ЗАКОН
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О ФИСКАЛНИМ КАСАМА
Члан 1.
У Закону о фискалним касама („Службени гласник РС”, број 135/04),
у члану 3. став 1. после речи: „у одговарајући регистар” реч: „за” замењује се
речима: „и који обавља”, а после речи: „односно” речи: „за пружање услуга”
замењују се речима: „пружа услуге”.
У ставу 3. после речи: „пољопривредног произвођача” речи: „и
власника самосталне занатске радње који на пијачним тезгама и сличним објектима
продају пољопривредне производе, односно сопствене производе занатства и
домаће радиности,” замењују се речима: „који на пијачним тезгама и сличним
објектима продаје пољопривредне производе, укључујући и предузетника који
плаћа порез на приходе од самосталне делатности на паушално утврђени приход
који се бави производном делатношћу, a у оквиру производне делатности продаје
сопствене производе, односно пружа услуге физичким лицима,”.
Члан 2.
У члану 6. став 2. речи: „Закону о класификацији делатности и о
регистру јединица разврставања („Службени лист СРЈ”, бр. 31/96, 34/96, 12/98,
59/98 и 74/99 – у даљем тексту: Закон о класификацији делатности) обухваћене
гранама, односно подгрупама 50300, 50500, 521, 522, 524, 55110, 55120, 55300,
55400 и 70310” замењују се речима: „Закону о класификацији делатности
(„Службени гласник РС”, број 104/09) и Уредби о класификацији делатности
(„Службени гласник РС”, број 54/10 - у даљем тексту: Закон о класификацији
делатности) обухваћене областима, гранама, односно групама делатности 45.32,
47.3, 47.11, 47.2, 55.10, 56 и 68.31”.
Члан 3.
У члану 18. став 7. речи: „и обвезнику изрећи меру забране обављања
делатности у трајању до 60 дана” бришу се.
Члан 4.
У члану 19. став 2. после речи: „издавање фискалног исечка” тачка
се замењује запетом и додају се речи: „односно ако се врши рекламација пружене
услуге, после издавања фискалног исечка.”
Члан 5.
У члану 22. став 3. тачка 1) речи: „из подгрупе 30020 – Производња
рачунских машина и друге опреме за обраду података и подгрупе 72200 – Пружање
савета и израда компјутерских програма” замењују се речима: „из групе 26.20
Производња рачунара и периферне опреме и области 62 Рачунарско програмирање,
консултантске и с тим повезане делатности,”.

Члан 6.
У члану 24. став 3. речи: „Управе за јавна плаћања” замењују се
речима: „Управе за трезор” .
Члан 7.
У члану 34. ст. 8, 9. и 10. мењају се и гласе:
„Обвезник је дужан да Пореској управи у поступку контроле из става
1. овог члана, омогући даљинско очитавање свих дневних извештаја фискалне касе
у току задатог периода преко терминала за даљинско очитавање, уколико је
фискална каса исправна.
Пореска управа у поступку контроле из става 1. овог члана, утврђује
да ли се подаци из дневног извештаја за конкретан дан одштампани из базе
података Пореске управе формирани на основу достављених података путем
терминала за даљинско очитавање, слажу са подацима из дневног извештаја за исти
дан, уложеног у књигу дневног извештаја, или за конкретан дан у књизи није
евидентиран дневни извештај или се дневни извештај не налази на контролној
траци фискалне касе.
Пореска управа у поступку контроле из става 1. овог члана, утврђује
да ли обвезник преко фискализоване касе издаје исечке траке који имају изглед
фискалног исечка, и да ли ти исечци садрже све прописане елементе, односно
садрже погрешно унете елементе из члана 12. став 2. овог закона.”
У ставу 13. речи: „8, 9, 10,” бришу се.
Члан 8.
У члану 43. став 1. број: „1.000.000” замењују се бројем: „2.000.000”.
У ставу 2. број: „50.000” замењују се бројем: „150.000”.
Члан 9.
У члану 52. став 1. речи: „(члан 18. став 7, члан 29. ст. 8. и 9. и члан
34. ст. 5, 7, 8, 9, 10, 11. и 12)” замењују се речима: „(члан 29. ст. 7. и 8. и члан 34. ст.
5, 7, 11. и 12)”.
Члан 10.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије.”
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