ОБАВЈЕШТЕЊЕ О КПЕ 1/2021
Поштовани чланови Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске,
Oбавјештавамо вас да ће се редовна годишња активност Континуирана професионална
едукација 1 (КПЕ 1/2021), с обзиром на актуелну епидемиолошку ситуацију, одржати у
електронској форми и то у два дијела:

1. ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
Предавања која су предвиђена за овај циклус моћи ћете погледати у видео формату на
сљедећој интернет адреси http://www.edu-srrrs.info. Овој адреси можете приступити и путем
линка са сајтова http://www.srrrs.org и https://www.finrar-casopis.org. Садржај видео предавања
биће доступан од 26.04.- 10.05.2021. године. Осим видео садржаја обвезницима КПЕ биће
достављен и писани материјал, у дигиталном или штампаном облику, по избору учесника.

2. ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА
Сва питања у вези темa семинара учесници могу поставити путем мејла sr-rrs@inecco.net у
наведеном периоду.
Одговоре на питања која су у вези тема овог вебинара, као и друга питања из праксе, моћи
ћете погледати у видео формату на истој интернет адреси у периоду од 17.05.2021-24.05.2021.
године.

ПРОГРАМ КПЕ 1/2021:
 ПРИЗНАВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА
o Признавање потраживања од купаца и приход од продаје према МСФИ
o Накнадно одобрени попусти купцима
o Процјена наплативости потраживања према МСФИ 9
o Очекивани кредитни губици на потраживањима од купаца
Предавач: Проф. др Јелена Пољашевић

 РАЧУНОВОДСТВЕНИ И ПРАВНИ АСПЕКТ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА И
РЕЗЕРВИ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА
o Економска и правна дефиниција капитала
o Основни капитал код оснивања друштва капитала
Петра Кочића 59, 78000 Бања Лука, Република Српска
Телефон: (051) 348-780; факс: 051/348-795, e-mail: sr-rrs@inecco.net, www.srrrs.org
Жиро рачуни: Нова банка: 555-007-00225990-26, НЛБ банка: 562-099-00001629-69; Уникредит банка: 551-001-00025973-98, Адико
банка: 552-000-00006135-88, Сбербанк: 567-162-19000061-72; Комерцијална банка: 571-010-00000365-36,
Про Кредит Банк: 194-106-30556001-49; ЈИБ 4400931680008; ИБ 400931680008; Матични број: 1873105

Улози
Процјена неновчаних улога
Начело одржања основног капитала
Пријава уписа у судски регистар оснивања привредног друштва
 Захтјев за регистрацију
 Документација која се доставља уз захтјев
o Резерве привредног друштва
 Начин формирања резерви
 Начин коришћења резерви
o
o
o
o

Предавач: Сара Савановић, дипл.ек.
 ОПОРЕЗИВАЊЕ ПРИХОДА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ИЗ ИНОСТРАНСТВА
o
o
o
o
o

Дефиниција физичког лица као фриленсера
Пореске обавезе фриленсера
Рокови плаћања пореских обавеза фриленсера
Пореске пријаве које су фриленсери дужни подносити
Обавеза регистрације предузетничке дјелатности за фриленсере
Предавач: Mр Перса Паић

 АКТУЕЛНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ ИНДИРЕКТНИХ ПОРЕЗА
o Порески третман донација и субвенција
o Правилно евидентирање крајње потрошње
o Примјери и пракса
Предавачи: Дејан Ракић, адвокат и Владимир Милиновић, дипл. правник

Котизација за учествовање на семинару износи 60 КМ (са укљученим ПДВ-ом), а
уплаћује се на један од следећих жиро рачуна:
Нова банка: 555-007-00225990-26, НЛБ Развојна банка: 562-099-00001629-69.
Приликом уплате у поље позив на број обавезно треба уписати Члански број учесника
кojи је додијељен од стране Савеза (налази се у чланској карти).
Пријаву за вебинар (која ће заједно са уплатом, служити као основ за евидентирање
часова/бодова) КПЕ потребно је извршити до 26.04.2021. године путем наведеног линка:

ПРИЈАВА
У складу са Правилником о КПЕ ова активност се вреднује са 7 часова (бодова) континуране
професионалне едукације.

Генерални секретар
Проф. др Новак Кондић, с.р.

