Повеља пореским обвезницима
Од када постоји држава, постоји и потреба да се она финансира. Порези су
најважнији извор буџета и без њих држава не би могла да функционише.
Плаћањем пореза помажете читавом друштву да има бољу будућност, да се
више гради и развија. То је добробит свих нас, и сви подједнако имамо користи
од пореза.

Ствари које не разумемо или о којима не знамо довољно, често нас доводе у непријатну ситуацију у којој не знамо како да се понашамо. Зато желимо да вам олакшамо да разумете и
да на адекватан начин у складу са законом испуните своје пореске обавезе. Колико пута вам се десило да сте отишли у неку филијалу Пореске управе и да због велике гужве или због
неких техничких проблема нисте успели да завршите посао због којег сте тамо отишли? У циљу бржег и лакшег добијања информација о пореским прописима, без одласка у филијалу
Пореске управе, формиран је 2010. године Контакт центар. На тај начин направљен је први корак да би се пореским обвезницима омогућило да добијају баговремене, стручне и тачне
информације о правима и обавезама у складу са пореским прописима. Стални захтеви и очекивања указују да постојећи модел пружања услуга треба унапредити и прилагодити
потребама пореских обвезника.
Даљим развојем услуга Пореска управа одлази корак даље и поред Контакт центра, формира се и издвојено место за пружање пореских информација „Ваш порезник“ у 35 филијала
Пореске управе на целој територији Републике Србије: Нови Сад, Нови Београд, Вождовац, Чукарица, Земун, Звездара, Центар ( Стари град, Палилула, Савски венац, Врачар), Ужице,
Јагодина, Ниш, Суботица, Кикинда, Стара Пазова, Сремска Митровица, Бачка Паланка, Сомбор, Зрењанин, Панчево, Лозница, Нови Пазар, Шабац, Ваљево, Крагујевац, Пријепоље,
Чачак, Краљево, Крушевац, Смедерево, Пожаревац, Бор, Зајечар, Прокупље, Пирот, Лесковац, Врање.

ЗАШТО СМО ТУ:
•Да вам поједноставимо „порески живот“
•Да сарађујемо са вама и помогнемо вам да добровољно
испуните ваше пореске обавезе
•Да вам укажемо зашто је важно да добровољно испуњавате
ваше пореске обавезе, јер у супротном ваш порески дуг се може
увећати
•Да вас упозоримо да сте у обавези да дајете тачне податке
пореским службеницима, јер је то пре свега у вашем инетересу
•Да се старамо да све радње које предузимате буду у складу са
пореским законима
•Да вам укажемо на законом утврђене рокове у којима сте
дужни да извршите ваше пореске обавезе
•Да вам дајемо тачне и доследне информације
•Да вам помогнемо да исправно попуните ваше пореске пријеве
•Да вам учинимо доступне све штампане брошуре и публикације
које смо припремили за вас
•Да вам укажемо на штетне последице уколико не поштујете
пореске законе, јер су прописане високе новчане казне и друге
санкције

КАО КОРИСНИК НАШИХ УСЛУГА ИМАТЕ ПРАВО:
•Да остварите сва ваша права и обавезе из порескоправног
односа
•Да бесплатно добијете потпуне, тачне и доследне савете и
информације у вези са применом пореских прописа
•Да се опходимo према вама са поштовањем и уважавањем
•Да што је могуће пре, решимо ваше недоумице и проблеме
•Да остварите увид у податке који се о вама воде код пореске
управе
•Да информације које сакупимо о вама држимо у тајности
•Да дате примедбу на поступање пореских службеника према
вама
•Да будете упућени на одређене контакт телефоне ако су вам
потребне додатне информације
•Да се на језику који је разумљив и једноставан упознате са
својим правима и обавезама

КОД ВАШЕГ ПОРЕЗНИКА МОЖЕТЕ:
•Добити све врсте информација у вези са применом пореских
прописа
•Добити појашњење решења код паушалног опорезивања
•Добити појашњење решења о утврђивању обавезе свим
пореским обвезницима и физичким лицима
•Бесплатно добити све обрасце за подношење свих врста захтева
•Бесплатно добити све врсте образаца пореских пријава
•Бесплатно користити интернет киоск
•Добити помоћ у попуњавању електронских пореских пријава
•Поднети захтев за добијање штампаног упита стања на
рачунима јавних прихода
•Добити брошуре и едукативни материјал
•Добити све друге информације од значаја за поштовање
прописа

КАО КОРИСНИК НАШИХ УСЛУГА ИМАТЕ ОБАВЕЗЕ:
•Да нам пружите проверене и тачне податке како би добили
поуздане информације
•Да у законом прописаним роковима испуњавате своје
обавезе
•Да учествујете у пореско правном односу у општем интересу
•Да прихватите и употребљавате, колико је могуће, савремене
облике комуникације
•Да омогућите несметано спровођење пореске контроле
•Да у складу са законом водите пословне књиге и евиденције
и чувате документацију

Ако су вам потребне додатне информације или вам треба помоћ у
попуњавању пореских пријава или образаца, одговоре и помоћ можете
добити путем телефона позивањем Контакт центра на бројеве 0700-700
007 или 011- 33 10 111. Уколико желите да попричате и консултујете се
у вези са вашим пореским правима и обавезама “ВАШ ПОРЕЗНИК” вас
очекује и радо ће вам пружити сву потребну помоћ.

