 
Големиот број долгогодишни претплатници сведочи за квалитетот и 
навременоста на нашите услуги.
Сигурни во она што можеме да го понудиме, Ве покануваме да се 
претплатите на нашите списанија и услуги и во 2021 година.



Со ГОДИШНАТА ПРЕТПЛАТА добивате:

СОВЕТИ И КОНСУЛТАЦИИ - На Вашите прашања и дилеми, 
одговори дава советничкиот тим на ФВ Консалтинг со 
долгогодишно работно искуство.
Е - ВЕСТИ - Навремени електронски известувања за сите 
новини.
ЕКОНОМСКО ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ ФВ одржува семинари 
за најактуелните проблеми од секојдневното работење, 
како и специјални семинари за изработка на завршната 
сметка за буџетските корисници, фондовите за здравствено 
и пензиско осигурување, јавните здравствени установи и 
општините, согласно законската регулатива на РСМ.

Е-РЕГИСТАР
Електронски регистар (БАЗА СО ПОДАТОЦИ) на нашата 
веб страница со потребни податоци за Вашето работење 
од 2004 до 2021 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, урнеци на договори, одлуки, изјави 
и други акти.



ПЕЧАТЕНИ  СПИСАНИЈА

11 месечни списанија со објаснувања 
од сметководството, даноците и нивна 
имплементација, финансиите, правото
и работните односи и податоци
за пресметка на плати, камати,
стечајни постапки, одговори на
Ваши прашања. 

СМЕТКОВОДСТВО, ДАНОЦИ И ПРАВО 
Специјално списание со упатства за 
составување на завршна сметка 
согласно законската и даночната 
регулатива на РСМ. 
Списанијата содржат теми кои се 
однесуваат на субјектите од 
буџетскиот сектор. 

Даночен информатор опфатен како посебна рубрика 
ја обработува даночната проблематика за сите правни 
и физички лица. 
Годишен регистар - Билтен ФВ 12 со важни 
сметководствени податоци за неколку години наназад. 

ИЗДАНИЈА НАДВОР ОД ПРЕТПЛАТАТА



ЕКОНОМСКО 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: info@fvkonsal�ng.com.mk
www.fvkonsal�ng.com.mk
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Годишна претплата на списанијата и 
услугите за 2021 година

Напомена: 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.
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