РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Трг Републике Српске 8, 78000 Бања Лука - тел./факс: 051/332-300; 332-336,
www.poreskaupravars.org; e-mail: kontakt@poreskaupravars.org

Директор Пореске управе Републике Српске, на основу чл. 65. и 80. став 3. Закона о
републичкој управи („Службени гласник Републике Српске, број: 115/18), д о н о с и:
СТРУЧНО У П У Т С Т В О
ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОРЕСКИХ АКАТА
ЕЛЕКТРОНСКОМ ПОШТОМ
1. Овим упутством регулише се поступак давања сагласности пореских обвезника да се
достављање пореских рачуна за порез на непокретности врши електронском поштом на
e-mail адресу пореског обвезника, у складу са чланом 24. став 5. Закона о пореском
поступку Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 78/20).
2. Сагласност за достављање пореских аката даје се на прописаном обрасцу: СДПА-1
којег порески обевзник може преузети на интернет страници Пореске управе
(www.poreskaupravars.org), секција: Непокретности. Наведени образац је саставни дио
овог упутства.
2.1. Обавезан податак приликом попуњавања сагласности, поред података о пореском
обвезнику, је e-mail адреса за коју обвезник даје сагласност да му се на ту адресу
достављају порески акти тј. порески рачуни за порез на непокретности.
2.2. Сагласност потписује порески обвезник када сагласност даје физичко лице а када
сагласност даје правно лице, лице овлашћено за заступање правног лица.
3. Потписана сагласност предаје се непосредно или путем поште надлежној подручној
једници Пореске управе Републике Српске према мјесту пребивалишта физичког лица,
односно мјесту сједишта правног лица.
4. Сагласност се даје означавањем поља „Сагласност за достављање пореског рачуна за
порез на непокретности путем e-mail адресе“ а опозива означавањем поља „Опозив
сагласности“
5. Порески обвезник који да сагласност са достављање пореских рачуна путем
електронске поште на e-mail, обавезује се да потврдити пријем пореског рачуна за порез
на непокретности на начин да ће одговорити на примљени e-mail у којем ће навести:
„Потврђујем да је дана ______. године, путем о e-mail, достављен порески рачун за порез
на непокретности број: ___________ „.

5.1. Уколико порески обвезник, и након другог покушаја доставе, не потврди пријем email, у року од 8 дана да дана слања пореског рачуна за порез на непокретности, порески
рачун за порез на непокретности сматраће се достављеним након трећег слања, при чему
се као датум доставе сматра дан трећег упућивања пореског рачуна за порез на
непокрeтности путем e-mail, у складу са чланом 71а. Закона о општем управном
поступку ("Службени гласник РС", бр. 13/02, 87/07 - испр., 50/10 и 66/18).
6. Промјена имена, презимена, назива правног лица, ЈИБ –а и e-mail адресе пореског
обвезника врши се опозивом сагласности и давањем нове сагласности.
7. У случају промјене података о адреси, телефону или сједишту пореског обвезника
није потребно достављати опозив сагласности.
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