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МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ПОРЕСКА УПРАВА - ЦЕНТРАЛА
Београд, Саве Машковића 3-5
Господин Драгутин Радосављевић, директор

Поштовани господине Радосављевићу,
Координациони одбор уметничких удружења Србије (КОО), кога чине 13
репрезентативних уметничких удружења - Удружење драмских уметника Србије (УДУС),
Удружење ликовних уметника Србије (УЛУС), Удружење ликовних уметника примењених
уметности и дизајна Србије (УЛУПУДС), Удружење музичких уметника Србије (УМУС),
Удружење филмских уметника Србије (УФУС), Удружење књижевних преводилаца Србије
(УКПС), Удружење композитора Србије (УКС), Удружење балетских уметника Сбије (УБУС),
Удружење оркестарских уметника Србије (УОУС), Удружење књижевника Србије (УКС),
Српско књижевно друштво (СКД), Удружење филмских глумаца Србије (УФГС) и Удружење
драмских писаца Србије (УДПС) -

примио је Ваш допис
бр. 43-00357/2012-10 од 10.2.2012, којим КОО
обавештавате да не постоји законски основ и услов за отпис камате по основу пореског
дуга у смислу одредаба члана 115. ЗПППА.
КОО уметничких удружења Србије не може бити задовољан одговором који сте
упутили, јер је изостао Ваш одговор на молбу КОО да се Пореска управа за сва
потраживања настала услед неблаговремене уплате доприноса за обавезно социјално
осигурање обрати локалним самоуправама, јер су, од тренутка ступања Закона о
култури на снагу, оне према члану 70. Закона о култури, обвезници уплате доприноса,
па самим тим и доспелих камата због неблаговременог плаћања.
Молимо да нас у што краћем року известите о томе да ли ће Пореска управа и у
овој години поступати на исти начин и уметницима достављати решења са
обрачунатим каматама на дуг који је настао без њихове кривице или ћете
прихватити наш предлог да се организује тројни састанак и да се покуша изнаћи
решење за овај проблем.
КОО уметничких удружења Србије ће, уколико се не промени начин наплате
камата од стране ПУ, бити принуђен да се, у циљу заштите великог броја уметника, о
свему још једном обавести како јавност, тако и државне органе, а пре свега да потражи
судску заштиту због непоштовања прописа.
С поштовањем,
За КОО уметничких удружења Србије
Љиљана Ђурић, председавајућа

