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Online Советување 06.12.2021 
 

Почитувани, 

Глобал Гроуп Консалтинг Ве поканува на Online советување на 

06.12.2021 година (Понеделник) со почеток во 10:00 часот со 

следните теми: 

 

 Спроведување на Попис кај трговски друштва – 
нормативен, даночен и сметководствен третман 

➔ Кој има обврска да спроведе попис? 

➔ Подготвителни активности пред спроведување на Попис, 

➔ Подготовка на соодветна пописна документација (теркови на 
целосна документација за спроведување на попис), 

➔ Споредување на сметководствена со фактичка состојба и 
начин на усогласување на истата, 

➔ Даночен третман на кусоци и вишоци од аспект на ддв, данок 
на личен доход и данок на добивка – и сметководствена 
евиденција илустрирано преку примери. 

   
 Бонуси, новогодишен надоместок, новогодишни 

пакетчиња 

 

➔ Карактеристики на бонус за деловна успешност (пример, 
пресметка и евидентирање), 

➔ Карактеристики на бонус за прекувремена работа над 150 
часа годишно (пример, пресметка и евидентирање), 

➔ Карактеристики на Новогодишен надоместок (пример, 
пресметка и евидентирање), 

➔ Новогодишни пакетчиња и новогодишен репрезентативен 
материјал. 

 
 

 Новини во Управување со пакување и отпад од 
пакување 

 
 



 
 Новини во Законот за трговски друштва 
➔ Карактеристики на новиот вид на трговско друштво (ПДОО) 

поедноставено друштво со ограничена одговорност со 
основачки влог од 1 евро. 

➔ Кои казнени одредби се предвидени со измените на Законот 
за трговски друштва? 

➔ Престанување на важење на одредбата за бришење на 
трговско друштво поради недоставена годишна сметка или 
незапишано електронско сандаче. 

➔ Кои новини се предвидени со предлог Законот за измена на 
ЗТД кој е во собраниска процедура? 

 

 Пресметка и евидентирање на додатоци на плата 
➔ Додаток на плата за прекувремена работа,  
➔ Додаток на плата за ноќна работа, 
➔ Додаток на плата за работа во смени,  
➔ Работа на државен празник, 
➔ Додаток на плата за минат труд.  

 
Нормативен третман, примери, пресметка на додатоците и 

смеководствена евиденција 

 
 Граничен износ на данок на вкупен приход и други 

измени на Законот за данок на добивка во 2021 
➔ Кој е граничниот праг за данок на вкупен приход за 2021 

година?  
➔ Зголемен износ на признат трошок на регрес за годишен 

одмор за 2021 година – дали може да се доисплати регрес за 
ГО до највисоко даночно признатиот износ – доколку еднаш е 
веќе исплатен во помал износ?  

➔ Измени на законот за данок на добивка во 2021 година. 

 
 Финансиска поддршка за исплата на плати за 

февруари и март 2021 година 
➔ Кој треба да ја врати финансиската поддршка за плати за 

месец февруари и март 2021?  
➔ Во кој случај, финансиската поддршка може да се претвори во 

грант?  
➔ Сметководствен и даночен третман на добиената финансиска 

поддршка. 

 
 



 Практикантска работа – нормативен и даночен аспект 
➔ Кои се условите за вршење на практикантска работа? 
➔ Надоместок за практикантска работа (примери за пресметка 

на надоместок за практиканти) , 
➔ Права и обврски на практикантот,  
➔ Договор за практикантска работа (терк на договор),  

 
 Презентација на мобилна апликација 
“Сметководители” 
➔ Карактеристики на нашата мобилна апликација 

Сметководители – бесплатна содржина за сите корисници и 
содржина наменета само за претплатници 

 
Напомена: Со присуство на советувањето се стекнувате со 8 
часа КПУ 
 
Надоместокот за присуство на online советувањето ќе 

изнесува 2.000 денари + 18 % ДДВ или вкупно со ДДВ 2.360 

денари. 

Плаќањето се врши однапред на жиро сметка 

200003332266115 на Стопанска Банка АД Скопје. 

 

Пријавувањето може да се изврши со пополнување на 

формата за регистрација на smetkovoditeli.com.mk, со 

пишување на наш маил или со телефонско јавување. 

 
Глобал Гроуп Консалтинг ДОО Скопје 

Ул. Жил Верн бр.8/1-5, 1000 Скопје 

Тел: 02/5126-533, 075/709-399, 

www.smetkovoditeli.com.mk 

e-маил: info@globalgroup.mk,  

pretplata@smetkovoditeli.com.mk 

 

 
 

 

                              
 

 


