Време
Час 40 мин.
9.30- 10.00

Тема

10.00 -16.00

ПРОГРАМА

Предавач

КПУ
часа

Регистрација

Вложувања во недвижности
 Вложување во недвижности во земјата и странство на
резиденти/нерезиденти

Маја
Лазароска

 Пријавување, упис на средствата вложени во недвижности и на сите
натамошни измени на вложувањето во регистарот на вложувања во
недвижности
 Кои нерезиденти можат да се стекнат со имот во земјата?
 Дали обврската важи за физички и правни лица?
 Потребни документи за пријава на вложување на
резидент/нерезидент во РСМ
Сметководствено евидентирање на вложувања во недвижност
 МСС 40/ Оддел 16 - Вложувања во недвижност
 Дали е вложување на недвижност земјиште кое се чува за
долгорочно зголемување на капиталот, наместо за продажба во
редовниот тек на работење, недвижности кои се користат за
деловна активност - производство, администрација и други
активности од страна на сопственикот и слично?
 Евиденција на недвижноста кај меѓугрупациски наем
 Признавање и мерење при признавање и мерење по почетно
признавање
 Евидентирање на промената во објективна вредност, кога се врши
трансфер - пренос од и во вложувања во недвижност
 Дали се врши ослободување на ревалоризациони резерви при
пренос на НПО кои се водат по ревалоризациона вредност во
вложување во недвижност?
Даночни импликации кај трансакциите поврзани со вложување во
недвижности
 Обврски за данок на имот, данок на подарок, наследство, данок на
промет на недвижности при набавка, продажба, спојување, делба,
како и обврски за ДДВ, данок на добивка и задржан данок
 Практични примери

8
часа

Данок на личен доход - приходи кои се ослободени од
оданочување
 Што е предмет на оданочување со данокот на личен доход, кој е
даночниот обврзник и што претставува основа за оданочување?
 Надоместоци определени согласно законска регулатива кои се
ослободени од данок на личен доход (дневници, одвоен живот,
организирана исхрана и превоз, отпремнина за заминување во
пензија, користење на сопствено возило за службени цели итн.)
 Финансиска помош за лекување на физичко лице
 Уплата на премии за колективно осигурување, животно
осигурување, доброволно здравствено осигурување, придонес за
доброволен пензиски фонд за вработени лица кои се ослободени
од данок на личен доход
 Капитални добивки од продажба на хартии од вредност, камата за
орочени депозити и удели издадени од инвестициски фонд
 Приходи остварени по основ на награди, парични надоместоци и
стипендии
 Приходи на индивидуални спортисти по основ на ваучер доделен
од Агенцијата за млади и спорт
 Други видови на приходи како и разни социјални додатоци
ослободени од ДЛД

Сузана
Зеловска

Услови за примена на практиканството - опција за работодавачите и
можност за искуство за практикантите
 Законска регулатива, дефинирање и целта на практиканството
 Кој правен субјект може да ангажира практикант и под кои услови?
 Бројот на практиканти кои може еден правен субјект да ги
ангажира, како и постапката за вработување на практикант во
АВРСМ
 Колкав период може практикантот да биде ангажиран од страна на
правниот субјект?
 Надоместок на практикантот предвиден со Законот за
практикантската работа
 Права и обврски и на практикантот и на работодавачот
 Елементи на договорот за практиканство и како може истиот да се
прекине
 Пресметка на надоместокот на практикантската работа и употреба
на посебни шифри во рамките на МПИН пресметката
 Практични примери за пресметка на надоместок за практикант
 Надзор и прекршочни одредби
Распоредување на добивката и покривање на загубата по
годишната сметка за 2021 година
 Законска основа за носење на одлуката
 Кој мора да издвои задолжителна законска резерва специфичности кај ПДОО

Валентина
Тодоровска

 Извори за покривање на загубата
 Покривање на загуби од добивки од 2009 - 2013 година образец
ДД-ПЗ
 Редослед на користење на акумулираните добивки за покривање
загуба
 Издвојување на реинвестирана добивка преку примери
 Што со резервите за реинвестирана добивка по 5-тата година на
вложување
 Губење на даночната повластица за реинвестирана добивка
 Одлука, рокови и редослед за исплата на дивиденда
 Ограничувања при исплата на дивиденда
 Обврски при авансна исплата на дивиденда
 Специфичности при исплата на дивиденда на странски физички и
правни лица
 Задржан данок за исплата на странски правни лица
 Зошто е важен уписот на странската инвестиција со ДИН образец во
ЦРМ?
 Образец ДД-ИД за дивиденда од 2009 - 2013 година
Право на годишен одмор и регрес за годишен одмор
 Законска регулатива
 Кога се стекнува право на полн годишен одмор?
 Дали кај секој нареден работодавач треба да се работи минимум 6
месеци за полн годишен одмор?
 Како се одредува должината на одморот?
 Решение за годишен одмор и потврда за искористеност
 Кога се исплаќа неискористениот годишен одмор?
 Дали се плаќаат придонеси за надоместокот за неискористениот
одмор?
 Што ако се користи боледување или платен одмор за време на
годишен одмор?
 Услови за исплата на регрес за годишен одмор
 Кој износ е признат трошок во даночниот биланс
 Практични примери
Измени во Законот за трговски друштва
 Нова дефиниција за заем што се трансформира во влог
 Услови за трансформирањето на заем во влог
 Документација за упис на трансформирањето
 Елементи на годишниот извештај на друштвото
 Изјава за примена на кодекс за корпоративно управување
12.00-12.20
14.20-14.40

Пауза
Пауза

