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 сте навести тачан назив правног лица,
матични број, ПИБ и адресу.
Пореско уверење о измиреним обавезама, Центар за
велике пореске обвезнике 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
коју 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.
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..86/19), 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 проверите 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.

Законски рок у којем је Центар за велике пореске
обвезнике дужан да вам изда уверење је 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 пореско рачуноводство за велике
пореске обвезнике, канцеларија број 3, или вам може
бити достављено поштом.

Министарство
финансија
Пореска управа
Центар за велике пореске обвезнике

Почев од 01. марта 2019. године, пореским
обвезницима је омогућено подношење захтева за
издавање пореског уверења о измиреним обавезама у
електронском облику, преко портала Е-порези, за
четири врсте пореских уверења:
1. Уверење о плаћеним обавезама на свим
уплатним рачунима јавних прихода,
2. Уверење о плаћеном доприносу за здравствено
осигурање,
3. Уверење о плаћеном порезу на додату вредност,
4. Уверење о плаћеним порезима и доприносима по
одбитку на БОП-у
Корисничко упутство за подношење захтева за
издавање пореског уверења о измиреним обавезама у
електронском облику преко портала Пореске управе
можете пронаћи на сајту Пореске управе Републике
Србије или путем линка :
http://www.purs.gov.rs/biro-za-informisanje/5461/korisnickouputstvo-za-izdavanje-i-proveru-verodostojnosti-euverenjaporeske-uprave.html
Напомињемо да се почев од 14.12.2019.године
такса не плаћа за захтев за издавање уверења Пореске
управе електронским путем, аутоматским преузимањем
података из евиденције Пореске управе путем
средстава електронске комуникације.
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