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СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ

ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО
ФИНАНСИЈА/ФИНАНЦИЈА
1698

На основу члана 51. став 3. тачка п) и став (4), и члана
62. Закона о фискалним системима ("Службене новине Федерације БиХ", број 81/09), федерални министар финансија федерални министар финанција доноси

ПРАВИЛНИК

О ДИНАМИЦИ ЗАМЈЕНЕ ФИСКАЛНИХ СИСТЕМА У
ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Члан 1.
(Предмет)
Овим правилником прописује се динамика замјене
фискалних система у Федерацији Босне и Херцеговине.
Члан 2.
(Обвезници замјене фискалних система)
Обвезници замјене фискалних система су сви обвезници фискализације у складу са Законом о фискалним системима ("Службене новине Федерације БиХ", број 81/09).
Члан 3.
(Критериј за замјену фискалних система)
Као опћи критериј за замјену фискалних система
примјењује се година иницијалне фискализације фискалног
система која се одређује према датуму доношења Рјешења о
иницијалној фискализацији фискалног система.
Члан 4.
(Рокови за замјену фискалних система)
(1) Обавезној замјени фискалних система, у роковима
прописаним овим правилником, подлијежу сви
фискални системи иницијално фискализирани у складу
Правилником о врстама фискалних уређаја, техничким
и функционалним карактеристикама дијелова фискалних система, врстама сервисирања и ресетирања и ознакама дијелова фискалних система ("Службене новине
Федерације БиХ", број 11/10 и 59/12).
(2) Замјена фискалних система који су иницијално фискализирани почевши од 23.08.2010. године до 31.12.2013.
године, извршиће се закључно са 30.06.2022. године.
(3) Замјена фискалних система који су иницијално фискализирани почевши од 01.01.2014. године до 31.12.2017.
године, извршиће се закључно са 30.06.2023. године.
(4) Замјена фискалних система који су иницијално фискализирани почевши од 01.01.2018. године до 01.09.2021.
године, извршиће се закључно са 30.06.2024. године.
Члан 5.
(Рокови за замјену фискалног модула и матичне плоче)
Замјену фискалног модула и матичне плоче могуће је
вршити искључиво на фискалним уређајима који су
иницијално фискализирани у периоду од 01.09.2019. године
до 01.09.2021. године.
Члан 6.
(Ступање на снагу)
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
Број 05-02-2-6855/21
Септембра 2021. године
Министрица
Сарајево
Јелка Милићевић, с. р.
Na osnovu člana 51. stav 3. tačka p) i stav (4), i člana 62.
Zakona o fiskalnim sistemima ("Službene novine Federacije
BiH", broj 81/09), federalni ministar finansija - federalni ministar
financija donosi

Петак, 17. 9. 2021.

PRAVILNIK
O DINAMICI ZAMJENE FISKALNIH SISTEMA U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
Član 1.
(Predmet)
Ovim pravilnikom propisuje se dinamika zamjene fiskalnih
sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Član 2.
(Obveznici zamjene fiskalnih sistema)
Obveznici zamjene fiskalnih sistema su svi obveznici
fiskalizacije u skladu sa Zakonom o fiskalnim sistemima
("Službene novine Federacije BiH", broj 81/09).
Član 3.
(Kriterij za zamjenu fiskalnih sistema)
Kao opći kriterij za zamjenu fiskalnih sistema primjenjuje
se godina inicijalne fiskalizacije fiskalnog sistema koja se
određuje prema datumu donošenja Rješenja o inicijalnoj
fiskalizaciji fiskalnog sistema.
Član 4.
(Rokovi za zamjenu fiskalnih sistema)
(1) Obaveznoj zamjeni fiskalnih sistema, u rokovima
propisanim ovim pravilnikom, podliježu svi fiskalni sistemi
inicijalno fiskalizirani u skladu Pravilnikom o vrstama
fiskalnih uređaja, tehničkim i funkcionalnim karakteristikama dijelova fiskalnih sistema, vrstama servisiranja i
resetiranja i oznakama dijelova fiskalnih sistema ("Službene
novine Federacije BiH", broj 11/10 i 59/12).
(2) Zamjena fiskalnih sistema koji su inicijalno fiskalizirani
počevši od 23.08.2010. godine do 31.12.2013. godine,
izvršiće se zaključno sa 30.06.2022. godine.
(3) Zamjena fiskalnih sistema koji su inicijalno fiskalizirani
počevši od 01.01.2014. godine do 31.12.2017. godine,
izvršiće se zaključno sa 30.06.2023. godine.
(4) Zamjena fiskalnih sistema koji su inicijalno fiskalizirani
počevši od 01.01.2018. godine do 01.09.2021. godine,
izvršiće se zaključno sa 30.06.2024. godine.
Član 5.
(Rokovi za zamjenu fiskalnog modula i matične ploče)
Zamjenu fiskalnog modula i matične ploče moguće je vršiti
isključivo na fiskalnim uređajima koji su inicijalno fiskalizirani u
periodu od 01.09.2019. godine do 01.09.2021. godine.
Član 6.
(Stupanje na snagu)
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
Broj 05-02-2-6855/21
Septembar 2021. godine
Ministrica
Sarajevo
Jelka Milićević, s. r.
Na osnovu članka 51. stavak 3. točka p) i stavak (4), i
članka 62. Zakona o fiskalnim sustavima ("Službene novine
Federacije BiH", broj 81/09), federalni ministar finansija federalni ministar financija donosi

PRAVILNIK
O DINAMICI ZAMJENE FISKALNIH SUSTAVA U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
Članak 1.
(Predmet)
Ovim pravilnikom propisuje se dinamika zamjene fiskalnih
sustava u Federaciji Bosne i Hercegovine.

