
Синиша Мали и Ентони Годфри потписали "Међудржавни споразум о подстицању инвестиција"; Мали: Ово је потврда да се споразум из Вашингтона и даље примењује
четвртак, 21 јануар 2021 15:22

БЕОГРАД - Министар финансија Синиша Мали и амбасадор САД у Србији Ентони
Годфри потписали су данас Међудржавни споразум о подстицању инвестиција, који је
предуслов за отпочињање активности америчке Међународне развојне корпорације
(ДФЦ) у Србији и потврда да се споразум из Вашингтона и даље примењује.

  

"Овај споразум је важан јер потврђује да се споразум из Вашингтонга и даље примењује.
Тако да настављено оно што смо договорли у Вашингтону", рекао је Мали након
потписивања споразума у Влади Србије.

  

  

Сада отварамо врата даљој сарадњи са америчком администрацијом, нагласио је Мали.

  

Министар је рекао да је циљ да се до краја првог квартала ове године са ДФЦ-ом
усагласи гаранта шема за српска предузећа вредна милион долара, као и да половином
године она буде доступна нашим микро,мали и средњим фирмама.

  

"Не само да ће ови кредити бити повољни него ћемо гледати да буду на период дужи од
10 година", навео је Мали.
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  Потписивању споразума присуствовао је и директор канцеларије ДФЦ - а у Србији ЏонЈовановић.  Мали: О решењу за фриленсере за недељу дана  Министар финансија Синиша Мали изјавио је да разговори са представницимафриленсера о наплати пореза иду у добром смеру и да ће за недељу дана, након јошнеколико састанака, бити изнето решење за њих.      Упитан да прокоментарише шта је договорено на састанку фриленсера сапредставницима Владе Србије, Синиша Мали је одговорио да је фер с његове стране дао детаљима састанка не говори док се преговори не заврше.    "Не бих желео да било шта говорим о чему смо разговарали и како смо разговарали,управо због тога што су разговори у току. То је одговорно с моје стране. Начин на којићемо водити разговоре и на који водимо разговоре је у добром духу", рекао је Малиновинарима након потписивања уговора са ДФЦ-ом.    Додаје да је испуњено оно што је договорено на претходном састанку, а у нареднихнеколико дана, каже Мали, биће одржан низ састанака са Пореском управом.  "Договорили смо се да до краја следеће недеље седнемо поново са представницимафриленсера за сто да видимо шта су детаљи. Крећемо у ту врсту анализе постојећегстања, тако да ћемо за седам дана имати одговор на питања фриленсера и тада ћемоих јавно изнети", рекао је Мали.  Након недавног састанка између представника Владе Србије и фриленсера, порескеуправе из више градова у Србији обавестиле су оне који су у поступку пореске контролеприхода из иностранства, да се обустављају сви порески поступци према њима, док су утоку преговори о решавању питања наплате пореза за фриленсере.      (Танјуг, РТС)  
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