Наплата републичких административних такси након ступања на снагу
Закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама
(„Сл. гласник РС“ бр. 5/09) за списе и радње органа у Републици Србији када
обвезник захтев подноси код дипломатско-конзуларног представништва (ДКП) у
иностранству
(Мишљење Министарства финансија, бр. 434-02-00027/2009-04 од 23.3.2009. год.)
Према одредби члана 4. ст. 1, 2, 3. и 7. Закона о републичким административним
таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/03 … 5/09, у даљем тексту: Закон), обвезник који код
ДКП поднесе захтев надлежном органу у Републици Србији за покретање поступка за
издавање списа, односно за извршење радње, за које је у Одељку А Тарифе прописана
такса, таксу за списе и радње органа у Републици Србији, у прописаном износу
прерачунатом у девизе, уплаћује у девизама, односно ефективном страном новцу који се
купује и продаје на девизном тржишту у складу са прописом Народне банке Србије (у
даљем тексту: девизе), на девизни рачун ДКП у земљи у којој је захтев поднет.
Влада, на предлог министарства надлежног за послове финансија, једном годишње
одлуком утврђује и објављује врсте девиза у којима се такса плаћа и висину званичног
средњег курса динара на дан 30. априла текуће године, који служи за прерачунавање
прописаних динарских износа такси у девизе у смислу става 1. тог члана.
Прерачунавање прописаних динарских износа такси у девизе врши се на основу
објављених података из става 2. тог члана који важе у време подношења захтева или
поднеска, при чему се заокруживање врши тако што се износ у девизама до 0,50 не узима
у обзир, а износ у девизама преко 0,50 заокружује на 1,00.
Изузетно, такса из става 1. тог члана може се уплатити у готовом новцу само у
случају када се захтев подноси на дан у коме банке не раде, односно у време у које
ниједна банка у том месту не ради, у ком случају је ДКП дужан да уплатиоцу таксе изда
потврду о уплати и да запримљени новац уплати на свој девизни рачун у року од 48 сати
од дана уплате.
Одредбом члана 4а Закона прописано је да обвезник који код ДКП поднесе захтев
за покретање поступка за издавање списа, односно за извршење радње, за које се, по
одредбама овог закона, плаћа конзуларна такса, таксу за списе и радње уплаћује у
прописаном износу на девизни рачун ДКП у земљи у којој је захтев поднет, осим у случају
из члана 16. став 2. Закона.
У погледу плаћања таксе из става 1. тог члана у готовом новцу, сходно се
примењују одредбе члана 4. ст. 7, 8. и 9. Закона.
Према одредби члана 11. ст. 3. и 4. Закона, за посебне услуге које ДКП пружи
обвезнику у вези са поднетим захтевом (коришћење телефона, фотокопирање и сл.)
обвезник је дужан да, поред конзуларне таксе, накнади проузроковане трошкове.
Министар спољних послова ближе уређује шта се сматра посебним услугама и износе
трошкова из става 3. тог члана, као и начин њиховог евидентирања.

