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НАЦИОНАЛНААЛИЈАНСАЗАЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Сива зона по пијацама,
непријављеним радњама...
Највећи проблеми са сивом
економијом присутни су у централној Србији, док је ситуација
најбоља у Београду, показују подаци другог истраживања ста-

вова грађана о сивој економији,
које је спровела Национална
алијанса за локални економски
развој (НАЛЕД).
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сиве зоне нарочито је изражен у
руралним срединама. Тек 59 одсто анкетираних људи у малим
местима добија рачун, док је у
урбаном делу земље тај проценат 73 одсто.
На неформалним местима
продаје ситуација је још драматичнија. У централној Србији ра-

'\ј__(^^^^^^^^^^^^^^^Ш^ш______________________\_\

>_______________________________________________________^._______1
_________^^_^______________________к^__________________^___К^^_а_п!___И

Ovaj dokument je samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje nije dozvoljeno bez saglasnosti vlasnika autorskih prava!

•*шЉ

______■

Ш___ш_\\\\\\_\.
ЗЕ*рт_____________1

4шш

ВД___________________^___В
*____ш__________________ш

=|Ч-§__________
Т-?^™
*** Јг^ *°7
|

Лов на фискалне рачуне

У централним деловима Србије тек 63 одсто испитаника
потврдило је да приликом куповине добија фискалне рачуне, у
Војводини исти одговор дало је
66 одсто грађана, а у престоници чак 76 одсто.
Такође, проблем постојања

чун на пијаци или непријављеним
радњама не добије 87 одсто испитаника, у Војводини 74 одсто,
а у Београду 67 одсто.
Директорка корпоративних

послова „Центро штампа холдинга", чланице НАЛЕД-а и Савеза за фер конкуренцију

Оливера Папић најавила је да ће
резултате НАПЕД-ових истраживања разматрати Координа-

ционо тело за усмеравање
активности на сузбијању сиве
економије и уградити у национални програм и акциони план
за борбу против нелегалног пословања.
Осмишљавање националног
програма и конкретних мера за
сузбијање сиве економије, као и
праћење резултата спровођења, биће задатак Стручне групе,
која окупља представнике министарстава државне управе, тррада,
говине,
финансија,
привреде, правде и унутрашњих
послова, Пореске управе и
Управе царина, НАЛЕД-а и Савеза за фер конкуренцију рекла је Оливера Папић.
Иако најређе добијају рачун,
грађани у централној Србији
највише су уверени у то да је
Влада одлучна да се избори са
сивом економијом. Такав одговор дало је 68 одсто анкетираних, у Војводини 57 одсто,
док најмање поверења имају
становници Београда
48 од-

-

сто.
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Више од половине испитаника
из централне Србије (57 одсто)
сматра да се обим сиве зоне
смањио у 2014, у чему су такође испред Војводине и БеограС. Г.
да.

