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Поштована Председнице Владе,

Поштовани Министре финансија,
Република Србија суочена је са пандемијом корона вируса и бројним последицама по
свакодневни живот, како са здравственог, тако и са привредног, економског и
финансијског аспекта. Сведоци смо да, у садашњој ситуацији и нужности да се све
пословне и друге активности усмере ка борби против ширења епидемије, велики број
пореских обвезника који обављају самосталну делатност, укључивши и адвокате,
суочава са драстичним падом или потпуним обустављањем активности услед
епидемије и проглашеног ванредног стања. Након проглашења ванредног стања,
судови у Републици Србији су готово у потпуности обуставили свој рад и предвиђено
је да се одвијају суђења само у хитним предметима. Према доступним информацијама,
због других објективних разлога, неки судови не поступају ни у свим хитним
предметима. Овај тренд ће се, без сумње, погоршати у наредним недељама.
Влада Републике Србије и Министарство финансија су већ најавили доношење мера
којима би требало обезбедити стабилност фискалног система земље и донели
одређене одлуке. Међутим, мишљења смо да је неопходно у најкраћем могућем року
донети посебну Уредбу Владе РС којом би се уредила и друга питања у овој области.

Ту, пре свега, мислимо на неопходност доношења Уредбе Владе Републике Србије
којом би се утврдиле пореске олакшице за пореске обвезнике – адвокате који
обављају самосталну делатност који плаћају порез као паушални порески обвезници
или који воде пословне књиге или су ПДВ обвезници, као и за све друге предузетнике
и привредна друштва, који у време важења ванредног стања имају смањени обим
пословања, тако што би били:
-

ослобођени плаћања у целости пореза на доходак и доприноса за здравствено,
пензијско осигурање и доприноса за случај незапослености или дела ових
фискалних обавеза с тим да порески обвезници не трпе штетне последице у
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-

виду прекида у стажу осигурања, тако што би држава субвенционисала ове
пореске обвезнике, јер не плаћање доприноса за социјално осигурање није
последица недисциплине или намере да се избегне плаћање ових обавеза – већ
објективна последица постојећег стања, као и
да се у периоду важења ванредног стања неспроводи поступак принудне
наплате доспелих пореза и доприноса нити врши обрачун затезне камате на
доспела дуговања по овом основу,
да се поступак принудне наплате не спроводи и да се обрачун затезне камате
на доспела потраживања по основу пореза на доходак грађана и доприносе за
социјално не врши ни у периоду од 3 месеца по престанку важења ванредног
стања.

Молимо Вас за хитно поступање по овој иницијативи.

Са поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
Виктор Гостиљац, адвокат
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