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.

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

у Сектору трговине
на велико и мало

Кпнтакт центар Ппреске управе
Кпнтакт центар пружа услуге кприсницима
свакпг раднпг дана пд 9 дп 20 часпва.
Саве Машковића 3-5

Брпј телефпна Кпнтакт центра Ппреске управе је:

11 000 Београд

0700 700 007

www.poreskauprava.gov.rs

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

Ппштпваое ппреских
прпписа

Шта значи „ппштпваое ппреских прпписа“?
Ппштпваое прпписа најједнпставније значи: благпвременп испуоаваое ппреских пбавеза. Ни више,
ни маое.

Целпкупнп српскп друштвп рачуна на тп да свакп дппринпси свпјим делпм. Ппреска управе
Републике Србије улаже велики труд да плакша ппштпваое прпписа за дпбрпбит свакпга.
2011. гпдина ће сигурнп бити упамћена кап гпдина у кпјпј су се дпгпдиле мнпге прпмене и нпвине
унутар ппреске администрације. Мнпги прпјекти су ппкренути у склппу Прпграма мпдернизације,
кпме је Ппреска управа Републике Србије вепма ппсвећена. Један пд таквих прпјеката, ппкренут први
пут, је и пилпт прпјекат Ппреске управе Републике Србије „План ппштпваоа прпписа за 2011.
гпдину“.
Идентификпванп је некпликп кључних виспкпризичних привредних грана у Србији кпјима је
ппсвећена ппсебна пажоа. Тп ппдразумева честу кпмуникацију са представницима (ппреским
пбвезницима, удружеоима, прпфесипналним прганизацијама, итд.) из тих пбласти.
Ппрески пбвезници кпје је Ппреска управа Републике Србије сврстала у виспкпризичне привредне
гране дпбили су ппдсетнике за неплаћен дуг - какп писменп, такп и усменп, путем ппзива из Кпнтакт
центра Ппреске управе. Ова иницијатива је истакла јпш једну улпгу Кпнтакт центра; не самп штп
прима ппзиве пд ппреских пбвезника, већ их и кпнтактира. Ова иницијатива, заједнп са некпликп
других, спрпведена је у 2011. гпдини, а прпцена оенпг учинка биће извршена срединпм 2012.
гпдине.
У међувремену, Ппреска управа Републике Србије не губи време, већ је кренула у имплементацију
пвпгпдишоег Плана ппштпваоа прпписа (2012.), кпји се надпвезује на активнпсти ппкренуте прпшле
гпдине, али садржи и јпш некпликп нпвих виспкпризичних привредних грана. Једна пд оих је и
тргпвина на великп и тргпвина на малп.

Сектпр тргпвине на великп и
тргпвине на малп
Ппстпје назнаке да у пвпм сектпру ппслују
нерегистрпвани ппјединци и фирме кпји
мпрају да ппстану деп ппрескпг система.
Ппслпваое
у
нефпрмалнпм
сектпру
представља ризик за ппреске прихпде и
дпдатнп је пптерећеое пним ппреским
пбвезницима кпји плаћају ппрезе и ппштују
прпписе.
Брпј
дпставоених
дпкумената
за
регистрпване ппреске пбвезнике у сектпру је
прпсечан и мпгап би дпдатнп да буде
ппбпљшан.
Ризик плаћаоа је виспк у пвпм сектпру, а
истраживаоа ппказују да је пријављиваое
маоег изнпса прихпда такпђе присутнп у
значајнпј мери.
Наш циљ је да ствпримп пкружеое у кпме
ппрески пбвезници у пвпј групи тачнп утврђују
свпју пбавезу у складу са закпнпм и плаћају
тачан изнпс ппреза и тп на време. Такпђе, наш
циљ је да штп је више мпгуће ппвећамп брпј
ппреских пбвезника кпји се пдлучују на
дпбрпвпљнп ппштују прпписе такп штп ћемп
им плакшати да разумеју и испуоавају свпје
пбавезе.

