Поштовани обвезници,
Стратешки циљ Пореске управе је клијентски оријентисана пореска
администрација са акцентом на високом степену добровољног поштовања пореских
прописа од стране пореских обвезника.
Како би се постигао овај циљ, Центар за велике пореске обвезнике преко
Одељења за комуникацију, правну подршку и пружање услуга обезбеђује обвезницима
помоћ и подршку како би на најлакши и најједноставнији начин испунили своје
пореске обавезе.
С тим у вези, Одељење за комуникацију, правну подршку и пружање услуга
континуирано усавршава своје услуге са циљем да вам благовремено и тачно омогући
приступ свим релевантним информацијама неопходних за извршавањем ваших
пореских обавеза.
Уколико су вам потребне сервисне информације, обрасци/формулари,
информације о изменама пореских прописа, процедура и другим обавештењима
битним за испуњење ваших пореских обавеза или имате питања која се тичу ваше
пореско правне ситуације, на располагању су вам следећи канали комуникације:
-

Портал Пореске управе – линк ЦВПО
контакт телефони: 011/3330-854, 011/3330-957 – Одсек за комуникацију
011/3330-940, 011/3330-947 – Одсек за правну подршку

Уколико су вам потребне информације о поднетим захтевима који се односе на
остваривање права на повраћај дела плаћених пореза и доприноса по одбитку, као и
издавање потврда о плаћеном порезу на добит по одбитку, исте можете добити на број
телефона 011/3330-917 – Одсек за пружање услуга
Све наведене информације можете добити и путем мејла на адреси електронске
поште: cvpo_pp@purs.gov.rs или нам можете писати на адресу: Центар за велике
пореске обвезнике, ул. Краља Милана бр. 5, Београд.
Такође, на исте начине можете нам се обратити са сугестијама, примедбама и
предлозима у циљу побољшања међусобне сарадње.
Члановима Форума ВПО омогућено је учешће на форуму путем Портала Форум
ВПО. Путем овог канала комуникације омогућено је отварање тема и дискусија којим
би се идентификовале проблематичне области које утичу на испуњавање пореских
обавеза, али и на остваривање ваших права. Путем Форума се на лак, брз и непосредан
начин могу исказати идеје, разменити информације како међусобно, тако и са
Центром, давати сугестије и примедбе.

У наставку наводимо бројеве телефона осталих Одељења и Група у Центру за
велике пореске обвезнике, путем којих се можете обратити за информације:
Одељење за наплату - 011/3330-894
Одељење за пореско рачуноводство - 011/3330-950
Група за пријем пореских пријава и администрирање ПДВ-а - 011/3330-820
Група за писарницу - 011/3330-873 – Пореским обвезницима за чије је
администрирање надлежан ЦВПО , омогућено је достављање поднесака електронским
путем, преко посебне адресе електронске поште: snezana.stanojkovic@purs.gov.rs
-

Кабинет директора ЦВПО – 011/3330-801

Центар за велике пореске обвезнике

