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ПОРЕСКИ МОРАЛ

Ако сте пратили најаве у медијима и пажљиво слушали министарку за државну управу и
локалну самоуправу Ану Брнабић, требало би
већ да имате спремних бар десет фискалних
рачуна и(ли) исто толико потврда (слипова) да
сте платили картицом, на износ од најмање сто
динара. Јер, тако стичете право да учествујете
у наградној игри „Узми рачун и победи" и шансу
да баш ви у једном од четири извлачења на сваких десет дана, почев од марта, добијете вредан поклон попут: путовања у иностранство,
стана у Београду.
аутомобила и, што да не
Рачуне можете сакупљати све до 31. марта,
а од 1 . фебруара ћете моћи да их упакујете у
коверте које ћете бесплатно добијати у свим
филијалама Поште Србије.
Држава је ову наградну игру организовала
у складу са Националним програмом за сузбијање сиве економије који као једну од кључних мера предвиђа и јачање свести о негативним последицама сиве економије и јачање
пореског морала грађана. У уређеним државама грађани, било као физичка било као правна
лица, разумеју да морају да плаћају обавезе
држави да би она могла да испуни обавезе
према њима као што су финансирање здравства, просвете, социјапних давања, полиције и
војске. Нису ни грађани Србије баш незнапице
по том питању. Према истраживању Стратеџик
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маркетинга за потребе НАЛЕД-а (Национална
алијанса за локални економски развој), више
од половине грађана не оправдава постојање
сиве економије и готово су једногласни у оцени
да нелегално пословање угрожава права радника, смањује приходе државе и предузећа и
угрожава здравље и безбедност потрошача.
Али, истраживање је показало и да висок проценат грађана не препознаје јасно све појавне
облике сиве економије и да нису довољно свесни о њиховој непосредној улози у сузбијању ове
појаве. Наиме, сваки шести грађанин Републике Србије не зна да каже шта је сива економија, а на првом месту, сматрају да је реч о
непријављеним радницима, док тек 19 одсто
разуме да је реч о продаји робе на црно, без
фискалних рачуна и плаћања пореза.
Иначе, сива економија, према мерењу по методама ЕУ, у Србији износи око 30 одсто националног бруто друштвеног производа, што је
више од десет милијарди евра. Просек у државама ЕУ је око 15 одсто, а у региону изнад 20
одсто. Збогсиве економије републички буџетје
сваког дана ускраћен за осам милиона евра, а
сваки грађанин за једну просечну плату. План
Владе је да се удео сиве економије у БДП до
2020. године смањи на 26,7 одсто, односно за
око милијарду евра.
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