Сазнајте више п важнпсти плаћаоа
ппреза!
Желимп да Вам ппмпгнемп у извршеоу
ваших ппреских пбавеза.
Одгпвпре на сва Ваша питаоа, кап и сва дпдатна
пбјашоеоа, мпжете прпнаћи на Интернет
страници Ппреске управе Србије:
www.poreskauprava.gov.rs

Да би наше друштвп
билп квалитетније и
бпље,
пптребнп је ппштпвати
правила и плаћати
ппрез.
Права и пбавезе
ппреских пбвезника

у прганизаципним јединицама Ппреске управе,
или дпбити ппстављаоем питаоа Кпнтакт центру
Ппреске управе.

Поштовање пореских прописа

Кпнтакт центар Ппреске управе
Кпнтакт центар пружа услуге кприсницима
свакпг раднпг дана пд 9 дп 20 часпва.

Брпј телефпна Кпнтакт центра Ппреске управе је:
0700 700 007

Саве Машковића 3-5
11 000 Београд
www.poreskauprava.gov.rs

или акп ппзивате са мпбилнпг телефпна:
011 33 10 111.

Обавезе пореског обвезника
Права пореских обвезника
У складу са Законом о пореском поступку и пореској администрацији порески обвезник има право да:
 Бесплатно добије информације о пореским прописима из којих произлази његова пореска обавеза, а ако је неук и
основну правну помоћ, што омогућује да пријави и плати порез и обрачуна и плати споредна пореска давања, у
складу са прописима.
 У писменом облику добије одговор на питање које је у таквом облику поставио Пореској управи, а тиче се његове
пореске ситуације.

Порески обвезник, обавезан је да:
 У прописаном року поднесе пријаву за
регистрацију Пореској управи , осим обвезника
за чију је регистрацију, односно упис у регистар,
надлежна Агенција за привредне регистре и
пријави све касније измене података у пријави
који се не пријављују Агенцији за привредне
регистре.

 Захтева да се Пореска управа и њихови службеници опходе према њему са поштовањем и уважавањем.

 Поднесе пореску пријаву Пореској управи на
прописаном обрасцу, у року и на начин уређен
пореским прописима.

 О њему прикупљени подаци у пореском поступку од стране Пореске управе чувају као службена тајна и користе,
односно чине доступним другим лицима, односно органима или организацијама, на начин уређен у члану 7. овог
закона.

 Поднесе документацију и пружи информације
које захтева Пореска управа, у складу са
пореским прописима.

 Пореска управа поштује његову приватност.

 Води прописане пословне књиге и евиденције
ради опорезивања.

 Оствари увид у податке о утврђивању и наплати пореза који се о њему воде код Пореске управе и захтева
измену непотпуних или нетачних података.
 Заступа властите интересе пред Пореском управом непосредно или путем пуномоћника.
 На прописан начин користи пореске олакшице.
 На прописан начин и у прописаним роковима добије рефакцију, односно повраћај више или погрешно наплаћеног
пореза.
 Присуствује током теренске пореске контроле;
 Добије образложење аката донетих у поступку пореске контроле.
 Даје обавештења пореским органима у пореском поступку.
 Користи правна средства у пореском поступку;
 Користи и друга права утврђена овим законом и другим пореским законима.
 Порески обвезник чија су наведена права повређена има право на судску заштиту.
Ако суд утврди да су права пореског обвезника повређена, накнада претрпљене штете и судски трошкови падају на
терет буџета Републике.

 У законским роковима тачно обрачунава порез,
када је по закону дужан да то сам чини.
 Плаћа порез на начин, под условима и у року
прописаном законом.
 Не омета и не спречава службена лица која
учествују у пореском поступку у обављању
законом утврђене дужности.
 Обавести Пореску управу о отварању или
затварању рачуна код банке, друге финансијске
организације, поштанске штедионице или друге
организације која обавља платни промет у
Аутономној покрајини Косово и Метохија или у
иностранству - у року од 15 дана од дана
отварања, односно затварања рачуна.
 Буде присутан током пореске контроле.
 Извршава друге обавезе утврђене овим законом
и другим пореским законима.

