ОТПИС КАМАТЕ ПО ОСНОВУ НЕУРЕДНЕ ДОСТАВЕ

Странка, правно или физичко лице, порески обвезник, подноси захтев за отпис камате
по основу неуредне доставе
Захтев се подноси на шалтеру 2 и 3 Услужног центра Градске управе Града Сомбора
(приземље зграде „Жупаније“) сваког радног дана у периоду од 8 до 15 часова, или поштом
на адресу Сомбор, Трг Цара Уроша бр. 1, са назнаком за Одељење локалне пореске
адмнистрације.
Уз захтев за отпис камате по основу неуредне доставе, странка подноси и доказ о уплати
локалне административне таксе у оригиналу или у овереној фотокопији.
Ако пријава садржи формални недостатак који спречава поступање по истој или је
неразумљива или непотпуна орган обавештава подносиоца о начину на који ће уредити пријаву
односно отклонити недостатак и оставља рок за исто, а који не може бити краћи од 8 дана.

Орган утврђује чињенице од значаја за поступање у управној ствари, на основу доказа.
Као доказ у пореском поступку могу се употребити пореска пријава, порески биланс, пословне
књиге и евиденције, рачуноводствени искази, пословна документација и друге исправе и
информације којима располаже пореска управа, прикупљене од пореског обвезника или
трећих лица, исказ сведока, налаз вештака, увиђај и свако друго средство којим се чињенице
могу утврдити.
Порески акт доставља се пореском обвезнику слањем препоручене пошиљке, обичне
пошиљке или преко службеног лица пореског органа.
Порески акт сматра се достављеним пореском обвезнику када се уручи пореском
обвезнику, његовом законском заступнику, његовом пуномоћнику, његовом пореском
пуномоћнику или његовом заступнику по службеној дужности.
Ако се достављање пореског акта врши слањем препоручене пошиљке, порески акт
сматра се достављеним даном уручења, а ако уручење није било могуће, порески акт сматра
се достављеним 15. дана од дана предаје пореског акта пошти.
Ако се достављање пореског акта врши слањем обичне пошиљке, порески акт сматра се
достављеним по истеку рока од 15 дана од дана предаје пореског акта пошти.
Достављање пореског акта пореском обвезнику - правном лицу и предузетнику врши се
на адресу његовог седишта уписану у прописаном регистру, односно на посебну адресу за
пријем поште која је регистрована код Агенције за привредне регистре.
Достављање пореског акта пореском обвезнику - физичком лицу врши се на адресу
његовог пребивалишта, односно боравишта.
Ако је порески обвезник правно лице, порески акт сматра се достављеним и када се
уручи лицу запосленом код правног лица.

Ако је порески обвезник физичко лице, укључујући и предузетника, порески акт сматра
се достављеним и када се уручи пунолетном члану његовог домаћинства у смислу закона
којим се уређује порез на доходак грађана, односно лицу запосленом код предузетника.
Достављање се, у смислу овог закона, сматра уредним и када горе наведена лица
одбију да приме порески акт или одбију да потпишу пријем пореског акта, ако лице које врши
достављање о томе сачини службену белешку.
Надлежни орган проверава да ли је решење уредно уручено, односно да ли је достава
уредно извршена, те уколико утврди неуредност доставе издаје решење којим се отписује
камата по основу неуредне доставе.
На издато решење обвезник има право да изјави жалбу Mинистарству финансија путем
Одељења локалне пореске администрације Градске управе Града Сомбора, у року од 15 дана од
дана пријема решења.

