Фискалните апарати со ГПРС уред задолжителни

Стартува он-лајн следење
н а г о т о в и н с к и о т пр о м е т
во Македонија

Скопје, 11/08/2014, бр.09-5316/1

Воведување на фискален систем на опрема со GPRS уред
за секојдневна електронска размена на податоци помеѓу
информацискиот систем на Управата за јавни приходи и
фискалниот систем на опрема (ФСО) на даночниот обврзник
е законска обврска предвидена со измените на Законот за
регистрирање на готовински плаќања од 31.05.2013 година.
Првиот фискален апарат со ГПРС е регистриран во УЈП
на 5 август 2014 година, со што и официјално стартува
со примена новиот начин на он-лајн следење на
готовинскиот промет во Македонија, но и воспоставување
на целосна електронска комуникација помеѓу УЈП,
овластените производители на фискални системи и
даночните обврзници во сите фази на фискализацијата.
Рокови за воведување на фискален систем на опрема
со GPRS уред
Даночните обврзници чиј промет во претходната година
надминува 10.000.000 денари, понатаму обврзниците
кои вршат угостителска дејност и кои вршат промет
на нафтени деривати на мало (бензински пумпи) треба
најдоцна до 31 октомври 2014 година да воведат фискален
апарат со GPRS уред.
Рокот за сите други даночни обврзници е до 31 јануари
2015 година.
Он-лајн следење на готовинскиот промет од секој
фискален апарат
Со ставањето во функција и имплементација на новиот
интегриран систем за фискализација во Управата и
воведувањето на фискалните апарати со ГПРС, УЈП во
секој момент и автоматски ќе ги следи финансиските
извештаи и прометот регистриран од секој регистриран
фискален апарат, како и да се добијат податоци за
деталните фискални сметки и контролните извештаи.
Системот за евидентирање на готовински промет на УЈП
обезбедува сигурност и доверливост на информациите
овозможено преку ГПРС пренос на податоци од
фискалниот апарат до УЈП преку заштитена мрежа

на мобилните оператори, употреба на дигитални
сертификати...,а се со цел овозможување на он-лајн
регистрација на фискалните апарати, електронска
размена на податоци за готовински промет и 24 часовна
достапност на електронските услуги на УЈП.
Поедноставена и пократка постапка за фискализација
Постапката на регистрацијата на фискалниот апарат
одсега ќе трае до 10 минути, наместо како досега од 3 до 5
дена.
При регистрацијата на фискалниот апарат не се потребни
никакви писмени документи кои даночниот обврзник ќе
ги доставува до УЈП.
Целокупната постапка за регистрација и одобрување на
фискалниот апарат ќе се врши електронски, со размена
на регистрационите податоци помеѓу сервисниот центар
на производителот од каде обврзникот ќе го набави
апаратот и системот на УЈП.
По успешната електронска регистрација во системот на
УЈП, даночниот обврзник ќе може веднаш да го постави
фискалниот систем на опрема во деловниот објект и да
врши регистрирање на остварениот готовински промет.
Воведувањето на новите апарати со ГПРС уред ќе ги
намали трошоците на обврзниците за набавка и чување
на фискалните контролни ленти, а се избегнуваат и
досегашните проблеми со избледување на содржината,
бидејќи хартиената фискална контролна лента се
заменува со електронска (SD картичка).
Други придобивки
• Намалување на административните трошоци на
даночните обврзници, овластените производители и
УЈП;
• Системот автоматски ги детектира ризичните даночни
обврзници;
• Намалување на даночните контроли на терен,
поефикасна контрола на даночните обврзници кои го
избегнуваат евидентирањето на прометот;
• Зголемување на финансиската дисциплина и
намалување на сивата економија...
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