Обавеза евидентирања промета преко фискалне касе за пружене здравствене
услуге у приватним клиникама
(Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-000128/2009-04 од 22.6.2009.
год.)
Према одредби члана 3. ст. 1. и 2. Закона о фискалним касама („Сл. гласник РС“,
бр. 135/04, у даљем тексту: Закон), лице које је уписано у одговарајући регистар за промет
добара на мало, односно за пружање услуга физичким лицима, дужно је да врши
евидентирање сваког појединачно оствареног промета преко фискалне касе. Обавеза
евидентирања сваког појединачно ост-вареног промета преко фискалне касе постоји и у
случају када се услуга пружа физичком лицу, а накнаду за пружене услуге сноси правно
лице, односно предузетник, и то независно од начина плаћања (готовина, чек, картица и
безготовинско плаћање).
Одредбом члана 2. став 5. Закона прописано је да база података оперативне
меморије обавезно садржи једнозначно и не-двосмислено идентификован назив добра или
услуге, цену јединице мере, назив јединице мере и ознаку прописане пореске стопе.
Фискална каса мора да, сагласно одредби члана 4. тачка 20. Закона, онемогући
брисање или замену података о већ програми-раним добрима или услугама у бази
података фискалне касе, осим јединице мере, од момента формирања првог фискалног
исечка у текућем периоду до момента израде дневног извештаја за текући период.
Међутим, нова добра или услуге могу се додавати у базу података фискалне касе у току
целог дана.
Чланом 5. став 1. Закона прописано је означавање пореских стопа у бази података
фискалне касе. Ознака пореске стопе „Г“ додељује се добрима, односно услугама који су
ослобођени пореза на додату вредност (у даљем тексту: ПДВ), ознака пореске стопе „Ђ“
додељује се добрима, односно услугама на чији промет се плаћа ПДВ по општој стопи
прописаној законом којим се уређује порез на додату вредност и ознака пореске стопе „Е“
додељује се добрима, односно услугама на чији промет се плаћа ПДВ по посебној стопи
прописаној законом којим се уређује порез на додату вредност. Лица која нису уписана у
регистар обвезника за ПДВ означавају добра, односно услуге у бази података фискалне
касе искључиво ознаком пореске стопе „А“.
Означавање начина плаћања добара и услуга у бази података 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 картицама и сл., као
средство плаћања означава се: „готовина“, односно ако се плаћање врши платном
картицом као средство плаћања означава се: „картица“.
Чланом 12. став 5. Закона прописано је ако купац добара на мало, односно
корисник услуге, плаћање врши на основу фактуре, да је обвезник дужан да у фактуру
унесе редни број фискалног исечка на основу кога је евидентиран промет у фискалној
каси.
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) одређена су лица на која се не односи обавеза евидентирања промета преко
фискалне касе.
У складу са поменутом Уредбом, лице које обавља делат-ност из гране 851

(Здравствена заштита становништва), осим здравствених услуга које се обезбеђују из
средстава обавезног здравственог осигурања, дужно је да евидентира сваки појединачно
остварени промет преко фискалне касе.
Сагласно наведеним одредбама Закона и Уредбе, када се здравствене услуге, осим
здравствених услуга које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања,
пружају физичким лицима, пружалац услуге је дужан да тако остварен промет евидентира преко фискалне касе.
Према томе, када је накнада за исту пружену здравствену услугу различита у
зависности од броја прегледа, дужине хоспитализације, употребљених медикамената,
посебних захтева пацијена та и др., лице које пружа наведене здравствене услуге, према
мишљењу Министарства финансија, може:
– да изда фискални исечак на укупну вредност извршених услуга (сумарна
вредност дужине хоспитализације, употребљених медикамената и др.), с тим да се цена
укупне вредности извршених услуга може мењати у току целог дана, или
– да евидентира у фискалном исечку, поред шифре здравствене услуге и сваки
појединачно извршени промет (број болничких дана, количина употребљених
медикамената и др.), са појединачном ценом.
При чему, уколико се ради о прометима који су, у складу са прописом којим се
уређује порез на додату вредност, ослобођени пореза на додату вредност, у фискалном
исечку такав промет означава се пореском стопом „Г“.

