Обавеза евидентирања промета преко фискалне касе у случају када за
пружену здравствену услугу физичком лицу – пацијенту цену услуге плаћа правно
лице коме се фактурише девизно
(Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-000166/2009-04 од 15.6.2009.
год.)
У складу са одредбом 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 поје-диначно оствареног 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).
Означавање начина плаћања добара и услуга у бази подата-ка 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 кар-тицама и сл., као
средство плаћања означава се: „готовина“, однос-но 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, здравствена установа је дужна да за пружене здравствене услуге
физичким лицима–пацијентима за које накнаду за пружене услуге сноси правно лице коме
се фактурише девизно, изда фискални исечак у целокупном износу цене пружене
здравствене услуге у динарској противвредности на дан пружања услуге, с тим што се у
бази податка фискалне касе као средство плаћања означава опција: „чек“.
Такође, Министарство финансија напомиње да је пружалац услуге дужан да у
фактуру за безготовинско плаћање унесе и редни број фискалног исечка којим је
евидентиран помену-ти промет, у складу са чланом 12. став 5. Закона.

