МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Филијала – Експозитура

САМОИНИЦИЈАТИВНО ПРИЈАВЉИВАЊЕ
Користите овај образац ако желите, у складу са чланом 182б, самоиницијативно да пријавите радњу, односно
пропуст, који се сматрају пореским прекршајем из члана 177 , члана 179. став 1. тач. 2б) и 3) и став 3. у вези са
ставом 1. тачка 3) тог члана, као и члана 180. тач. 5) и 6), Закона о пореском поступку и пореској администрацији
(„Сл. гласник РС“, бр. 80/02... и 53/10).
Молимо вас да одговорите на сва питања и потпишете изјаву.
Ако вам је потребна помоћ у попуњавању овог обрасца, позовите Контакт центар Пореске управе на 0700-700-007.
или надлежну Филијалу Пореске управе.
Члан 182б Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/02... и 53/10) гласи:
„Против лица које учини радњу, односно пропуст, који се сматрају пореским прекршајем из члана 177, члана 179.
став 1. тач. 2б) и 3) и став 3. у вези са ставом 1. тачка 3) тог члана, као и члана 180. тач. 5) и 6) овог закона, неће се
подносити захтев за покретање прекршајног поступка нити ће му се изрећи казна за прекршај ако то лице, пре
предузимања било које радње пореског органа у вези учињене радње или пропуста, односно пре отпочињања
пореске контроле или подношења захтева за покретање прекршајног поступка, самоиницијативно пријави учињену
радњу, односно пропуст и истовремено плати дуговани износ пореза увећан за обрачунату камату из члана 75. ст. 1. и
2. овог закона.”
1. Презиме и име
2. Назив фирме
3. Порески идентификациони број (ПИБ)
4. Матични број
5. Јединствени матични број грађана (ЈМБГ за физичка лица)
или датум регистрације (за правна лица)

6. Адреса
Улица и број

Седиште / Пребивалиште - боравиште

7. Контакт телефон
фиксни

мобилни

Детаљи самоиницијативног пријављивања
Изјава зашто је пропуст(и) или грешка(е) настала(ле).
Изјава о врсти оствареног прихода, период у коме је извршено остваривање прихода, место остваривања прихода, да ли сте
имали трошкове који су у вези са остваривањем наведеног прихода и евентуалне доказе о настанку истих.
Мораћете да обезбедите довољно информација тако да можемо да израчунамо колико пореза дугујете. Ово може укључити и
прилагање пријава по којима није плаћен порез.
Ако немате све информације, молимо Вас да нам кажете када ћете их имати.

(Наставите на посебном листу папира ако је потребно)
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Желим да самоиницијативно пријавим радњу, односно пропуст
У складу са чланом 182б Закона о пореском поступку и пореској
Администрацији, узимајући у обзир горе изнете ставке.
Ово је тачно и потпуно самоиницијативно пријављивање
за порески облик(е) и годину(е).
Прочитао сам и разумео одредбе члана 182б Закона о пореском
поступкуи пореској администрацији

Потпис

Датум

