Овим чланом закона предлаже се да локална комунална такса за
држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних
возила и машина, не може бити већа од 2.000 динара и предлаже се њено
годишње усклађивање.
4. Чланом 4. овог закона врши се допуна члана 17. Закона, у
смислу да се уводи још један критеријум за утврђивање висине локалне
комуналне таксе по обвезницима, а то је величина правног лица, у смислу
закона којим се уређује рачуноводство.
5. Чланом 5. овог закона врше се измене члана 33. ст. 3, 4. и 5.
Закона у складу са надлежностима министарстава утврђених Законом о
министарствима.
6. Чланом 6. овог закона мења се члан 36. Закона због
усклађивања са Законом о буџетском систему и обзиром да се уступање
накнада јединицама локалне самоуправе уређује посебним законима.
7. Чл. 7, 8, 10. и 11. овог закона врши се усклађивање са
терминологијом из Закона о буџетском систему.
8. Чланом 9. овог закона прописују се критеријуми за расподелу
трансфера солидарности јединицама локалне самоуправе, којим се омогућава
да већи део трансфера солидарности остваре јединице локалне самоуправе
које су унутар исте групе развијености мање развијене. На основу Закона о
финансирању локалне самоуправе, Влада је ове критеријуме уређивала
Уредбом о критеријумима за расподелу трансфера солидарности јединицама
локалне самоуправе. Доношењем овог закона, Уредба престаје да важи.
9. Чланом 12. овог закона предлаже се да обвезници који су на дан
примене овог закона извршили обавезу плаћања по основу локалних
комуналних такси које су овим законом укинуте, као и обвезници који су
ослобођени обавезе плаћања локалних комуналних такси или је њихова
обавеза по основу ових локалних комуналних такси смањена, а на дан примене
овог закона су измирили своје обавезе и за период после његове примене,
имају право да се на њихов захтев изврши прекњижавање на исте или друге
обавезе према јединици локалне самоуправе.
10. У члану 13. предвиђено је да овај закон ступи на снагу
наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике
Србије”, a да се примењује од 1. октобра 2012. године.
IV. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА
Главни ефекат који се очекује од доношења и примене овог
закона је стварање услова за објективно и економски оправдано утврђивање
локалних комуналних такси, код којих је у ранијем периоду долазило до
великих распона у висини и које су обвезнике плаћања доводиле у
неравноправан положај. Везивање највишег износа фирмарине за просечну
зараду по запосленом у јединици локалне самоуправе на чијој територији
обвезник обавља делатност, економски је оправдано и обезбеђује уједначену и
равномерну оптерећеност обвезника, чиме се ствара одређена правна
сигурност за обвезнике и ствара повољнија клима за привређивање и нова
улагања. Овим се елиминише досадашња пракса утврђивања висине такси у
износима који су били паушални и нереално високи.

У складу са прописаним највишим износима за локалне комуналне
таксе, као и због укидања одређених комуналних такси, јединице локалне
самоуправе измениће своје одлуке у процедури доношења буџета за 2013.
годину. За одређени број општина и градова то ће значити и остварење мањих
прихода по том основу у 2013. години у односу на претходну, 2012. годину.
Међутим, с обзиром да је јединицама локалне самоуправе, почев од 1. октобра
2011. године, повећано учешће у приходима од пореза на зараде, са 40% на
80%, а граду Београду са 40% на 70%, што ће довести до повећања њихових
прихода од пореза на зараде у 2012. години за преко 40,0 милијарди динара, за
очекивати је да смањење прихода по основу мера предложених у овом закону
неће имати негативне последице по буџете општина и градова.
Наиме, према подацима Управе за трезор, у периоду јануар-јун
2012. године, јединице локалне самоуправе оствариле су укупне текуће
приходе (класа 7) у износу од 112,6 милијарди динара, у чему порез на зараде
учествује са 39,96% (45,0 милијарди динара), док локалне комуналне таксе
учествују са 4,26% (4,8 милијарди динара). Средства по основу комуналне
таксе за истицање фирме на пословном и ван пословног простора остварена су
у износу од 2,1 милијарде динара или 1,86% укупних текућих прихода буџета
јединица локалне самоуправе.
У истом периоду 2011. године, укупни текући приходи (класа 7)
остварени су у износу од 84,2 милијарде динара, порез на зараде у износу од
21,6 милијарди динара (25,6%), а приходи од локалних комуналних такси 4,9
милијарди динара или 5,8%, у чему комунална такса за истицање фирме на
пословном и ван пословног простора 2,5 милијарди динара (2,96% укупних
текућих прихода буџета јединица локалне самоуправе).
Због повећања стопе учешћа јединица локалне самоуправе у
приходима од пореза на зараде, укупно остварење по овом основу у периоду
јануар-јун 2012. године у односу на исти период 2011. године бележи стопу
раста од 108,3% (индекс 208,3).
V. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА
За спровођење овог закона није потребно обезбедити додатна
средства у буџету.
VI. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ
Разматрање и доношење Закона по хитном поступку, предлаже
се у складу са чланом 167. Пословника Народне скупштине („Службени гласник
РС“, бр. 52/10, 13/11 и 20/12), због потребе да се мере, предложене овим
законом, примењују почев од 1. октобра 2012. године, са циљем растерећења
привреде и грађана у условима економске кризе и консолидације јавних
финансија.

VII. РАЗЛОЗИ ЗА РАНИЈЕ СТУПАЊЕ НА СНАГУ ЗАКОНА
Предлаже се да овај закон ступи на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику РС“. Нарочито оправдани разлог за
раније ступање на снагу овог закона, у смислу члана 196. Устава Републике
Србије, састоји се у потреби да се обезбеди примена овог закона од 1. октобра
ове године.

