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ОДГОВОР РЕПУБЛИЧКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ
Републички секретаријат за јавне политике (РСЈП) критиковао је рад и
оцене Фискалног савета у вези са (не)исплативошћу онлајн фискализације у
Србији. Суштина је да би, прво, онлајн фискализација коштала грађане Србије
десетине милиона евра и, друго, ефекти оваквог решења на сузбијање сиве
економије потпуно су неизвесни и највероватније занемарљиви. Довољне су
само ове две чињенице да се види недвосмислено постојање јавног интереса
за озбиљан третман и транспарентну анализу онлајн фискализације.
Нажалост, РСЈП није урадио свој посао и није презентовао јавности
студију исплативости, нити аргументе да би онлајн фискализација заиста
знатно смањила сиву економију. Фискалном савету преостало је да у свом
извештају, у коме се сагледавају изгледи за борбу против сиве економије,
изнесе своје уверење да је онлајн фискализација непотребно и лоше решење.
Једини расположиви извор информација о плановима за увођење онлајн
фискализације била је анализа коју су нам РСЈП и НАЛЕД интерно доставили у
јуну 2015. године. Недвосмислено смо упозорили РСЈП и НАЛЕД да у том
тексту има материјалних пропуста који неоправдано фаворизују увођење онлајн
фискализације. Иако РСЈП тврди да су тадашње замерке Фискалног савета
узете у обзир, ми не знамо како је то учињено. Прво, финална студија није
достављена ни нама ни јавности Србије, а, друго, доследно интегрисање наших
замерки довело би до одбацивања онлајн фискализације (уместо до њеног
званичног прихватања у стратегији владе).
Указујемо на то да су нетачне тврдње РСЈП да је анализа исплативости
„стављена на располагање”, јер анализа заправо никад није била доступна
јавности, чак ни током усвајања владине Стратегије за сузбијање сиве
економије. Овако нетранспарентно понашање тешко се може сматрати „добром
праксом у области доношења јавних политика у модерним друштвима”, на коју
се РСЈП позива. Тим пре што је посао Секретаријата да од других
министарстава владе захтева анализе оправданости њихових предлога закона,
а одбија да објави своју анализу исплативости онлајн фискализације.
Из свега наведеног, још једном позивамо РСЈП и НАЛЕД да коначно
обелодане студију трошкова и користи онлајн фискализације. То ће омогућити
Фискалном савету да обави своју законску дужност и објави независну оцену
ове студије, а порески обвезници моћи ће да процене да ли се слажу с
планираним трошењем њиховог новца или не. Уколико се, пак, настави са
сакривањем студије исплативости од грађана Србије, који би ту онлајн
фискализацију требало да плате, то ће, нажалост, бити додатна потврда наших
критика о неодговарајућем заступању јавног интереса.

