
 
SEMINARI I SAVJETOVANJA 2015. 

 
 

Siječanj 
 

1. Novosti u obračunu plaće, zapošljavanje osoba s invalidnošću, putni troškovi i dr. u 2015.  

Veljača 
 

2. Godišnji obračun poslovanja obrtnika i slobodnih zanimanja za 2014. I novosti u 2015.  
3. Novosti u iskazivanju troškova službenog puta i terenskog dodatka u JOPPD-u u 2015. 
4. Provedba oporezivanja prema naplaćenim naknadama  
5. Oporezivanje nekretnina od 01. Siječnja 2015. I ovrha na nekretninama 

Ožujak 
 

6. Sastavljanje financijskih i poreznih izvještaja za mele poduzetnike (računovodstveni praktikum) 
7. GFI-POD i PD za 2014. Te aktualnosti u JOPPD-u i PDV-u za 2015. 

Travanj 
 

8. Novi financijski izvještaji neprofitnih organizacaija i druge aktivnosti 
9. Kako čitati i razumjeti financijske izvještaje 
10. Računovodstvo proizvodnje 
11. Poslovanje OPG-a 
12. Naknade plaće za vrijeme spriječenosti za rad 

Svibanj 
 

13. Nove evidencije u području rada i novosti kod isplate plaća, nadoknada plaća i otpremnina 
14. Aktuačnosti u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma 
15. Oporezivanje usluga smještaja i posebni postupak oporezivanja putničkih agencija te novosti u 

ugostiteljstvu i turizmu 

Lipanj 
 

16. Godišnji odmor za 2015. 
17. Novosti u javnoj nabavi. E nabava te aktualna praksa Državne komisije za kontrolu postupaka javne 

nabave i prekršajnih sudova 
18. Novi okvir za financiranje udruga i drugih neprofitnih organizacija 

Rujan 
 

19. Novi stečajni zakon 
20. Sve o obračunu plaća i nadoknada 

Listopad 
 

21. Obrtnici i slobodna zanimanja 
22. Aktualna pitanja u primjeni PDV-a 
23. Računovodstvene i porezne aktualnosti za poduzetnike 

  



Studeni 
 

24. Transferne cijene 
25. Konačni  obračun poreza na dohodak pri zadnjoj ispati plaće za 2015. I druge aktualnosti 
26. Priprem računovodstva za 2016. I pripreme za izradu poreznih i financijskih izvješća za 2015. 

Prosinac 
 

27. Aktualnosti provedbe Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma 
28. Pripreme za godišnji obračun za 2015. I druge aktualnosti za neprofitne organizacije 
29. Obrazac PDV za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine i ostala aktualna pitanja u 

primjeni sustava PDV-a 

 


