ТЕРМИНАЛ ЗА ДАЉИНСКО ОЧИТАВАЊЕ ПОДАТАКА

GPRS

Увођењем фискалних каса и терминала за даљинско очитавање података
биће заокружен процес фискализације у Србији, што ће омогућити
ефикаснију и рационалнију контролу пореских обвезника.
Шта је GPRS?
Терминал за даљинско очитавање који ће се уграђивати у већ постојеће фискалне касе
представља новину предвиђену Законом о фискалним касама («Сл.гласник РС» 135/04).
Рад терминала за даљинско очитавање базира се на коришћењу мреже мобилне
телефоније, па је зато општеприхваћен термин GPRS уређај, уместо терминала за
даљинско очитавање.

Како функционише уређај?
Користећи мрежу мобилне телефоније, подаци из формираних дневних извештаја
фискалне касе преносиће се до сервера оператера мобилне телефоније, а потом до сервера
Пореске управе. На овај начин, остварује се неколико циљева у контроли пореских
обвезника:
- формирање базе података о промету и ПДВ-у евидентираних преко фискалне касе
- подаци из базе података о евидентираном промету могу се успешно користити за
поређење података о промету из пореских пријава.
- праћење промета и његове динамике (тренда) што омогућава предузимање благовремене
контроле тамо где долази до значајнијег колебања тренда.

Где се може набавити овај уређај?
Информације о произвођачима и сертификованим уређајима које објављује Завод за мере
и драгоцене метале, могу се наћи у Службеним гласницима Републике Србије, од броја
43/05.
Да ли за сваки тип фискалне касе мора постојати одговарајући тип уређаја?
За сваки тип фискалне касе неопходно је извшити посебну сертификацију уређаја, а до
сада је сертификовано терминала за 19 од укупно 65 типова фискалних каса које су у
употреби на нашем тржишту.
Ко је у обавези да набави овај уређај?
Прву групу пореских обвезника која је у обавези да набави уређај, чине велика и средња
предузећа као и сви они који имају фискалне касе у више од три објекта.
Другој групи припадају сви остали порески обвезници који су дужни да поседују
фискалне касе .
Ко није у обавези да набави овај уређај?
Продавци који врше промет добара на пијачним тезгама и они чија делатност захтева
честу промену места на којем се врши продаја добара, односно пружање услуга нису у
обавези да уведу терминал за даљинско очитавање података.

Да ли порески обвезници морају стално да држе укључен уређај?
Обвезници ће бити дужни да терминал за даљинско очитавање држе прикључен на
фискалне касе у време њиховог рада, а за оне који се не буду придржавали ове обавезе
предвиђене су високе новчане казне.
Каква је корист за пореског обвезника од увођења GPRS -а?
Власници фискалних каса са уграђеним терминалом за даљинско очитавање моћи ће да
врше даљинско ажурирање својих база података у фискалним касама.
Колике су казне за неувођење терминала?
Прописане казне за неувођење терминала износе од 100 хиљада до милион динара за
правна лица, за одговорно лице у правном лицу од 5.000 до 50 хиљада динара, односно за
предузетнике – између 50 хиљада и 500 хиљада динара. Предвиђена је и могућност
забране обављања делатности до 60 дана.
За сваки тип фискалне касе неопходно је извршити посебну
сертификацију уређаја.
Процес сертификације ових уређаја врши Савезни Завод за мере и
драгоцене метале.
Рокови
31. март - за прву групу пореских обвезника
30. јуни - за другу групу пореских обвезника.

За све додатне информације можете се обратити на телефон
011 / 39 50 670

