I.

АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА

Процењује се да ће решења предложена овим законом имати утицаја на смањење
буџетских прихода од овог пореског облика, имајући у виду да се истим решењима уводе
порески подстицаји за банке прописани Законом о конверзији стамбених кредита
индексираних у швајцарским францима („Службени гласник РС”, број 31/19), као и
изузимање од опорезивања прихода који инвестициони фондови остваре продајом одређене
врсте имовине. С друге стране, предложене погодности, посебно оне које се односе на
изузимање прихода обвезника – инвестиционих фондова, остварених по основу отуђења
одређене врсте имовине, представљају подстицај којим се мотивишу инвеститори
(резидентни и нерезидентни) за улагање у инвестиционе фондове, који пружају подршку
пословања малих и средњих предузећа.
1) На кога ће и како ће највероватније утицати решења у Закону?
Имајући у виду да је један од циљева који се постиже доношењем овог закона
стварање повољнијих услова за подстицање улагања у инвестиционе фондове, очекује се да
ће овај закон имати позитиван ефекат, како на обвезнике пореза на добит правних лица који
су заинтересовани за пословања преко инвестиционих фондова, тако и на мала и средња
предузећа, имајући у виду да инвестициони фондови пружају подршку пословању малих и
средњих предузећа.
Такође, очекује се да ће овај закон позитивно утицати на побољшање положаја
резидентних обвезника који делатност обављају и у иностранству, с обзиром да се једно од
решења које је предложено овим законом односи на признавање пореског кредита
обвезнику по основу услуга извршених у другој држави, на које је, у тој држави, плаћен
порез по одбитку.
2) Какве трошкове ће примена Закона створити грађанима и привреди (нарочито
малим и средњим предузећима)?
Овај закон односи се само на правна лица, а његова примена неће привредним
субјектима, па ни малим и средњим предузећима, створити значајне додатне трошкове.
Наиме, очекује се да ће се у наредним пореским периодима побољшати положај пореских
обвезника, а нарочито малих и средњих предузећа, имајући у виду да се овим законом
стимулишу улагања обвезника у инвестиционе фондове који пружају подршку малим и
средњим предузећима, у смислу унапређења њиховог пословања. Такође, по основу права
на пореске подстицаје предложене овим законом (нпр. по основу пореза по одбитку
плаћеног на услуге у другој држави), обвезници који испуне услове за признавање тог права,
порез на добит могу утврдити у нижем износу.
3) Да ли су позитивне последице доношења Закона такве да оправдавају трошкове
које ће он створити?
Како је већ наведено, примена овог закона неће изазвати значајне додатне трошкове,
а у наредном периоду ће допринети адекватнијој и ефикаснијој примени законских решења.

4) Да ли се Законом подржава стварање привредних субјеката на тржишту и
тржишна конкуренција?
Овај закон утиче на постојеће привредне субјекте, али кроз стимулисање улагања у
инвестиционе фондове, као и кроз предложени порески подстицај по основу пореза по
одбитку плаћеног на услуге у другој држави.
5) Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о Закону?
Нацрт закона се објављује на сајту Министарства финансија, тако да све
заинтересоване стране имају могућност да се упознају са предложеним изменама и
допунама.
Поред наведеног, овај закон достављен је надлежним органима са чијим делокругом
рада су повезана предложена решења.
6) Које ће се мере током примене Закона предузети да би се остварило оно што се
доношењем Закона намерава?
Министарство финансија је надлежно за спровођење овог закона, за његову
уједначену примену на територији Републике Србије, као и за давање мишљења у вези
његове примене.
Посебно истичемо, да ће се периодичним публиковањем Билтена службених
објашњења и стручних мишљења за примену финансијских прописа, као и на други погодан
начин, додатно обезбедити транспарентност, информисаност и доступност информацијама,
како би се и на овај начин допринело остваривању циљева постављених доношењем закона.

