СНИМАК ВЕБИНАРА ОДРЖАНОГ 19. ОКТОБРА 2021. ГОДИНЕ
на тему

ПРИМЕНА
ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ
И ЗАКОНА О ФИСКАЛИЗАЦИЈИ

Нови Закон о електронском фактурисању доноси радикалне, системске промене у вези са обавезом
издавања електронских рачуна у прописаном, структурираном формату преко портала еФактура, чиме ће
бити укинуто досадашње издавање рачуна у штампаном облику. До почетка примене Закона остало је три
месеца (од 1. јануара 2022. примењује се на трансакције приватног сектора са јавним сектором, као и на
трансакције између субјеката јавног сектора, а затим се од 1. јула 2022. и 1. јануара 2023. проширује и на
друге трансакције) до када субјекти из приватног и јавног сектора треба да изврше прилагођавања својих
информационих система, као обуку запослених.
Министарство финансија је у септембру 2021. објавило демо верзију портала електронских фактура
и интерно техничко упуство за коришћење система електронских фактура.
На вебинару ће на демо верзији портала бити демонстриран начин приступања и коришћења
система електронских фактура.
Други реформски закон у правцу даље дигитализације је Закон о фискализацији који од 2022. год.
уводи евидентирање промета на мало и примљених аванса у вези са прометом на мало преко електрон
ских фискалних уређаја који ће бити повезани са сервером Пореске управе. У прелазном периоду од 1.
новембра 2021. до 30. априла 2022. године обвезници треба да изврше усаглашавање са захтевима новог
Закона о фискализацији.
ПРОГРАМ ВЕБИНАРА:

• Закон о електронском фактурисању и подзаконски акти донети на основу њега
• Демонстрација коришћења портала за Е-Фактуре
• Пријава и отварање корисничког налога на систему Е-Фактура
• 	Приказ три начина издавања и слања излазне фактуре и остале документације јавном и
приватном сектору – ручни унос, учитавање XML датотеке, помоћу АПИ сервиса
• Приказ поступка прихватања или одбијања примљене улазне фактуре и остале документације
• Коришћење регистра фактура и остала релеватна питања око портала еФактура
• Закон о фискализацији – нови обвезници евидентирања преко електронских фискалних уређаја
• Достављање података о пословном простору и просторијама
• Начин евидентирања примљеног аванса и промета, фискална документа, начин плаћања
• Остала релевантна питања у вези са применом Закона о фискализацији
• Одговори на питања
Предавачи: др Милан Неговановић, Иван Антић и
Војкан Станковић – IT консултант и инструктор за електронско пословање

Преко интернет платформе Zoom

Одржан 19. октобар 2021. године

Трајање снимка вебинара – преко 6,5 сати
Накнада за гледање снимка вебинара у периоду од 7 дана од дана стицања овог права износи 9.000
динара (са ПДВ) за претплатнике, а 15.000 динара (са ПДВ) за лица која нису претплатници.
У износ накнаде укључене су и презентације предавача у PDF формату, као и право на постављање
питања у вези са темом вебинара путем мејла.
Пријављивање за одложено гледање вебинара у периоду од 7 дана врши се попуњавањем и слањем пријаве
преко сајта www.privsav.rs.
Након пријављивања добија се линк за регистрацију и параметри за логовање за гледање снимка вебинара.
Лице које добије право на одложено гледање снимка вебинара може поставити питање на мејл путем којег ће
добити параметре за гледање.
Детаљне информације можете добити на тел: 011/3209-645, 011/3209-646 и 011/3209-630 или на мејл ne
nad.stokovic@privsav.rs.
У случају проблема са логовањем и других техничких проблема можете нам се обратити на мејл podrska@
privsav.rsили на тел. 011/3209-656.

