VII. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА
Процењује се да ће решења предложена овим законом свеукупно имати неутралан
ефекат на буџет.
1) На кога ће и како ће највероватније утицати решења у Закону?
Имајући у виду да је основни разлог доношења овог закона стварање услова за
подношење пореске пријаве у електронском облику и усаглашавање са законом којим се
уређују порески поступак и пореска администрација, исти ће имати позитиван ефекат на:
- све пореске обвезнике пореза на добит правних лица у смислу поједностављења
поступка подношења пореске пријаве, као и скраћења времена потребног за подношење
исте;
- Пореску управу у смислу смањења администрирања пореза на добит.
Такође, предложено решење да се на терет расхода у пореском билансу признају и
издаци који су учињени за хуманитарну помоћ, односно отклањање последица насталих у
случају ванредне ситуације уколико су учињени Републици, аутономној покрајини,
односно јединици локалне самоуправе може утицати на пореску обавезу обвезника који су
имали издатке за наведене сврхе.
Предложено решење да се за обвезнике у поступку ликвидације, у поступку стечаја
од дана доношења решења о отварању стечајног поступка до дана почетка примене плана
реорганизације или правоснажног решења о настављању стечајног поступка
банкротством, као и у поступку реорганизације, пропише редован начин опорезивања
добити, односно да се на обвезнике код којих се стечај наставља банкротством
опорезивање добити врши на посебан начин, утицаће позитивно на наведене обвезнике, с
обзиром да се отклања проблем утврђивања пореске обавезе у случају трајања ових
поступака дуже од једног пореског периода.
Поред наведеног, предлог да се изузму од плаћања месечних аконтација недобитне
организације, као и обвезници у поступку ликвидације, у поступку стечаја од дана
доношења решења о отварању стечајног поступка до дана почетка примене плана
реорганизације или правоснажног решења о настављању стечајног поступка банкротством
и обвезници који настављају стечајни поступак банкротством, позитивно ће утицати на
наведене обвезнике кроз праведнији порески третман (растерећење од аконтационог
плаћања у току периода).
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 никакве додатне трошкове,
већ управо треба да у наредном периоду допринесе једноставнијем и праведнијем
утврђивању опорезиве добити, односно бржем, савременијем извештавању пореског
органа о утврђеном резултату пословања, а што је у интересу пореских обвезника –
правних лица.

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 додатне трошкове.
4) Да ли се Законом подржава стварање привредних субјеката на тржишту и
тржишна конкуренција?
Овај закон не утиче на стварање привредних субјеката на тржишту нити на
тржишну конкуренцију.
5) Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о Закону?
У поступку припреме 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.

