
На пснпву члана 62. став 4. Закпна п ппрескпм ппступку и ппрескпј администрацији („Службени гласник 
РС”, бр. 80/02, ... и 68/14), Министар привреде, кпји је на пснпву Одлуке председника Владе 01 брпј 119-
00-36/2014-01 пд 15. јула 2014. гпдине, пбјављене у „Службенпм гласнику РС”, брпј 73/14, преузеп 
пвлашћеоа министра финансија, дпнпси 

ПРАВИЛНИК  
о исправци грешке при евидентирању пореза и споредних пореских давања 

Члан 1. 

Овим правилникпм ближе се уређује начин и ппступак исправке грешке при евидентираоу ппреза и 
сппредних ппреских даваоа (у даљем тексту: ппреска пбавеза) кпју Ппреска управа врши у ппступку 
ппреске кпнтрпле ппкренутпм на захтев ппрескпг пбвезника или пп службенпј дужнпсти. 

Члан 2. 

Грешка у евидентираоу ппреске пбавезе мпже настати ппступаоем ппрескпг пбвезника, пднпснп 
Ппреске управе, такп штп се ппреска пбавеза пп једнпм истпм пснпву евидентира више пута, или се 
ппреска пбавеза једнпг ппрескпг пбвезника евидентира кап ппреска пбавеза другпг ппрескпг пбвезника, 
или се приликпм евидентираоа ппреске пбавезе унесе ппгрешан изнпс. 

Грешка у евидентираоу ппреске пбавезе кпја се исправља у складу са пвим правилникпм не сматра се 
грешкпм, пднпснп прппустпм кпји се птклаоају ппднпшеоем измеоене ппреске пријаве, у складу са 
чланпм 40. Закпна п ппрескпм ппступку и ппрескпј администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/02, 
84/02 – исправка, 23/03 – исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др. закпн, 62/06 – др. закпн, 61/07, 
20/09, 72/09 – др. закпн, 53/10, 101/11, 2/12 – исправка, 93/12, 47/13, 108/13 и 68/14). 

Члан 3. 

Акп је грешка у евидентираоу ппреске пбавезе настала ппступаоем ппрескпг пбвезника, ппрески 
пбвезник надлежнпј прганизаципнпј јединици Ппреске управе ппднпси захтев за исправку грешке на 
Обрасцу ЗИГ–Захтев за исправку грешке, кпји је пдштампан уз пвај правилник и чини оегпв саставни деп. 

Пп захтеву из става 1. пвпг члана Ппреска управа пдлучује у рпку пд 15 дана пд дана пријема захтева. 

Члан 4. 

Акп је грешка у евидентираоу ппреске пбавезе настала ппступаоем Ппреске управе, Ппреска управа 
врши исправку пп службенпј дужнпсти. 

Акп Ппреска управа не упчи грешку у евидентираоу ппреске пбавезе кпја је настала оеним ппступаоем, 
ппрески пбвезник мпже да у складу са чланпм 3. пвпг правилника ппднесе захтев за исправку грешке. 

Члан 5. 

Ппреска управа дпнпси решеое п исправци грешке и дпставља га ппрескпм пбвезнику чија се ппреска 
пбавеза исправља. 

Решеое из става 1. пвпг члана представља извпрни рачунпвпдствени дпкумент на пснпву кпјег се врши 
исправка грешке у ппрескпм рачунпвпдству. 

Члан 6. 

Овај правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику Републике 
Србије”.
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 Правилник је пбјављен у „Сл. гласнику РС“, бр. 77/2014, пд 24.07.2014. гпдине, а ступа на снагу 01.08.2014. 


