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ПОРЕСКА УПРАВА

РЕШАВАЊЕ
ПО ЗАХТЕВИМА
ЗА ПОВРАЋАЈ
ПОРЕЗА

КРАЉА МИЛАНА БР.5
11000 БЕОГРАД

ЦЕНТАР ЗА
ВЕЛИКЕ ПОРЕСКЕ
ОБВЕЗНИКЕ

Oдредбама чл. 10. ст. 2. тачка 1) Закона о
пореском поступку и пореској
администрацији („Службени гласник РС“
бр. 80/02..30/18) прописано је да физичко,
односно правно лице има право на
повраћај више или погрешно плаћеног
пореза, односно споредних пореских
давања, као и на повраћај пореза када је
то другим пореским законом предвиђено.

Поступак решавања захтева за повраћај
спроводи се подношењем захтева за
повраћај од стране пореског обвезника у
слободној форми.
Захтев за повраћај велики порески
обвезници подносе Центру за велике
пореске обвезнике.
Потпун захтев за повраћај треба да
садржи следеће податке :
-основне податке о подносиоцу захтева;
-датум погрешне уплате, односно
настанка преплате,
-рачун са ког се захтева повраћај (подаци
из позива на број одобрења–шифра
општине и рачун јавног прихода); у
оквиру рачуна обједињене наплате и БОП

-износ за повраћај;
-текући рачун пореског обвезника на који
ће се извршити повраћај а који се обавезно
налази у Јединственом регистру рачуна
Народне банке Србије;
-образложење, односно разлог подношења
захтева (погрешна уплата, измењена
односно сторнирана пореска пријава,
повраћај неискоришћеног пореског кредита
са рачуна ПДВ по пореској пријави)
-телефон особе за контакт;
-потпис овлашћеног лица
Уз захтев за повраћај у оквиру рачуна
обједињене наплате потребно је доставити
и фотокопије обавештења о поднетим
пријавама ППП-ПД са бројем одборења за
плаћање (БОП).
Захтев мора бити потписан од стране
одговорног лица пореског обвезника или
лица овлашћеног за заступање, а ради
идентификације наведених лица доставља
се ОП образац или овлашћење за
потписника уз ОП образац.

У складу са Законом о републичким
административним таксама (''Службени
гласник РС'' бр.43/03...113/17) такса се не
плаћа на захтев за повраћај.
Одредбама чл. 10. ст. 3. Закона о пореском
поступку и пореској администрацији
прописано је да ако се лице из ст. 2. тог
члана определи за повраћај више или
погрешно плаћеног пореза, односно
споредних пореских давања, као и за
рефакцију, односно рефундацију пореза,
односно за намирење доспелих обавеза по
другом основу путем прекњижавања
пореза, Пореска управа има обавезу да по
захтеву донесе решење без одлагања, а
најкасније у року од 15 дана од дана
пријема захтева, ако пореским законом није
другачије уређено.
У складу са цитираним одредбама Закона
Пореска управа доноси решење по захтеву
пореског обвезника, које, по добијању
доказа о уручењу пореском обвезнику,
експедује надлежној филијали Управе за
трезор која врши повраћај на рачун
пореског обвезника.

