Име и презиме, односно назив организације и институције:
Контакт телефон:
Е-пошта:
Назив закона на који упућујете предлоге и сугестије: Нацрт закона о
рачуноводству
Датум: 2. септембар 2019. године

1. Општи коментари и сугестије у односу на Нацрт закона као целину
Решити питање надзора над применом закона.

2. Конкретан део Нацрта закона чију измену предлажете и Ваш предлог за
измену
Члан 18. став 2. тачка 3) и став 5. тачка 3)
Један од услова за упис у Регистар пружалаца рачуноводствених услуга је стечено
професионално звање из области рачуноводства или ревизије код чланице
Међународне федерације рачуновођа.
Предлог 1: Мој предлог је да у Закону о рачуноводству овај услов не постоји, тј. да се
уклони из Нацрта Закона о рачуноводства.
Предлог 2: Уколико предлагач Закона жели да задржи услов професионално звање,
мој предлог би био да се оно у Републици Србији стиче код институције која би за то
била лиценцирана од стране Министарства финансија и која би била под надзором
тог министарства.
Предлог 3: Уколико предлагач Закона задржи постојећу формулацију мој предлог би
био да држава над СРРС, као једном од чланица Међународне федерације рачуновођа
успостави надзор, као и да се СРРС онемогући сваки облик комерцијалног
пословања, укључујући издавање комерцијалних стручних публикација (сем
публикација намењених стицању професионалног звања) и пружање комерцијалних
консултантских услуга из области рачуноводства и пореза. Забрана за наведене
делатности би важила и за сва његова повезана правна и физичка лица. За
дефинисање шта се сматра повезаним лицем применити одредбе из Закона о порезу
на добит правних лица.
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3. Образложење упућеног предлога за измену Нацрта закона
Предлог 1: Увођење обавезног професионалног звања није претежна пракса у
земљама са развијеним финансијским извештавањем.
Предлог 2: Најправеднији и најтранспарентнији начин стицања звања би био уколико
би Министарство финансија директно имало надзор над тим процесом.
Предлог 3: Ни у једној земљи која има обавезно професионално звање за лице које
саставља финансијске извештаје не постоји ситуација да организација код које се
стиче то звање буде и тржишно оријентисана и да се бави пружањем
професионалних консултантских услуга, јер самом чињеницом да се код ње стичу
звања стекла би неоправдану конкурентску предност у односу на друге консултантске
куће.
Сем тога нереално би било очекивати да рачуновође из Републике Србије иду у друге
земље да полажу за стицање звања из области рачуноводства и ревизије, како би
избегли СРРС. Због тога би над тим савезом, уколико му се овим законом пружи
могућност да се његови сертификати признају за потребе овог закона, било потребно
да држава уведе надзор.

