21. фебруар 2010.
НОВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРАВИЛНИКА О ЕВИДЕНЦИЈИ ПРОМЕТА РОБЕ И УСЛУГА
ПРИМЕЊУЈУ СЕ ОД 20. ФЕБРУАРА 2010. ГОДИНЕ
Правилником о изменама и допунама Правилника о евиденцији промета робе и
услуга, ("Службени гласник РС" бр. 7 од 19. фебруара 2010. године), који је ступио
на снагу 20. фебруара 2010. године, поред измена које у суштини имају
редакцијски карактер, утврђене су значајне новине у евиденцији промета робе и
услуга. Из ових измена издвајамо:
1. Дата је могућност да у трговини на велико, уколико се залихе робе воде по
набавним ценама или по велепродајним ценама без ПДВ у складу са
прописима о рачуноводству, задужење у колони 4 Обрасца КЕПУ могу
вршити по тим ценама;
2. Прецизније је уређен садржај колоне 6 - Уплата на рачун Обрасца КЕПУ, и
то тако што је прописано да се у колону 6 Обрасца КЕПУ уписују уплате на
рачун по основу промета робе и услуга, и то одвојено:
- уплате пореза у готовом новцу,
- уплате пореза у чековима грађана, и
- безготовинске уплате за робу;
3. Уведен је прелазни рок до 31. марта 2010. године, у којем комисионари
могу комисиону робу која је од физичких лица примљена у комисиону
продају до 31. децембра 2009. године, да воде по евиденцијама робе и услуга
које су важиле до краја 2009. године, с тим што су комисионари дужни да
до 25. фебруара 2010. године доставе Министарству тровине и услуга
пописне листе по комитентима - физичким лицима са Пријемноевиденционим листовима- Обрасцима КР. Пописне листе се достављају
преко оделења тржишне инспекције за окружно подручје где се налази
седиште обвезника - комисионара;
4. Прописана је могућност да трговци располажу одређеним врстама робе, по
укалкулисаним ценама, и пре евидентирања те робе у Обрасцу КЕПУ, и то:
- дневне штампе,
- пастеризованог млека, и
- основних врста хлеба, (хлеба за дневну потрошњу),
стим што је прописана обавеза да се задужење изврши најкасније до краја
радног времена на дан пријема те робе у продајном простору, просторији,
односно продајном месту;
5. Задржано је решење према којем исправа која прати робу и на основу које се
води евиденција, мора бити у оригиналу и да, поред осталог, садржи податке
о одговорном лицу које ту исправу потписује, али од 20. фебруара 2010.
године на овој исправи није потребно уписивати број личне карте нити
ЈМБГ одговорног лица.

