VI. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА
1. На кога ће и како ће највероватније утицати решења у закону
Овај закон ће утицати на:
1) привредне субјекте-обвезнике ПДВ који:
- су уговорне стране-давалац концесије и концесионар уговора о јавно-приватном
партнерству са елементима концесије, закљученог у складу са законом којим се уређују
јавно-приватно партнерство и концесије, а уз испуњење одређених услова, тако што за свој
промет који ће вршити другој уговорној страни у оквиру реализације тог уговора неће
обрачунавати ПДВ, док ће имати право на одбитак претходног пореза обрачунатог за
промет других обвезника ПДВ-претходних учесника у промету у складу са Законом,
- поседују угоститељске објекте у којима се, уз плаћање накнаде, поред других лица,
хране и лица која су запослена, односно на други начин радно ангажована код тих
привредних субјеката, тако што ће им се омогућити остваривање права на одбитак
претходног пореза по основу издатака за исхрану, укључујући и пиће, запослених и других
радно ангажованих лица, што ће довести до једноставнијег начина утврђивања пореске
обавезе, уз напомену да ће по основу промета који буду вршили запосленима и другим
радно ангажованим лицима имати обавезу обрачунавања и плаћања ПДВ у складу са
Законом,
- су поступали као да су порески дужници из члана 10. став 1. тачка 3) и став 2.
Закона и обрачунати ПДВ исказивали као претходни порез, што је оспорено од стране
пореског органа, тако што ће им се омогућити да изврше смањење обрачунатог ПДВ,
- се сматрају туристичким агенцијама у складу са Законом, тако што ће на
једноставнији начин утврђивати место промета јединствене туристичке услуге,
- ће вршити промет инвестиционог злата, тако што ће им се омогућити посебан
поступак опорезивања за промет предметног добра, а што ће довести до развоја тржишта
инвестиционог злата у Републици Србији,
- ће имати адекватно време да се припреме за подношење прегледа обрачуна ПДВ уз
пореску пријаву ПДВ;
2) грађане који:
- купују први стан који је предмет хипотеке, односно предмет извршења у извршном
поступку, тако што ће им се омогућити да, уз испуњење прописаних услова, остваре право
на рефундацију ПДВ по основу куповине првог стана,
- су купили први стан до дана ступања на снагу овог закона као хипотековану
непокретност, односно у извршном поступку и уговорену цену стана са ПДВ у потпуности
исплатили уплатом на одговарајуће рачуне у складу са законом, а који на основу поднетог
захтева надлежном пореском органу нису остварили рефундацију ПДВ по основу куповине
првог стана, тако што ће им се омогућити да поднесу нови захтев за рефундацију ПДВ по
основу куповине првог стана.
2. Какве трошкове ће примена закона створити грађанима и привреди (нарочито
малим и средњим правним лицима)

Примена овог закона не би требало да створи додатне трошкове грађанима и
привреди.
3. Да ли су позитивне последице доношења закона такве да оправдавају трошкове
које ће он створити
С обзиром да примена овог закона не би требало да створи додатне трошкове, није
потребно посебно образлагати да ли су позитивне последице доношења закона такве да
оправдавају трошкове које ће он створити.
Независно од наведеног, указујемо да су позитивне последице овог закона
објашњене у овом образложењу, у делу II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА-Проблеми
које би Закон требало да реши, односно циљеви који се Законом постижу.
4. Да ли се законом подржава стварање нових привредних субјеката на тржишту
и тржишна конкуренција
Закон може да утиче на стварање нових привредних субјеката на тржишту и на
тржишну конкуренцију у области промета инвестиционим златом. Наиме, имајући у виду
да прописивање посебног поступка опорезивања за промет инвестиционог злата треба да
доведе до повољније цене овог добра, а самим тим и до развоја тржишта, очекује се да ће
више привредних субјеката узети учешће у трговини инвестиционим златом, што ће се
позитивно одразити на тржишну конкуренцију.
5. Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о закону
Овај закон је у поступку припреме достављен надлежним органима. Поред тога,
постављен је на интернет страницу Министарства финансија (www.mfin.gov.rs) тако да су
све заинтересоване стране имале могућност да дају своје сугестије и коментаре.
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, као и за давање мишљења у вези његове
примене.
У циљу адекватног спровођења овог закона, министар финансија ће благовремено
донети подзаконске прописе којима ће се ближе уредити одређена питања (нпр. начин и
поступак достављања обавештења о опредељењу за обрачунавање ПДВ на промет
инвестиционог злата).
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.

