Ако вам је потребно пореско уверење којим доказујете
да сте измирили доспеле обавезе по основу јавних прихода,
неопходно је да попуните захтев за издавање пореског
уверења у коме ћете навести тачан назив правног лица,
седиште, матични број, ПИБ и жиро рачун. Пореско уверење
о измиреним обавезама, Центар издаје за јавне приходе из
своје надлежности у смислу члана 6. Правилника о
критеријумима за одређивање великих пореских обвезника и
о врстама пореза за које је надлежан (“Сл.гласник РС” бр.
43/10). У захтеву треба навести врсту јавног прихода, као и
сврху за који се уверење тражи. Формулар захтева за
издавање пореског уверења можете добити путем
електронске поште уколико пошаљете захтев на e-mail:
cvpo_pp@purs.gov.rs или факсом уколико позовете
запослене у Одсеку за комуникацију и сервис пореских
обвезника на телефон број: 3330 937
Уз уредно попуњен захтев за издавање пореског уверења
потребно је да приложите доказ о плаћеној
административној такси, осим у случајeвима прописаним чл.
19. Закона о републичким административним таксама
(“Службени гласник РС” бр. 43/03..113/17), када Пореска
управа не наплаћује административну таксу . У случају да у
захтеву тражите издавање више примерака уверења, дужни
сте да таксу платите за сваки примерак уверења. Захтев за
издавање пореског уверења обавезно мора бити потписан
од стране овлашћеног лица подносиоца захтева са бројем
његове личне карте, местом издавања исте, јединственим
матичним бројем грађана и бројем телефона или е-mail-ом
контакт особе.
Уколико захтев у име пореског обвезника подноси
овлашћено лице, неопходно је да се уз захтев приложи и
доказ (пуномоћје) којим се потврђује да је лице које подноси
захтев у име правног лица његов законски заступник,
овлашћени представник или пуномоћник. Уколико ово
овлашћено лице не преузима пореско уверење у име
правног лица, већ то чини неко треће лице, неопходно је да
то треће лице приликом преузимања истог, поднесе и
овлашћење на своје име. Скрећемо вам пажњу да пре него
што предате захтев обавезно контактирате Одсек за пореско
рачуноводсво и фискалну анализу, односно вишег
рачуновођу који је задужен за ваше предузеће, како бисте
проверили да ли имате неизмирене обавезе по основу
јавних прихода. Пореско уверење се издаје у два примерка,
од којих је један за пореског обвезника, а други за порески
орган, те пореско уверење може примити само порески
обвезник, његов законски заступник, овлашћени представник
или пуномоћник.

Напомињемо да је законски рок у којем је Центар
за велике пореске обвезнике дужан да вам изда
уверење, 8 дана, због чега вас молимо да пре него што
поднесете захтев, усагласите стање на рачунима јавних
прихода, како би исто могло да се изда у законом
предвиђеном року. Захтев се подноси путем поште или
лично (на писарници ЦВПО), а пореско уверење се
може преузети лично, у Одељењу за наплату,
канцеларија број 3 или вам може бити достављено
поштом.
Захтев за издавање потврде о порезу плаћеном у
Републици Србији на име прихода који оствари
нерезидентни обвезник од резидентног обвезника у
смислу члана 40. Закона о порезу на добит правних
лица (“Службени гласник РС” бр. 25/01..113/17)
нерезидент, односно његов порески пуномоћник,
подноси Центру за велике пореске обвезнике, осим за
приход остварен продајом хартија од вредности преко
тржишта хартија од вредности. Уз захтев се подноси:
доказ о уплати таксе, ако међународним уговором
издавање потврде није ослобођено плаћања таксе;
потврда или други одговарајући документ оверен код
надлежног органа државе уговорнице са којом је
закључен уговор о избегавању двоструког опорезивања,
чији је резидент подносилац захтева; правни основ за
извршену исплату (одлука о исплати дивиденде, уговор
о ауторској накнади, кредиту, зајму, закупу и друго);
доказ да је резидент Републике извршио исплату
нерезиденту по неком од законом прописаних основа на
његов рачун код банке (Swift образац); у захтеву јасно
навести податке о баркоду и ИД броју под којим је
поднета пореска пријава и датуму исплате; као и курсне
листе на дан исплате. У складу са чл. 40а Закона о
порезу на добит правних лица, надлежни порески орган,
на захтев нерезидента, дужан је да изда потврду о
порезу плаћеном у Републици.
Посебно напомињемо да нерезидент, односно
његов порески пуномоћник, захтев за издавање
пореског уверења о плаћеном порезу на приход
остварен продајом хартија од вредности преко тржишта
хартија од вредности подноси организационој јединици
Пореске управе која је надлежна за приходе које је
остварио продајом хартија од вредности на
организованом тржишту хартија од вредности према
седишту организационе јединице – филијале банке
преко које је извршен промет - остварен прилив
средстава на рачун нерезидента.
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