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ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О
ПОРЕЗУ ПЛАЋЕНОМ У
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА
НЕРЕЗИДЕНТЕ

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..86/19) 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:
1) доказ о уплати таксе, ако међународним
уговором
издавање
потврде
није
ослобођено плаћања таксе;
2) потврда о резидентности или други
одговарајући
документ,
оверен
код
надлежног органа државе уговорнице са
којом је закључен уговор о избегавању
двоструког опорезивања, чији је резидент
подносилац захтева;
3) правни основ за извршену исплату
(одлука о исплати дивиденде, уговор о
ауторској накнади, кредиту, зајму, закупу и
друго);
4) фактура;
5) доказ да је резидент Републике извршио
исплату нерезиденту по неком од законом
прописаних основа на његов рачун код
банке (Swift образац).

Докази који су достављени као прилог
пореској пријави, не треба поново достављати
уз захтев за издавање потврде.
У захтеву је потребно навести податке о
баркоду и ИД броју под којим је поднета пореска
пријава и датуму 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.

