
Обавеза евидентирања промета преко фискалне касе у случају када 
привредни субјект врши промет добара на мало путем каталошке продаје, у оквиру 
делатности 52630 (Остала трговина на мало изван продавница), при чему се добра 
продају на рате, а испорука робе се врши на дан исплате целокупне вредности добра  

(Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-000196/2009-04 од 25.6.2009. 
год.) 

 
Одредбом члана 3. ст. 1. и 2. Закона о фискалним касама („Сл. гласник РС“, бр. 

135/04, у даљем тексту: Закон) прописано је да је лице које је уписано у одговарајући 
регистар за промет добара на мало, односно за пружање услуга физичким лицима, дужно 
да врши евидентирање сваког појединачно оствареног промета преко фискалне касе.  

Сагласно одредби члана 3. став 3. Закона, обавеза евиден-тирања сваког 
појединачно оствареног промета преко фискалне касе не односи се на пољопривредног 
произвођача и власника самосталне занатске радње који на пијачним тезгама и сличним 
објектима продају пољопривредне производе, односно сопствене производе занатства и 
домаће радиности, као и на банкарске орга-низације, осигуравајуће организације, ПТТ и 
јавна предузећа која накнаду за продата добра, односно пружене услуге физичким лицима 
наплаћују испостављањем рачуна о обрачуну потрошње преко мерних инструмената 
(грејање, гас, телефон, електрична енергија, вода и др.).  

Означавање начина плаћања добара и услуга у бази подата-ка фискалне касе, према 
одредби члана 5. став 3. Закона, у случају ако се плаћање врши чеком или налогом за 
пренос, као средство плаћања означава се: „чек“, ако се плаћање врши готовим новцем, 
новчаним боновима, новчаним поклон честиткама, интерним кар-тицама и сл., као 
средство плаћања означава се: „готовина“, однос-но ако се плаћање врши платном 
картицом као средство плаћања означава се: „картица“.  

Уредбом о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза 
евидентирања промета преко фискалне касе („Сл. гласник РС“, бр. 18/09, у даљем тексту: 
Уредба) одређене су делат-ности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања 
промета преко фискалне касе.  

У складу са поменутом Уредбом, лица која обављају делат-ност из подгрупе 52630 
(Остала трговина на мало изван продавница – продаја преко аутомата, продаја преко 
путујућих продаваца – улична продаја лозова, кокица и штампе – колпортери), немају 
обавезу евидентирања промета преко фискалне касе.  

Према томе, привредни субјект који врши промет добара путем каталошке продаје, 
односно преко путујућих продаваца, у оквиру делатности 52630 (Остала трговина на мало 
изван про-давница), осим уличне продаје лозова, кокица и штампе, дужан је да такав 
промет евидентира преко фискалне касе.  

При томе, Министарство финансија напомиње да када се добра продају на рате 
(авансним уплатама), а испорука се врши након уплате последње рате, обавеза 
евидентирања овако ост-вареног промета настаје у моменту испоруке поменутог добра, 
при чему се у бази података фискалне касе као средство плаћања означава „чек“. 

 
 
 


