Правилник о изменама и допунама Правилника о врстама фискалних
рачуна, типовима трансакција, начинима плаћања, позивању на број
другог документа и појединостима осталих елемената фискалног
рачуна
Члан 1.
У Правилнику о врстама фискалних рачуна, типовима трансакција, начинима
плаћања, позивању на број другог документа и појединостима осталих
елемената фискалног рачуна („Службени гласник РС”, број 31/21), у члану
1. речи: „број 153/20” замењују се речима: „бр. 153/20 и 96/21”.
Члан 2.
У члану 2. став 8. у уводној реченици речи: „тач. 1)−3)” бришу се и речи:
„тач. 1) и 2)” бришу се.
У тачки 4) речи: „тач. 1)−3)” бришу се.
У ставу 10. речи: „тач. 1) и 3)” бришу се.
Члан 3.
У члану 3. став 3. речи: „као и повраћај ПДВ-а купцу – путнику који у
Републици Србији нема пребивалиште, ни боравиште, у складу са прописима
којима се уређује такав повраћај ПДВ-а” бришу се.
У ставу 4. речи: „у издавању” замењују се речима: „након издавања”.
Став 5. брише се.
Члан 4.
У члану 11. став 1. тачка 1) запета и речи: „или повраћај ПДВ-а купцу –
путнику који у Републици Србији нема пребивалиште ни боравиште у складу
прописима којима се уређује такав повраћај ПДВ-а” бришу се.
Додају се ст. 4. и 5, који гласе:
„Обвезник фискализације, у случају издавања рачуна за аванс који се
односи на плаћање извршено у складу са чланом 6. став 1. тачка 5) овог
правилника, у рачуну исказује поред података из члана 5. став 2. тачка 12)
Закона и датум када су средства пренета на рачун обвезника фискализације.
Рачун из става 4. овог члана може се издати најкасније наредног радног
дана од дана пријема авансне уплате.”.
Члан 5.
У члану 13. после става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
„Обвезник фискализације може фискални рачун из става 1. овог члана
доставити електронским путем, искључиво уз сагласност купца добара,
односно корисника услуге.”.

У досадашњем ставу 2, који постаје став 3, речи: „Изузетно од става 1.”
замењују се речима: „Изузетно од ст. 1. и 2.”.
Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4. и 5.
Члан 6.
У члану 14. речи: „1. јануара 2022. године” замењују се речима: „1.
новембра 2021. године”.
Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу 1. новембра 2021. године.

