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Парафискални намети постаће прошлост
преговорима са ММФ-ом обавезали да до
априла наредне године имамо јединствен пропис који регулише ову област.

У октобру нови закон о накнадама,
ускоро убрзање стопе амортизације

држава

накнаде за случај

и укидање

-

незапослености
Мали,

јуче је наја-

што повољни-

у

јег привредног амбијента постепено укидати поједене доприносе на рад, а прва на

разговоре о накнадама, пре свега са

списку

је накнада

неких накнада, као

и са Миниетарством за заштиту

животне средине, које прописује
практично исте

-

Он је додао да је

за

рекао

је

15

накнада

које су

Мази,

у току и припрема

реформе Пореске

на добит, што ће истина коштати државни буцет, али

управе и царинског система, што, такође траже и привредници. - До краја године изаћи ћемо са предлогом
реформе Пореске управе, у оквиру које је и нови закон
о фискалним касама, да у реалном времену порезници

ће подстаћи привреднике да уводе нове технологије
Тиме ће бити умањена добит фирми али ће при-

имају информације о трансакцијама, а ради се и на изменама у повраћају ПДВ-а. Нема разлога да неко чека на

осигурање

од

0,75 одсто за случај незапослености ко-

ја иде натерет послодавца. Следећи коракје убрзање
стопе амортизације на нову технологију кроз пореза

-

јер нам је
-

да

имати простор

вредници

циљ

да

улажу

у

нову опрему

подржимо иновативну

делатност

казао је министар финансија на радном доручку са

повраћај ПДВ-а 45 дана, када он може
сутрадан,

јер

новца има.

Тако да ће

закона највероватније бити укинут

Министар је рекао

да му

тај рок

-

буде враћен

кроз измену

најавио је Мали.

требало да побољшају пословно окружење и доприне-

да иде у Словачку како би видео како функционише њихова пореска
управа, која важи за једну од боље организованих и

наше пријаве. Важно му је, каже,
комуницира са представницима пословне заједни-

чији систем би могао да се примени код нас.
Онје рекао даје срамота неиздавати фискални рачун

представницима 200 компанија чланица Америчке
привредне коморе, представљајући им мере које би
су конкурентности
да

у Србији

це

-

и да се са њима размењују искуства.

Ускоро ћемо јавно представити све измене поре-

ских закона. Стигло нам је више захтева за измену закона

о порезу на имовину, добит, доходак

грађана и

социјалне доприносе. Ако будем направио неку грешку, обесите ме на Теразијама поручио је министар
финансија

привредницима.

-

да се

пријавио

и да је ружна слика колико се кафића и ресторана затвара због неплаћања пореза. Ново софтверско решење за
фискалне касе омогућиће инспекторима да лакше кон-

тролишу обвезнике, јер када на каси неког кафића петком увече нема забележеног промета, то је сигнал инспекторима да крену у контролу. Најавио је такође да на
фискалне рачуне.

јесен креће нова кампања за
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Имамо тешке

Министарством енергетике, које неће да се одрекне

финансија,
Синиша ће државаминистар
циљу стварање
вио да

у

Јелена Павловић, председница Америчке привред-

скалним наметима, будући да ће у октобру бити усвојен

не

толико одлагани закон о накнадама, којим ће бити ус-

реформа Пореске

постављен систем дажбина и тачно ће се знати шта при-

да добила

вреда плаћа у ком износу и куда тај новац одлази.
Све накнаде ће бити систематизоване и налазиће
се у једној табели. Неке ће бити укинуте. Није међутим

нових радних

Пореска управа је направила велики посао у смањењу сиве економије и она континуирано напреду-

толико проблем њихова висина, колико је проблема-

је. Неопходно

тична непредвидивост као и то што неке локалне само-

управе самоиницијативно уводе нове парафискалне
намете. Нико више неће моћи произвољно да их уводи

и одређује колике ће бити

-

рекао је

Мали.

Он је нагласио да је до сада постојало двадесетак
закона, који

су регулисали накнаде, али смо

коморе

у Србији, констатовала је да је системска
управе неопходна како би приврекрила неопходна за даљи раст и отварање

-

места.

је повећање ефикасности, посебно у
домену уједначења поступања и тумачења пореских
прописа - рекла је Павловићева.
Према њеној оцени услови за пословање у Србији
могу се побољшати уређењем парафискалних намета.

М. Авакумовић

се као

Уговор о концесији за београдски аеродром до краја године
Уговор о концесији Аеродрома „Никола

Тесла”

биће објављен до краја године до када би

требало у буџет

Србије да буде уплаћена и накнада француске компаније „Ванси”, рекао је јуче министар финансија Синиша
Мали.
уплата

-

Накнада је везана за уговор. Клоузинг уговора се очекује до краја године а паралелно са тим је и

- одговорио
ће

најављивано да

је Мали на питање

то бити учињено

„Политике” када ће бити објављен уговор за концесију будући да је

почетком септембра, када је требало да буде уплаћен 501

милион евра.

рекордне и стране директне инвестиције, које су за шест месеци ове године износиле 1,4 милијарде евра, што је 16 одсто више него у истом периоду прошле године.
Мали је истакао да су

05.09.2018

Politika

sreda

Država: Srbija
Doseg: 196,516
Strana: 11

2/2

Površina: 449 cm2

1

Ovaj dokument je samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje nije dozvoljeno bez saglasnosti vlasnika autorskih prava!

/

ЈН
јкгж

.

Јелена Павловић
и Синиша Мали

1ЕЈУ

m

Ш|Н

�

Ğ

