
 

PwC Скопје е основан во август 1992 година и е првата канцеларија на 
PricewaterhouseCoopers во поранешна Југославија. 

Денес, со повеќе од 90 вработени, ние сме водечка фирма за обезбедување 
сметководствени и консултантски услуги во Македонија, одговорни за многу 
проекти во македонските индустриски компании, во банкарскиот сектор, 
непрофитните организации и услуги. PwC Скопје е интегрален дел на заложбите на 
Централна Источна Европа (CEE) и претставува канцеларија која е дел од растечката 
мрежа во регионот. Компанијата располага со долгогодишна пракса и висока 
репутација во поглед на професионалната работа за стратешкото планирање, развој 
на политики како и процес на подобрување во Македонија и во регионот. 

Услуги кои ги обезбедува PwC во Македонија 
 Ревизија и уверување 
 Консултантски услуги 
 Даноци и законска регулатива 
 Тренинг Академија 
 Услуги Човечки Ресурси (HR) 

 

 

PwC Академија е едукативниот сегмент на глобалната организација 
PricewaterhouseCoopers (PwC). PwC Академија ја претставуваат искусни 
професионалци кои за време на работилниците допираат до учесниците со своето 
знаење и искуства здобиени преку и во текот на секојдневното работење. 

Обуките на PwC Академија ги подготвуваат нашите најдобри менаџери и вработени 
кои имаат највисок степен на теоретски познавања, признаени и верификувани во 
праксата, како и многубројните меѓународно признаени експерти. 
 

 
 

PwC  – глобална организација 

PwC  во Македонија 

Ангажмани во 
422   од 
Fortune Global 500 list 

  721 
Локации Приходи за 2018   фин. год . 

US$  41,3 милијарди 

250.930 

Вработени во  PwC 

158 
Држави 

998.694 
часови  
професионални  
услуги 

PwC  Академија 



Последните промени во Данокот на добивка кои се применливи од 2019 година воведуваат 
некои нови даночни обврски и прецизираат неколку нејасни даночни области. Главната 
даночна тема во однос на овие промени е воведувањето на нови одредби за трансферните 
цени што се применуваат меѓу поврзани лица. 
  
Промени во Законот за Данок на добивка 
- Преглед на промените поврзани со трансферни цени; 
- Останати промени: дополнета листа на непризнати расходи; промена на даночен третман на 
амортизација на фиксни средства; промени поврзани со исправка на побарувањата; распределба 
на акумулирани добивки и др. 
 

 

КПУ детали за пријавување 
                                                                                                                                                        
PwC Aкадемија со задоволство ве поканува на КПУ за сметководители и    
овластени сметководители кое ќе се одржи на 11 Јули 2019 (четврток), со 
почеток во 9:00 до 17:00 часот во Хотел Буши Ресорт и Спа, во центарот на Скопје. 
 
Агенда: 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Предавањата ќе бидат на македонски јазик, а материјалите (презентациите) ќе се 
дистрибуираат до сите учесници. Со посетата се здобивате со 8 бода/часа обука како 
дел од задолжителните часови за 2019 година. 

 
Пријавување: 
За пријавување на било кој ден од обуката ве молиме контактирајте не на следниве 
телефони во прилог: 
+ 389 (2) 3140 900  + 389 (2) 3140 901 

Или пак на следниов e-mail - mk_academy@pwc.com испратете ни ги вашите податоци со 
следниве детали: 
- Име и презиме 
- Ваш контакт (телефон, e-mail) 
- Број на уверение за сметководител/овластен сметководител 
 
*Пријавата ќе се смета за валидна само по примената уплата од страна на 
пријавените учесници во износ 2.000 денари (без ДДВ), односно бруто износ од 2.360 
денари, на нашата жиро сметка (Комерцијална Банка с-ка 300000002682183 
ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје).  
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