Олакшице за пословање предвиђенe градским одлукама:

1.

Према члану 8. Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
("Службени лист града Панчева", бр. 19/2017, 1/2018, 18/2018, 29/2018 и 34/2018,
уколико се гради објекат или изводе радови на објекту који је на основу акта надлежног
органа Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе
проглашен за пројекат, односно инвестицију од посебног значаја, приликом обрачуна
доприноса за изградњу објекта, односно извођење радова, износ обрачунатог доприноса
умањује се за 80%.

2.

Град Панчево, на основу Одлуке о локалним комуналним таксама („Сл. лист града
Панчева“, бр. 2/14-пречишћен текст, 6/14, 29/14 и 4/15, 38/15, 14/16, 32/16 и 38/16, 2/17,
24/17 и 29/17, 18/18, 21/18-исправка и 34/18), обезбеђује следеће oлакшице које се односе
на плаћање комуналне такса за истакнуту фирму на пословном простору (фирмарину):

3.



Tакса за истицање фирме се умањује за:
-за 10% за велика правна лица,
-за 30% за средња правна лица,
-за 60% за мала правна лица са приходом већим од 50.000.000,00 динара,
-за 80% за микро правна лица и предузетнике са приходом већим од 50.000.000,0
динара.



Правно лице, односно предузетник који по окончању улагања које је од значаја за
град Панчево, а којим доприноси бржем привредном развоју града, тако што први
пут запосли, односно увећа просечан број запослених за 10% у зависности од
просечног броја запослених предвиђених чланом 6. Закона о рачуноводству за
разврставање, не плаћа комуналну таксу 24 месеца.



Предузетници и правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство
разврстана у микро и мала правна лица, а који су у претходној пословној години
остварили приход до 50.000.000 динара, не плаћају комуналну таксу за истицање
фирме на пословном простору.



Порески обвезници који на дан 31.12.2018. године немају дуга, остварују попуст од
5% за наредну годину.



Различите подстицаје за отварање пословних јединица правних лица и
предузетника у зависности од величине правног лица и делатности.

Град Панчево, на основу Одлуке о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. лист
града Панчева“ бр. 34/18), обезбеђује следеће подстицаје:



Накнада за коришћење јавне површине не плаћа се за коришћење простора на јавним
површинама ради продаје књига, штампе и производа старих и уметничких заната и
домаће радиности.
Накнаде за повремено коришћење простора на јавним површинама регистроване
непрофитне организације плаћају у висини од 50% од прописаног износа.





За постављање мањих монтажних, покретних и објеката привременог карактера, када
су подносиоци захтева регистрована пољопривредна газдинства, ... недобитна
удружења и др, а за потребе организовања манифестација од интереса за град Панчево
које се финансирају делом из буџета града Панчева, као и за хуманитарне акција,
накнада се умањује за 99%.
Правно лице, односно предузетник који изврши улагања у Старом градском језгру
ради обављања делатности ''Хотели и сличан смештај'' и први пут запосли више од 30
радника не плаћа накнаду 24 месеца од дана заснивања радог односа са радницима.

