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Већи ПДВ диже цене?
Д. И. К. - С. Б.
Од понедељка почиње зарачунавање веће стопе пореза на потрошњу и виших
акциза на гориво и цигарете. По Фискалном савету трошак сиромашних већи за
0,74 одсто
ПРВИ дан октобра грађанима Србије доноси нове ценовнике. Од понедељка је порез на
потрошњу 20 уместо 18 одсто, док су основне намирнице и даље оптерећене наметом од осам
одсто. Од поскупљења страхују и возачи, јер је акциза на дизел горива већа за пет, а на течни
нафтни гас за 12 динара. Скупље ће нам бити и цигарете, које ће након повећаних акциза,
према рачуници самих произвођача дуванских производа, поскупети 20 динара по пакли.
- У којој ће мери повећање горње стопе ПДВ-а и акциза утицати на цене, зависи пре свега од
одлуке произвођача да ли треба да то пребаце на потрошаче - каже за „Новости“ Милица
Бисић, саветник за порески систем у Министарству финансија и привреде. - То зависи од
конкуренције међу произвођачима, али и од њихове процене тога колика су расположива
средства домаћинстава. Неки ће вероватно повећање у потпуности пребацити на купце, али
неки неће.
Фискални савет, с друге стране, има прецизну калкулацију о томе колико ће више новца
породице трошити. Прорачуни кажу да ће просечно домаћинство сада имати за 0,89 одсто веће
издатке.
- Највеће повећање трошкова поднела би најбогатија домаћинства, чији би се трошкови
повећали за један одсто, док би најмање повећање пореског оптерећења, сносила
најсиромашнија домаћинства - објашњава Никола Алтипармаков, члан Фискалног савета. Њима би у просеку раст трошкова био 0,74 одсто. Учешће потрошње по општој стопи ПДВ
највиша је код најбогатијих домаћинстава. Најсиромашнија домаћинства троше на основне
животне намирнице, а за њих се ПДВ не мења.
Ако је судити по трговцима, они неће у цене уградити пун износ повећања ПДВ-а. Тако макар
поручује потпредседник „Агрокора“ за малопродају Анте Тодорић.
ДИЗЕЛ: СВИ ПЛАЋАЈУ НАЈВЕЋУ АКЦИЗУВИСИНА акциза на дизел гориво сада је
различита, у зависности од употребе овог нафтног деривата. Тако је највећа, 42 динара, када се
ово гасно уље користи за погон путничких аутомобила, а најнижа, свега 2,5 динара, када се, у
виду лож-уља, користи за грејање. Међутим, сви корисници ће приликом куповине дизела
плаћати најскупљу акцизу. Различите цене ће се, коначно, постићи кроз повраћај, односно
рефакцију. То значи да ће они који дизел користе за јавни превоз и транспорт, укључујући и
таксисте и камионџије, као и за употребу у пољопривреди и за грејање, држави подносити
захтев за повраћај, до износа акцизе предвиђене за ту категорију потрошача. За ово ће бити
неопходан фискални рачун.
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- Повећање ПДВ-а неће проузроковати драстичније промене - каже Тодорић. - Очекујем да би
цене могле порасти за око један одсто.
Сличан став има и Срећко Накић, потпредседник „Атлантик групе“, која у региону запошљава
преко 4.600 људи и у власништву има бројне прехрамбене брендове. У Србији поседују
„Штарк“ и „Гранд“.
- У Србији смо у првој половини године забележили раст прихода од 14 одсто у динарима, пре
свега због раста продаје кафе, пића, деликатесних намаза, слаткиша и сланих производа тврди Накић, и додаје да их не брине повећање ПДВ у нашој земљи. - У Хрватској је 25 одсто,
па то није значајније утицало на раст цена наших производа.
Конзументи цигарета у Србији могу да очекују да ће их овај порок ускоро још више коштати.
Економисти верују да ће компаније повећање акцизе пребацити, макар делом, на потрошаче.
- Али и са тим поскупљењем, цигарете ће у Србији бити упола јефтиније него у Румунији и
Бугарској, а чак три пута него у западним земљама - додаје Алтипармаков. - После повећања
акцизе на цигарете, она ће у Србији и даље бити три пута нижа од минимума који прописује
Директива Европске уније за следећу годину.
Цене горива на пумпама не би требало одмах да се повећају. Према најавама нафтних
компанија, иако су захватања државе сада од два, па до 12 динара већа по литру, цене се неће
толико повећавати. Кретања нафте на светском тржишту, али и курс, тренутно им иду у прилог.
Али чим се на берзама промени тренд или падне динар, цех ће платити возачи. Додуше,
власници аутомобила ће истовремено и да уштеде. Сада им је регистрација возила јефтинија од
2.000 до 4.000 динара, у зависности од општине. Толику су накнаду локалне самоуправе до
сада узимале.

ИСТА СТОПА, ЦЕНЕ РАСТУ
ПО нижој стопи ПДВ-а, од осам одсто, и даље ће се опорезовати исти производи као и до сада.
То су хлеб, пекарски производи, млеко и млечне прерађевине, брашно, шећер, јаја, уље, воће,
поврће, месо, комуналне услуге, лекови, вештачко ђубриво, дрво за огрев, природни гас,
компјутерска опрема, књиге, дневне новине и хотелски смештај. На њихове цене очигледно не
утиче само ПДВ, јер су многи ови производи у последњих месец дана више пута поскупели.
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Плаћање лекара по учинку
В. Н.

Нов начин одређивања зарада у домовима здравља, који подразумева плаћање
лекара по учинку у домовима здравља, почеће да се примењује од данас
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Капитациона формула у здравству, која подразумева плаћање лекара по учинку у
домовима здравља, почеће да се примењује од данас.
Министар здравља Славица Ђукић Дејановић рекла је да ће се њена практична примена видети
у новембру, када ће се исплатити октобарске плате запосленим здравственим радницима.
Основ, односно стандард за примену те формуле имаће свака установа појединачно, а циљ је да
применом ове формуле нико не буде кажњен и да не добије мању плату, навела је Ђукић
Дејановић.
Она је указала да ће они који раде нешто боље моћи да зараде и више од основне плате.
Значи да лекари који се посвећују свом пацијенту, који га прегледају и лече, а не шаљу га без
разлога на секундарни и терцијерни ниво здравствене заштите, као и здравствено особље које
ради са њима, требало би да буду стимулисани, рекла је Дејановићева.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:399215-Ukidaju-se-nameti-za-zanatlije

Укидају се намети за занатлије
Д. И. К. - С. Б.

Привреда од понедељка не плаћа 138 намета, а растерећење би требало да смањи
илегале активности. Послодавци из нелегалних токова би могли да се региструју и
плаћају паушални порез
ЗАНАТЛИЈЕ коначно могу да искључе фискалне касе. Осталима, који и даље морају преко њих
да евидентирају промет, због омашки у издавању рачуна убудуће неће претити катанац на
радњи. Истовремено, привреди је са „грбаче“ скинуто 138 непотребних такси и намета.
Ово су ефекти измена закона које ступају на снагу у понедељак. Привреди би требало да уштеде
до десет милијарди динара годишње. Лакше пословање, међутим, треба да приволи стотине
хиљада послодаваца да напусте „црну зону“.
Према најавама из Министарства финансије и привреде, контрола ће до краја ове године
„зажмурити“ на досадашње прекршаје и пружиту шансу предузетницима да плаћањем
паушалног пореза од десет одсто уђу у легалне токове. Од Нове године, међутим, најављују
ригорозне контроле. Прекршилац ће морати да плаћа порез од 20 одсто и заплениће му робу док не измири обавезе.
- Највећу корист од укидања парафискалних намета ће имати занатлије, предузетници, микро
и мала предузећа - каже Драгољуб Рајић, из Уније послодаваца. - Што се тиче фискалних каса,
занатлије морају, ипак, до краја године да плаћају ГПРС таксу. Такав су уговор склопили и то је
трошак од око 500 динара месечно. Дефискализацију не треба да плаћају. Следећа „на тапету“
је процедура око издавања грађевинских дозвола. Неопходно је увести ред у катастар
непокретности.
ГЕОГРАФСКО ПОРЕКЛООд укидања такси олакшање ће осетити и они који се баве ветерином.
Укидају се трошкови око регистрације објеката. Међу оптерећењима којих више нема је - и
сливна водна накнада. Укинута је и накнада за унапређење општекорисних функција шума.
Сточари су ослобођени накнада за упис у разне регистре, а уместо винара, трошкове послова
везаних за географско порекло - покриваће буџет.
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Међу главним растерећењима привредника је укидање фирмарине. Занатлије и предузетници
је више неће плаћати, а за остале ће од почетка следеће године бити прописани максимални
износи у односу на просечну зараду у земљи.Предузетници и „мали“ не морају да плаћају ни
комуналну таксу за коришћење рекламних паноа. Укидају се и комунална такса за држање и
коришћење пловних постројења, такса за коришћење витрина ради излагања робе ван
пословне просторије, такса за држање и коришћење чамаца и сплавова на води...
НЕРЕГИСТРОВАНИ
УКОЛИКО би легализовали црну зону надлежни верују да би домаћи производ порастао и за
20 одсто. Процене о учешћу нелојалних у укупној производњи у Србији су различите, од 15 до
чак 40 одсто.
Што се предузетника тиче, они верују да је нерегистрованих колико и регистрованих. Занат у
Србији, макар званично, храни најмање 400.000 запослених у око 220.000 радњи. Мимо сваке
евиденције државе сада, претпостављају занатлије, ради још најмање 250.000 предузетника.
Само током прошле године овај сектор је изгубио око 40.000 радника и 3.661 радњу.
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Од сутра већи ПДВ и акцизе на гориво и
цигарете
Бета
У Србији ће од сутра бити повећена општа стопа пореза на додату вредност (ПДВ) са 18 на 20
одсто, као и акцизе на гориво и цигарете.
На основу измена Закона о ПДВ-у, Влада Србије очекује да ће повећати приходе буџета за 6,7
милијарди динара до краја ове године, а у 2013. години за 33,8 милијарди динара.
Нижа стопа ПДВ-а остаће осам одсто, а та стопа се обрачуанава и на основне животне
намирнице.
Специфична акциза на цигарете од 1. октобра биће повећана са 33 на 43 динара по паклици, а
други део акцизе, који се плаћа по вредности (ад валорем) биће смањен са 34 на 33 одсто.
Изменама Закона о акцизама од 1. октобра акцизе на дизел гориво поскупеће за пет динара, на
42 динара по литру. Акцизе на оловни бензин биће повећане на 55 динара по литру, а на
безоловни бензин остаће 49,6 динара по литру, док ће акцизе на течни нафтни гас бити
повећане на 30 динара по килограму.
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На лож-уље које се користи као гориво за моторна возила акциза ће бити 42 динара по литру,
док ће у случајевима када се користи за грејање или у пољопривреди акциза бити 2,5 динара по
литру. Прописано је и да се акциза наплаћује и на адитиве за гориво, и то у износу једнаком
акцизи на дериват нафте у који су додати.
Изменама акцизне политике повећаће се приходи буџета од акциза на нафтне деривате за 2,8
милијарди динара у 2012, док се у следећој години очекује раст прихода од 2,5 милијарди
динара.
Од повећања акциза на цигарете приход у 2012. биће већи за четири милијарде динара, а у
2013. години за 6,3 милијарде динара.
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Једу нас и инфлација и рецесија и незапосленост

Сви кључни економски показатељи указују да се Србија налази на низбрдици и
баш ни код једног од главих економских параметара домаћа привреда нема позитиван тренд.
У порасту су стопа инфлације и незапослености, баш као и јавни дуг. Буџетски дефицит је досегао готово незапамћене размере, вредност бруто домаћег производа све је мања, а спољнотрговински дефицит све већи.
Када су крајем прошле деценије европске привреде ушле у рецесију, односно када су њихове
привреде почеле да праве негативан резултат, то је за једну од последица имало и веома ниску
стопу инфлације. Привреда је била у минусу, куповна моћ становништва је опадала, па су и цене практично мировале. У Србији данас, међутим, имамо и рецесију и инфлацију, што је појава
коју економисти сматрају веома опасном. БДП Србије ће у овој години, према неким проценама, бити снижен за 1,5 одсто, а можда и више. С друге стране, цене су, након периода сниженог
раста крајем прошле и почетком ове године, поново почеле да "дивљају", па се верује да ће стопа инфлације до краја године досећи 10 процената.
В. Чворков
(Опширније у нашем штампаном издању)
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