Уз члан 50.
Предлаже се да овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”, а да се примењује од 1. јануара 2013. године,
осим одредаба које се односе на примену пореских стопа, утврђивање износа и начин
плаћања ПДВ надокнаде, рефундацију ПДВ по основу куповине првог стана и одредаба
које садрже овлашћења за доношење подзаконских аката, које ће се примењивати од 1.
октобра 2012. године.
IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ЗАКОНА
За спровођење овог закона није потребно обезбедити средства у буџету Републике.
V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ
Доношење овог закона по хитном поступку предлаже се у складу са чланом 167.
Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС”, брoj 20/12 – Пречишћен текст),
имајући у виду да је неопходно обезбедити несметан рад органа и организација чије се
функционисање финансира из буџета Републике Србије, као и даље усаглашавање Закона
о ПДВ са прописима Европске уније.
VI. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА
Очекује се да ће ефекат предложених решења у буџету Републике Србије износити
6,7 милијарди динара до краја 2012. године, а 33,8 милијарде динара у 2013. години.
1. На кога ће и како ће највероватније утицати решења у закону
Овај закон ће утицати на:
1) привредне субјекте који:
- имају могућност да им буде одобрен систем наплате, а због одлагања плаћања
пореске обавезе за извршени промет:
- врше промет грађевинских објеката, односно економски дељивих целина у оквиру
грађевинских објеката, стечених са ПДВ, тако што им се даје могућност да, у складу са
законом, одбију претходни порез;
- врше промет добара и услуга за који немају обавезу да обрачунају ПДВ (нпр.
продавци секундарних сировина, извођачи радова), већ ову обавезу имају примаоци добара
и услуга;
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- искључиво врше промет са правом на одбитак претходног пореза ван Републике
тако што им се омогућава пословање у систему ПДВ;
- отпочињу ПДВ активност и евидентирају се за обавезу плаћања ПДВ тако што
им се омогућава остваривање права на одбитак претходног пореза за одређена добра која
поседују на дан који претходи дану отпочињања ПДВ активности;
- у претходних 12 месеци нису остварили укупан промет у износу већем од
2.000.000 динара тако што им се омогућава да се не бришу из система ПДВ по службеној
дужности надлежног органа;
- врше промет добара и услуга који је идентичан промету који врше републички
органи, органи територијалне аутономије и локалне самоуправе, с обзиром да ће
предложена решења сузбити могућност нарушавања конкуренције;
- послују у слободним зонама, с обзиром да ће набављати добра и услуге у
слободним зонама без ПДВ;
2) републичке органе, органе територијалне аутономије и локалне самоуправе који
врше промет добара и услуга који је идентичан промету који врше привредни субјекти, с
обзиром да ће моћи да остваре право на одбитак претходног пореза по основу набавке
добара и услуга који користе за тај промет;
3) грађане – купце првих станова који станове купују под непрофитним условима
плаћајући уговорену цену стана са ПДВ на рате, с обзиром да ће моћи да остваре
рефундацију ПДВ под условом да су платили уговорену цена стана са ПДВ у износу који
није мањи од износа ПДВ обрачунатог за први пренос права располагања на стану.
2. Какве трошкове ће примена закона створити грађанима и привреди (нарочито
малим и средњим предузећима)
Примена овог закона могла би да створи додатне трошкове грађанима и привреди.
3. Да ли су позитивне последице доношења закона такве да оправдавају трошкове
које ће он створити
Одговор на ово питање садржан је у тачки 1. Анализе ефеката Закона.
4. Да ли се законом подржава стварање нових привредних субјеката на
тржишту и тржишна конкуренција
Законом се омогућава стварање додатних погодности у вези са пословањем
привредних субјеката.
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Такође, Законом се утиче на тржишну конкуренцију прописивањем да су
републички органи, органи територијалне аутономије и локалне самоуправе обвезници
ПДВ за промет добара и услуга који врше у оквиру својих надлежности, а који може да
доведе до нарушавања конкуренције.
5. Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о закону
Овај закон је у поступку припреме достављен надлежним министарствима и
другим надлежним органима, тако да је заинтересованим странама пружена прилика да
изнесу своје ставове.
6. Које ће се мере током примене закона предузети да би се остварило оно што
се доношењем закона намерава
Министарство финансија и привреде надлежно је 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.
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