Када се плаћање врши у електронској форми, да ли се извод са пословног
рачуна, који је правном лицу издала пословна банка, може сматрати доказом да је
републичка административна такса са тог рачуна плаћена, без потребе да се такав
извод додатно оверава?
(Мишљење Министарства финансија, бр. 434-01-7/07-04 од 25.5.2009. год.)
Према одредби члана 10. став 4. Закона о републичким административним таксама
(„Сл. гласник РС“, бр. 43/03 … 5/09, у даљем тексту: Закон) обвезник је дужан да уз захтев
приложи одговарајући доказ да је таксу платио, осим у случајевима из члана 4. став 7. и
члана 4а став 2. тог закона (када се уплата врши у готовом новцу).
По питању „да ли се, у смислу прописа којима се уређује платни промет, када се
плаћање врши у електронској форми, доказом о уплати републичке административне
таксе може сматрати и извод са пословног рачуна обвезника који је издала пословна
банка, који није снабдевен потврдом банке о пријему налога за пренос, односно потврдом
о извршењу тог налога”, Министарство финансија – Сектор за финансијски систем дало је
мишљење број: 434-01-7/07-04 од 14. маја 2009. године према којем је „чланом 34. Закона
о платном промету („Сл. лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003, „Сл. гласник РС“, бр. 43/2004 и
62/2006) утврђена обавеза банке да клијенту достави извештај о свим променама на
рачуну од последњег извештаја, с коначним салдом, у року који је предвиђен уговором о
отварању и вођењу рачуна, али не дужем од рока који утврди Народна банка Србије.
Клијент мора да води рачуна о извештајима добијеним од банке и да их прегледа и мора
обавестити банку о сваком неслагању или оспоравању дуговања, односно потраживања.
Банка ће свако такво неслагање, односно оспоравање или дуговање испитати, обезбедиће
релевантне информације које су јој на располагању и тамо где су подаци усклађени и
одређени – извршиће потребна усаглашавања и корекције на рачуну. Имајући у виду
наведено, мишљења смо да се извештај о свим променама на рачуну који је банка обавезна
да достави клијенту, на коме се налазе сви налози за пренос који су реализовани (па тако и
подаци о налогу којим је плаћена републичка административна такса), са подацима о
броју рачуна, позивом на број, износом средстава која су плаћена, сврхом уплате и
називом примаоца уплате, може сматрати доказом о уплати републичке административне
таксе“.
Према томе, када плаћање републичке административне таксе врши правно лице са
пословног рачуна, доказом да је та такса плаћена може се сматрати и извештај о свим
променама на пословном рачуну тог правног лица који је банка обавезна да достави
клијенту, на коме се налазе сви налози за пренос који су реализовани (па тако и подаци о
налогу којим је плаћена републичка административна такса), са подацима о броју рачуна,
позивом на број, износом средстава која су плаћена, сврхом уплате и називом примаоца
уплате.

