Саопштење
са састанка одржаног 20. фебруара 2015. године у организацији
Савеза рачуновођа и ревизора Србије и Удружења пружалаца
рачуноводствених услуга поводом лоше законске и подзаконске
рачуноводствене регулативе
Заједнички став свих присутних је да је актуелна законска и подзаконска рачуноводствена регулатива штетна, неприменљива, да не подржава привредни раст у Србији и да
није у интересу привреде и пореских обвезника. Несхватљиво је да Министарство финансија не препознаје увећан обим рада и енормно повећане трошкове пословања како
привредних субјеката и других правних лица и рачуноводствених агенција.
Оваква лоша акта нису у складу са правилима дефинисаним у важећој Директиви ЕУ
34/2013 која даје препоруке националним законодавствима како би поједноставили
финансијско извештавање, посебно за микро, мале и средње ентитете, којих је у Србији
97% укупно регистрованих.
Да ли је садржај билансних шема финансијских извештаја, који су три пута увећани у
односу на претходна законска решења, у складу са Директивом ЕУ 34/2013. Није јер је
Закон о рачуноводству донет на основу 4. и 7. директиве ЕУ које су у моменту доношења Закона биле стављене ван снаге.
Само померање рока за доставу финансијских извештаја са 28. фебруара на 31. март
јасно илуструје колико су прописи конфузни и непримењиви у пракси. На овај начин
Министарство финансија се „ставило“ изнад самог Закона и Скупштине. Очито их не
интересује цена коју ће платити обвезници примене.
Стога још једном тражимо одлагање примене овако лоше рачуноводствене регулативе,
како би се спречиле несагледиве штетне последице на привреду Србије и пореске
обвезнике.
У том смислу саопштење Министарства финасија објављено на сајту тог министарства
20.02.2015. године и дато образложење, паушално без икаквих аргумената, које због
нетачних података уноси још већу конфузију, а којим су практично одбачени захтеви
обвезника Закона, више хиљада професионалних рачуновођа у Србији, представника
привреде и рачуноводствених фирми, је потпуно неприхватљиво и у вези са тим се
тражи одговорност.
О даљим активностима обавештаваћемо преко сајта и на други прикладан начин.
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