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Краља Милана бр.5
11000 Београд
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Добродошли у Центар за велике пореске обвезнике (ЦВПО)

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНИКАЦИЈУ, СЕРВИС ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА И ПРАВНУ ПОМОЋ
У оквиру Одељења за комуникацију постоје:

Велики порески обвезник постајете када добијете Обавештење од директора Пореске управе у
коме вам је тачно назначен датум од када сте у надлежности нашег Центра.
Овај Водич ће вам олакшати да надаље знате како да остварите сва своја права у циљу
правовременог и правилног извршавања ваших пореских обавеза.
О Центру...
У оквиру реформе фискалног система, 01.10.2002. године, формиран је Центар за велике
пореске обвезнике (ЦВПО), као нова организациона јединица у Пореској управи, са циљем да на
једном месту и на нов начин администрира фискално најиздашније пореске обвезнике, чиме се овој
категорији обвезника омогућавају најповољнији услови за измиривање пореских обавеза, уз
максималну ефикасност у администрирању.
ЦВПО администрира пореске обвезнике који су статус великих пореских обвезника стекли на
основу критеријума прописаних Правилником о критеријумима за одређивање великих пореских
обвезника и о врстама јавних прихода за које је надлежан Центар за велике пореске обвезнике, а то
су:
 укупан промет добара и услуга у висини од преко 1 милијарду динара остварен по основу
обављања делатности пореског обвезника у пословној години која претходи години у којој
Пореска управа врши идентификацију и одређује статус великих пореских обвезника
 ликвидност
Напомињемо да: Пореска управа има дискреционо право у одабиру пореских обвезника који
стичу статус великих пореских обвезника.

Врсте јавних прихода које администрирамо

 Одсек за комуникацију и сервис пореских обвезника
 Одсек за правну помоћ
У Одсеку за комуникацију и сервис пореских обвезника обављају се послови израде билтена
и других брошура за велике пореске обвезнике, израда линка ЦВПО на екстерном сајту ПУ, праћење
прописа, обезбеђивање потребних формулара и образаца за велике пореске обвезнике, организовање и
планирање комуникације и сервиса великих пореских обвезника и друге активности у циљу
информисања великих пореских обвезника.
Преко Одсека за правну помоћ успоставља се сарадња ЦВПО са надлежним Секторима у
Централи ПУ у вези са припремом и применом прописа из области јавних прихода, припремање
ставова и објашњења о примени пореских прописа по захтеву великих пореских обвезника и осталих
одељења у оквиру ЦВПО, а све у циљу обезбеђења једнообразности у примени и интерпретацији
порескоправних прописа.
Квартално израђујемо Билтен за велике пореске обвезнике, који вам дистрибуирамо путем
контакт
адресе коју нам доставите.
Свакодневно или по потреби, такође путем електронске поште, достављамо вам и обавештења о
најновијим изменама пореских прописа.
Зато имајте у виду да контакт
адреса вашег правног лица мора бити ажурна, како
бисто могли правовремено да вам достављамо све врсте публикација и обавештења путем
електронске поште.
Уколико имате било какве недоумице у вези са извршавањем ваших пореских обавеза или су
вам потребни обрасци, брошуре или било каква друга информација од важности за ваше правно
лице, а тиче се вашег пореског рачуна, позовите нас на број телефона: 333 0 806 или пошаљите
на адресу:
Захтев да вам се електронски пошаље или сними на диск стање на вашем пореском рачуну,
упућујете на
адресу:
.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КАНЦЕЛАРИЈСКУ КОНТРОЛУ
У оквиру Одељења постоје:
Одсек за канцеларијску контролу и


 Група за пријем пореских пријава и администрирање ПДВ
У Одсеку за канцеларијску контролу порески инспектор који администрира ваше правно лице
издаје потврде о порезу плаћеном у Републици Србији на име прихода који оствари нерезидентни
обвезник од резидентног обвезника у смислу члана 40 став 4. Закона о порезу на добит правних
лица.
Исто тако, инспектору канцеларијске контроле који администрира ваше правно лице, подносите
и захтев за рефакцију акцизе у складу са законом, као и захтев за повраћај дела плаћених пореза и
доприноса по одбитку за новозапослене раднике.
У оквиру Одељења за канцеларијску контролу образована је Група за пријем пореских пријава и
администрирање ПДВ у оквиру које се обављају послови пријема и уноса пореских пријава из
ранијих година, измењених пореских пријава; пријем и обрада захтева за измену података у
јединственом регистру пореских обвезника, издавање потврда које се тичу регистрације пореских
обвезника, сачињавање нацрта решења у вези повраћаја ПДВ, пријем и обрада захтева за измену
података у регистру ПДВ-а .

Информације о имену и презимену инспектора канцеларијске контроле који
администрира ваше правно лице, можете добити на телефон број: 333 0 832
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ТЕРЕНСКУ КОНТРОЛУ
У Одељењу за теренску контролу, по налогу за контролу, порески инспектор теренске контроле
обавља послове обрачунавања, наплате и праћења свих облика јавних прихода за чије
администрирање је надлежан Центар за велике пореске обвезнике у складу са законом и то у
просторијама пореског обвезника.
У оквиру Одељења постоје:
 Одсек за контролу банака и финансијских организација

 Одсек за контролу производне и прерађивачке индустрије
 Одсек за контролу акцизних производа и пружање услуга
Специфичности ЦВПО





Подношење пореских пријава и плаћање јавних прихода за које је надлежан Центар :

ОБРА ЗАЦ

НАЗИВ
ПРИЈАВЕ

НАЧИН
ПОДНОШЕЊА

НАЧИН
ПЛАЋАЊА

ПП ТОА

Пореска пријава о
тромесечном обрачуну акциза
за период oд
_____до_____20__.го дине

портал Eпорези

ЦВПО рачун 1557

ПП ПДВ

Пореска пријава пореза на
додату вредност

портал Eпорези

ЦВПО рачун 1557

ПП ОАК

Пореска пријава o
портал Eкумулативном – годишњем
порези
обрачуну акцизе за период од
1. Јануарa до _____20__.године

ЦВПО рачун 1557

Пореска пријава зa обрачун
акцизе на електричну енергију
зa крајњу потрошњу зa
календарски
месец__________20_ _. године
у коме је извршено очитавање
потрошње електричне
енергије.

ЦВПО рачун 1557

ПП ОАК Г

ПП ОАЕЛ

портал Eпорези

Наведени облици пореза уплаћују се на јединствени уплатни рачун 840-1557845-53, за
електронско плаћање 840000000155784553. Другачија структура позива на број одобрења
подразумева да је уместо досадашњег позива на број одобрења 97 КК-ШО- ПИБ, структура позива
на број одобрења за уплату пореза које администрира ЦВПО:
КК – контролни број који се састоји од две цифре

Електронска комуникација између пореских обвезника и Центра за велике пореске обвезнике
Одељење за комуникацију, сервис пореских обвезника и правну помоћ
Одељење за управљање ризицима

ШО – је троцифрени број који представља шифру општине плаћања. Шифарник општина
објављен је у Правилнику о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и
распоред средстава са тих рачуна (“Сл. Гласник РС” бр. 16/16 и 49/16)
НИВО УПЛАТЕ, одн. број у колони 9
број 1 - шифра општине плаћања
број 4 – шифра Републике 601
ПИБ је ваш порески идентификациони број
КОНТО је одговарајући рачун за уплату одређене врсте пореза и састоји се од пет цифара
(прва цифра се у налогу за пренос не уписује)
Шифра плаћања је за све јавне приходе 253.

ОБРА ЗАЦ

НАЗИВ
ПРИЈАВЕ

НАЧИН
ПОДНОШЕЊА

НАЧИН
ПЛАЋАЊА

Распоред служби у згради ЦВПО

ПДП

Пореска пријава за
аконтационо- коначно
утврђивање пореза на
добит правних лица

портал Е- порези

ДИРЕКТАН БУЏЕТСКИ ИЗ
ГРУПЕ 843

ПДП O/С

Пореска пријава за
порез на добит по
одбитку

портал E-порези

ДИРЕКТАН БУЏЕТСКИ ИЗ
ГРУПЕ 843

МОП ПНО

Месечни обрачун
пореза на премије
неживотног осигурања

портал Е-порези

ДИРЕКТАН БУЏЕТСКИ ИЗ
ГРУПЕ 843

ПП OД-O

Пореска пријава o
обрачунатим и
плаћеним доприносимa
зa обавезно социјално
осигурање зa осниваче,
односно чланове
привредног друштва.

портал E-порези

РАЧУН ОБЈЕД ИЊЕНЕ
НАПЛАТЕ

Појединачна пореска
пријава o обрачунатим
порезима и
доприносима

портал E-порези

ППП ПД

4848

РАЧУН ОБЈЕД ИЊЕНЕ
НАПЛАТЕ
4848

ПИСАРНИЦА
На писарници ЦВПО, шалтер бр.1, можете предати све врсте докумената од значаја за извршавање
ваших пореских обавеза.

Услуге пореским обвезницима
Одељење за комуникацију, сервис пореских обвезника и правну помоћ

 Свакодневно пружа одговоре великим пореским обвезницима путем телефона и е-

на питања у

вези са поступањем у примени прописа и извршавањем њихових пореских обавеза

 Даје информације о обрасцима пореских пријава за администрирање јавних прихода из надлежности
ЦВПО

 Издаје квартално публикацију ЦВПО “Билтен”
 Израђује све врсте публикација за потребе обвезника ЦВПО
 Обавештава велике пореске обвезнике путем е-

о свим изменама пореских прописа

ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАПЛАТУ

У Одељењу за наплату обављају се послови редовне и принудне наплате, пореског
рачуноводства и фискалне анализе, а постоје следеће унутрашње јединице:

 Одсек за наплату
 Одсек за пореско рачуноводство и фискалну анализу

У Одсеку за наплату обављају се послови: издавање опомена за неизмирени порески дуг,
идентификација пореских обвезника који нису измирили јавне приходе, предузимање мера принудне
наплате; обраде поднетих захтева, утврђивање страначке легитимације, контрола испуњености услова за
одлагање обавеза; израда налога за књижење рата по споразуму, односно решењу, контрола плаћања
рата, израда извештаја о плаћању по споразуму односно решењу; вођење поступка и припрема нацрта
решења о примени средстава наплате и установљавању привремених мера за обезбеђење наплате,
принудна наплата по основу јавних прихода у складу са законом и упутствима.
У Одсеку за пореско рачуноводство и фискалну анализу врши се рачуноводствена
евиденција које се односи на уплату јавних прихода, евиденција захтева за повраћај и прекњижавање,
издавање уверења и потврда о стању на рачунима пореских обвезника; отпис камате за непрокњижене
или неблаговремено прослеђене уплате, идентификација уплата по евидентираном задужењу, провере
исправности књиговодствених докумената и вршење уноса истих; усаглашавање пореске евиденције
обвезника и израда записника о усаглашеном стању дуга и претплате, припрема нацрта исправа на
основу података из пореског рачуноводтсва и послови обраде извода, формирање налога за повраћај и
прекњижавање, обједињавање података и израда извештаја по налогу руководства Пореске управе и
надлежних органа.
Информације о поступцима који се воде у Одељењу за наплату можете добити на
телефон број: 333 0 914.

