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„УЗМИ РАЧУН И ПОБЕДИ 2018" КРЕБЕ ОД ДАНАС

Фискални рачуни доносе
двоструко више награда
Председница

Владе

Репу-

блике Србије Ана Брнабић изјавила је да су претходна и
ова година одређене као године борбе против сиве економије, истичући да је током
2017. године направљено не-

колико значајних корака у тој

борби.

Имајући у виду велики
првог круга, у којем је,
траживању НАЛЕД-а,
ствовало готово 40
грађана и послато више

успех
по ис-

учеодсто
од 85

милиона

рачуна, Влада је
усвојила закључак о организовању новог циклуса наградне
игре јер је оцењено да је рекордни одзив значајно допринео јачању пореске културе
грађана и привреде и изград-

2018", објаснила да ће грађани од данас моћи да почну да
шаљу фискалне рачуне и слипове, а прво извлачење награда биће у марту.
Као и претходни пут, у коверти је потребно да буде десет
фискалних рачуна или
десет слипова, с најмањим износом по рачуну или слипу од
100 динара.
Наградни фонд ће бити
двоструко већи у односу на
претходни, када је износио
135 милиона динара, а играће
се одвијати у два циклуса.
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У коверти је потребно
да буде десет
фискалних рачуна

или десет слипова,
с најмањим износом
по рачуну или слипу
од 100 динара
Такође, сада ће директни
приређивач наградне игре би-

ти Влада Србије.
Рачуни који могу учествовати у наградној игри су они од

1. јануара ове године, пошта-

Различите коверте
Како је саопштено, важиће иста правила као и у претходном циклусу наградне игре.
Међутим, биће и неких промена. Коверте за слање рачуна више неће бити типске, већ ће грађани моћи да шаљу ко-

верте у различитим форматима.

њи свести о важности плаћања пореза
и одговорног
пословања за добробит целог
друштва.

Премијерка је на конференцији

за новинаре,

на којој

је

најављен почетак наградне
игре „Узми рачун и победи

рина ће бити бесплатна, док у
наградној игри не могу учествовати малолетна лица.
На конференцији су учествовали и министар министар
државне
управе
и
локалне самоуправе Бранко
Ружић и председникСкупштине НАЛЕД-а, уједно и члан Савеза за фер конкуренцију,
Драган Пенезић.
Д. Вујошевић

