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Број: 06.05/020‐2098/14
Датум: 13.08.2014.године

ПОРЕСКА УПРАВА
Трг Републике Српске 8
78000 Бања Лука
На основу чл. 18. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), Министарство финансија даје сљедеће:

МИШЉЕЊЕ
Пореска управа Републике Српске се обратила овом министарству актом број
06/1.01/0401‐052‐948/14 од 06.08.2014. године са захтјевом за појашњење примјене Закона
о измјенама и допунама Закона о фискалним касама (,,Службени гласник Републике Српске“,
број 65/14) у дијелу којим је прописано ослобађање од обавезе регистровања промета
добара на велико путем фискалних каса.
У вези с тим, постављена су питања да ли се извоз добара у иностранство и промет на
велико купцима у Федерацију БиХ и Брчко Дистрикт у смислу Закона о фискалним касама
сматра прометом добара на велико, затим да ли је извоз услуга, односно пружање услуга
иностраним купцима (фактурисање извршених услуга страном лицу) изузето од обавезе,
посебно да ли је извоз добара и услуга по уговору о lohn послу са страним лицем ослобођен
од обавезе регистровања и на крају, у смислу појашњења појма, да ли се под „добрима“ из
члана 5. став 3. тачка п) Закона подразумијевају само материјална добра или се под исти
појам сврставају и услуге.
Чланом 5. став 3. Закона о фискалним касама (,,Службени гласник Републике Српске“,
бр. 69/07, 1/11 и 65/14) прописана су ослобађања од обавезе регистровања промета путем
фискалних каса, а међу осталим, ослобођени су промети добара на велико. По мишљењу
овог министарства, а везано за постављено питање, наведеним ослобађањем су обухваћени
сви промети робе на велико, односно промети ради даље продаје, без обзира да ли се врше
унутар Републике Српске, према Федерацији БиХ, Брчко Дистрикту или према иностранству.
Такође, у смислу наведене одредбе Закона о фискалним касама, ослобађањем од
регистровања путем фискалне касе су обухваћене и све услуге иностраним купцима које
имају карактер извоза, као што је извоз добара и услуга по уговорима о lohn пословима, али
и остале услуге које се врше између ПДВ обвезника унутар РС и БиХ, а за које даваоци услуга
испостављају фактуру за извршене услуге.

Према томе, наведено ослобађање практично значи да се од обавезе регистровања
ослобађају сви обвезници који су прије ступања на снагу Закона о измјенама и допунама
Закона о фискалним касама, дакле прије 1. августа 2014. године, били дужни да региструју
промет роба и услуга преко фискалне касе за велепродајни начин рада.
При томе, треба скренути пажњу да, уколико обвезници на датом продајном мјесту
имају комбиновани фискални уређај, настављају даље да користе само малопродајну касу за
регистровање промета који није изузет од обавезе.
На крају, што се тиче употребе појма „добра“ у члану 5. став 3. тачка п) Закона о
фискалним касама, мишљења смо да су њиме адекватно обухваћена напред наведена
ослобађања будући да је добро, у економском смислу, дефинисано као производ или услуга
који директно или индиректно задовољава људске потребе, док су врсте добара
класификоване као: слободна или оскудна добра; производи, услуге или права; потрошачка
или произвођачка добра; потрошна или трајна добра; супституцијска или комплементарна
добра; те хомогена или хетерогена добра.
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