Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Сектор за мењачке и девизне послове
и игре на срећу

РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ
ЗА РАДЊЕ ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ – МЕЊАЧКО И ДЕВИЗНО
ПОСЛОВАЊЕ

У „Службеном гласнику Републике Србије“ број 50/18 од 29. jуна 2018. године објављени
су Усклађени динарски износи из Тарифе републичких административних такси.
Усклађени динарски износи републичких административних такси примењују се од осмог
дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“ – од 7. јула 2018.
године.
ОДЕЉАК А - ТАКСЕ ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ ОРГАНА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
I. ЗАХТЕВИ
ТАРИФНИ БРОЈ 1.
За захтев за затварање мењачког места

310

За захтев за промену података у регистру (промена пословног
имена, седишта д.о.о., промена адресе на основу одлуке општине,
односно града)
Напомена - Такса из овог тарифног броја не плаћа се:
а) за накнадни поднесак којим обвезник захтева брже поступање
по раније поднетом захтеву;
б) када је издавање списа, односно вршење радње по том захтеву
ослобођено плаћања таксе у складу са овим Законом

310

ТАРИФНИ БРОЈ 2.
За захтев за давање тумачења, објашњења, односно мишљења о
примени републичких прописа, физичком лицу

1.550

За захтев за давање тумачења, објашњења, односно мишљења о
примени републичких прописа правном лицу, односно
предузетнику

12.630

Напомена - Такса из овог тарифног броја не плаћа се:
а) за накнадни поднесак којим обвезник захтева брже поступање по раније
поднетом захтеву
II. ПРАВНИ ЛЕКОВИ
ТАРИФНИ БРОЈ 7.
За жалбу на решење Пореске управе донето у управном поступку

1.900

III. РЕШЕЊА
ТАРИФНИ БРОЈ 9.
За израду решења о затварању мењачког места

530

V. ПРЕПИСИ, ОВЕРЕ И РАЗГЛЕДАЊЕ СПИСА
ТАРИФНИ БРОЈ 15.
За разгледање списа код органа, за сваки започети сат по

360

VI. ОПОМЕНА
ТАРИФНИ БРОЈ 18.
За опомену којом се обвезник позива да плати таксу

270

VII. СПИСИ И РАДЊЕ У ВЕЗИ СА УПИСИМА У РЕГИСТРЕ
ТАРИФНИ БРОЈ 19.
За израду решења по захтеву за упис промена у регистар

760

XXIX А СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ДЕВИЗНОГ ПОСЛОВАЊА
ТАРИФНИ БРОЈ 223а
За давање прегледа података о извршеној физичкој, односно
финансијској реализацији по појединим врстама
спољнотрговинских послова по календарској години

3.770

ТАРИФНИ БРОЈ 223в
За захтев за издавање овлашћења за обављање мењачких послова
За решавање по захтеву за издавање овлашћења за обављање
мењачких послова
За пријављивање полагања испита за стицање дозволе за
обављање мењачких послова
За издавање цертификата о завршеној обуци за обављање
мењачких послова
За издавање потврда, односно уверења у вези обављања мењачких
послова

1.250
15.150
630
10.090
1.250

За извод из регистра овлашћених мењача, са подацима из регистра
За издавање копија и преписа аката у вези са мењачким
пословима које доноси Пореска управа

1.250
1.250

Ако уз захтев није приложен доказ о плаћеној такси одговорно лице органа надлежног за
пријем захтева позваће обвезника писменом опоменом да, у року од десет дана од дана
пријема опомене, плати прописану таксу и таксу за опомену и упозорити га на последице
неплаћања такси.
Уплату Републичке административне таксе извршити на рачун примаоца: 840-74222184357, модел: 97 са позивом на број општине са које се врши плаћање и доказ о извршеној
уплати доставити Пореској управи-Сектору за мењачке и девизне послове и игре на срећу.

