Програм трансформације пореске управе за период 2015-2020. године
Влада Републике Србије усвојила је 08.06.2015. Програм трансформације пореске
управе за период 2015 – 2020. године. Основни циљ овог програма је подизање ефикасности
пореске управе, односно виши степен наплате пореза и смањење трошкова у испуњењу
пореских обавеза што би довело до смањења сиве економије. Кључни сегмент организационих
промена у раду Пореске управе односи се на успостављање модерног система управљања
људским ресурсима, и треба да обезбеди да процес селекције, напредовања и награђивања
кадрова буде заснован на објективним перформансама. Носилац програма је Министарство
финансија. Финансијска средства за имплементацију нису дефинисана.
Пореска управа Републике Србије је дефинисала три кључна стратешка циља:
1) Унапређење ефикасности и ефективности основних пословних процеса и повећање степена
наплате пореза;
2) Подизање квалитета услуга и смањење трошкова испуњавања пореских обавеза и
3) Успостављање модерне инфраструктуре и радног окружења унутар организације.
Испуњење кључних стратешких циљева захтева имплементацију читавог низа
иницијатива (пројеката), од којих су кључне три иницијативе и то:
1) Јачање стратешког управљања и унапређење основних функција Пореске управе;
2) Редизајн организационе структуре и унапређење основних помоћних функција и
3) Унапређење услуга пореским обвезницима.
Кључни идентификовани проблеми који су узрок неефикасности функционисања
Пореске управе у претходним годинама су:
 Висок ниво сиве економије који доводи до неравноправности учесника на тржишту а на
штету оних који послују у складу са позитивним прописима;
 Неефикасни механизми контроле, утврђивања и наплате пореза и других јавних прихода
узроковани неадекватном организацијом рада Пореске управе и процеса у њој,
 Непостојање одговарајућег система за процену ризика, који би омогућио да се ограничени
ресурси усмере на обвезнике који су најсклонији непоштовању пореских прописа,
 неуједначена пракса тумачења пореских прописа и компликоване административне
процедуре у вези са извршењем обавеза што доводи до раста ризика и трошкова пословања
у Србији.
У циљу што ефикаснијег спровођења Програма трансформације пореске управе,
24.04.2015.године формирана је Радна група за трансформацију Пореске управе. Хронолошки
посматрано, последња ставка Програма односи се на временски план извођења пројектних
активности. У њему је представљен почетак и крај извођења пројектних активности по свакој
од побројаних области реформе. Рокови извођења активности представљени су дескриптивно, а
Програм не садржи акциони план за имплементацију трансформације пореске управе за
период 2015 – 2020. године, као ни индикаторе за праћење спровођења активности.
Цео текст стратегије можете наћи овде

