На основу члана 38. став 6. Закона о порезу на промет ("Службени гласник РС", бр.
22/01, 73/01, 80/02 и 70/03),
Влада Републике Србије доноси

УРЕДБУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О НАЧИНУ ЕВИДЕНТИРАЊА ПРОМЕТА
ПРЕКО РЕГИСТАР КАСА СА ФИСКАЛНОМ МЕМОРИЈОМ И О ДИНАМИЦИ
УВОЂЕЊА ТИХ КАСА
Члан 1.
У Уредби о начину евидентирања промета преко регистар каса са фискалном
меморијом и о динамици увођења тих каса ("Службени гласник РС", бр. 5/03, 39/03, 72/03
и 2/04), у члану 6. став 4. мења се и гласи:
"Правна лица из грана 551, 552, 553, 554 и 555 из Закона 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) - за угоститељске
објекте који подлежу категоризацији, лица из грана 503, 505, 521, 522 и 524 Закона о
класификацији делатности, лица која врше продају карата путницима у друмском,
железничком, воденом и ваздушном саобраћају (осим у градском саобраћају), агенције за
некретнине, казина и коцкарнице, као и лица која врше услугу изнајмљивања аутомобила,
изнајмљивање средстава у комерцијалне сврхе за превоз воденим путевима (чамци,
бродови и др) и изнајмљивање ваздушних саобраћајних средстава, дужна су да уведу
фискалну касу и евидентирају промет преко те касе, као и да на местима продаје
производа, односно пружања услуга, омогуће купцима производа, односно корисницима
услуга, плаћање помоћу банкарске платне картице.".
Члан 2.
У члану 20. став 7. мења се и гласи:
«Министар надлежан за послове трговине ближе уређује услове за избор
најповољнијег произвођача фискалних каса, начин обезбеђења гаранције за испуњење
услова из овог члана, садржину евиденције о лицима којима је Влада Републике Србије
дала сагласност из став 4. овог члана, контролу рада овлашћеног сервиса, као и контролу
техничке и функционалне исправности фискалне касе, за коју је дата сагласност.».

Члан 3.
У члану 28. додаје се нови став 1, који гласи:
"Произвођач фискалне касе дужан је да достави фискалну касу овлашћеном
сервису.".
Досадашњи ст. 1 - 5. постају ст. 2 - 6.
У досадашњем ставу 2, који постаје став 3. речи: "става 1." замењују се речима:
"става 2.".
Члан 4.
У члану 28а речи: "члана 28. ст. 2, 3. и 4." замењују се речима: "члана 28. ст. 3-5.".
Члан 5.
У члану 30. у уводној реченици речи: "почеће евидентирање промета преко
фискалне касе" замењују се речима: "дужна су да уведу фискалну касу почев од".
У тачки 1) после речи: "1. октобра" додају се речи: "2003.", а речи: "29. фебруара"
замењују се речима: "15. априла".
У тачки 2) речи: "28. фебруара" замењују се речима: "15. априла".
У тачки 3) речи: "28. фебруара" замењују се речима: "15. априла".
На крају члана 1. додаје се нов став 2. који гласи:
" Сматра се да је лице из става 1. овог члана увело фискалну касу ако је:
1) закључило уговор о куповини фискалне касе са произвођачем фискалне касе;
2) платило произвођачу фискалне касе најмање 10% од продајне цене фискалне
касе.".

Члан 6.

После члана 30. додају се чл. 30а - 30ђ, који гласе:
"Члан 30а
Лица из члана 6. став 4. ове уредбе која су отпочела, односно отпочну делатност
промета производа на мало, односно промет услуга физичким лицима до 31. маја 2004.
године дужна су да са банком закључе уговор о прихватању банкарске платне картице
најкасније до 15. септембра 2004. године, а да купцима производа, односно корисницима
услуга, омогуће плаћање помоћу банкарске платне картице најкасније до 15. децембра
2004. године.
Члан 30б
Лица из члана 6. став 4. ове уредбе која отпочну делатност промета производа на
мало, односно промет услуга физичким лицима после 31. маја 2004. године дужна су да
закључе уговор са банком о прихватању банкарске платне картице и да омогуће купцима
производа, односно корисницима услуга, плаћање помоћу банкарске платне картице
најкасније у року од 6 месеци од дана отпочињања ове делатности.
Члан 30в
Лица из чл. 30а и 30б ове уредбе дужна су да у року од 5 дана од дана закључивања
уговора са банком о прихватању банкарске платне картице доставе Пореској управи Централи:
1) копију закљученог уговора о прихватању банкарске платне картице;
2) податак о месту продаје производа, односно месту пружања услуга на којем ће се
омогућити плаћање банкарском платном картицом.
Члан 30г
Лица из члана 30. став 1. тач. 1) - 3) ове уредбе дужна су да отпочну евидентирање
промета преко фискалне касе најкасније до 15. јуна 2004. године, а лица из тач. 4) и 5)
поменутог става најкасније до 30. септембра 2004. године.

Члан 30д
Лица која отпочну делатност промета производа на мало, односно промет услуга
физичким лицима после 31. маја 2004. године, а имају законску обавезу да евидентирају
промет преко фискалне касе, дужна су да најкасније у року од тридесет дана од дана
отпочињања делатности уведу фискалну касу, а најкасније у року од шездесет дана од дана
отпочињања делатности отпочну евидентирање промета преко фискалне касе.
Члан 30ђ
Произвођач фискалне касе дужан је да у року од 5 дана по истеку рока за увођење
фискалне касе достави Пореској управи - Централи податке, и то:
1) порески идентификациони број и назив произвођача фискалних каса;
2) порески идентификациони број и назив лица које уводи фискалне касе;
3) број уведених фискалних каса по типу и моделу, са адресом места продаје
производа, односно места пружања услуга;
4) порески идентификациони број и назив овлашћеног сервиса за фискализацију;
5) статистичку ознаку и назив општине где ће бити извршена фискализација;
6) датум доступности фискалне касе за извршење фискализације.".
Члан 7.
У члану 31. став 1. тачка 16) тачка на крају замењује се тачком и запетом и додају
тач. 17) - 21), које гласе:
"17) у прописаном року не уведе фискалну касу (чл. 30. став 1. и 30д);
18) у прописаном року не закључи уговор са банком о прихватању банкарске
платне картице (чл. 30а и 30б);
19) у прописаном року не омогући плаћање помоћу банкарске платне картице (чл.
30а и 30б);
20) у прописаном року не достави Пореској управи - Централи копију уговора и
податак о месту продаје производа, односно месту пружања услуга (члан 30в);
21) у прописаном року не отпочне евидентирање промета преко фискалне касе (чл.
30г и 30д).".

Члан 8.

У члану 32. став 1. тачка 4) тачка на крају замењује се тачком и запетом и додају
тач. 5) и 6), које гласе:
" 5) не достави фискалну касу овлашћеном сервису (члан 28. став 1);
6) у прописаном року не достави податке Пореској управи - Централи (члан
30ђ).".
Члан 9.
После члана 33. додаје се члан 33а, који гласи:
«Члан 33а
За прекрашаје из чл. 31-33. ове уре дбе, може се наплатити новчана казна на лицу
места правном лицу и предузетнику у износу од 20.000 динара, као и одговорном лицу у
правном лицу у износу од 5.000 динара.».
Члан 10.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
Републике Србије".
05 Број:
У Београду, ____ марта 2004. године
ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ПОТПРЕДСЕДНИК,

