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ПОНУДА ПАКЕТА ЗА еФИСКАЛИЗАЦИЈУ

Компанија Bus Logic DOO развила је још један у низу производа неопходних за
еФискализацију аутобуских превозника на територији Републике Србије. У питању је
ЛОКЛАНИ ПРОЦЕСОР ФИСКАЛНИХ РАЧУНА (Л-ПФР).
Циљ развоја овог производа јесте олакшавање припрема за еФискализацију аутобуским
превозницима, као и свих будућих обавезних процеса прописаних од стране надлежног
органа.
Овим производом добијате решење за лаку, брзу и једноставну имплементацију и
интеграцију Л-ПФР и ЕСИР производа компаније Bus Logic DOO. Добијате јединствен,
заокружен систем, развијен од стране једног произвођача и унифицирану техничку подршку
за све производе.
Bus Logic DOO развио је ЛОКАЛНИ ПРОЦЕСОР ФИСКАЛНИХ РАЧУНА (Л-ПФР) СОФТВЕРСКОГ
типа, који је компатибилан са Android платформом.
Техничке карактеристике:
• Подржани оперативни систем: Andorid.
• Тип Л-ПФР-а: Bus Logic Л-ПФР је софтверски локални процесор фискалних рачуна. Bus Logic
Л-ПФР је HTTP сервис базиран на JSON-у, инсталира се на Sunmi V2 Pro уређају.
• Компатибилан је са ЕСИР решењима компаније Bus Logic DOO и екстерно, са свим ЕСИР
решењима која су акредитована од стране Пореске управе. Омогућава издавање фискалних
рачуна и када интернет конекција није присутна.
• Комуницира са електронским системом за издавање рачуна (ЕСИР), безбедносним
елементом (БЕ), и Системом за управљање фискализацијом Пореске управе (СУФ).
• Израчунава износе ПДВ-а на основу ставки фискалног рачуна.
• Генерише изглед фискалног рачуна.
• Дигитално потписује фискални рачун уз помоћ безбедносног елемента.
• Прослеђује податке о генерисаном фискалном рачуну електронском систему за издавање
рачуна.
• Генерисани фискални рачун чува и преноси Систему за управљање фискализацијом (СУФ)
Пореске управе.
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ПОНУДА ПАКЕТА ЗА еФИСКАЛИЗАЦИЈУ

О Л-ПФР-у
ЛОКАЛНИ ПРОЦЕСОР ФИСКАЛНИХ РАЧУНА (Л-ПФР) представља једну од основних
компоненти еФискализације прописане од стране Пореске управе. Као обавезан елемент
Електронског фискалног уређаја (ЕФУ), намењен је свим обвезницима еФискализације.
Обвезници фискализације га могу користити уз било који ЕСИР (Електронски систем за
издавање рачуна) који је акредитован од стране Пореске управе и на тај начин испунити своје
обавезе прописане новим моделом фискализације.
Његова намена је да комуницира са безбедносним елементом на паметној картици и омогућава
сценарио фискализације са нестабилном интернет везом (односно, омогућава издавање
фискалних рачуна и без интернет везе).
Налази се на пословним локацијама пореских обвезника и комуницира са безбедносним
елементом који се пореским обвезницима издаје на паметној картици (свака паметна картица
има свој сопствени безбедносни елемент и порески обвезник може имати више паметних
картица за издавање фискалних рачуна). Другим речима, Л-ПФР користи безбедносни елемент
пореског обвезника за примену дигиталног потписа на фискални рачун.
Л-ПФР обавља исте функције као и В-ПФР, али његов рад Пореска управа не контролише у
реалном времену. Да би се успоставила контрола над њиховим радом, врше се локална и
даљинска ишчитавања. Ако је ишчитавање успешно, Л-ПФР ће добити доказ ишчитавања од
СУФ система.
Захтев се шаље безбедносном елементу издатом пореском обвезнику, уместо безбедносном
елементу интегрисаном у В-ПФР сервис. Ово омогућава Л-ПФР сервису да ради у офлајн
режиму јер интернет није увек доступан.
Након што Л-ПФР прими податке о трансакцији и припреми их за потписивање, безбедносни
елемент на паметној картици примењује функције фискализације .
Одговор на захтев за фискализацију рачуна путем Л-ПФР сервиса
Када безбедносни елемент фискализује податке о трансакцији, Л-ПФР проверава износе и
прорачуне, потписује и шифрира фискалне податке у следеће сврхе:
• да припреми фискалне податке за пренос назад на ЕСИР, који ће купцу издати фискални рачун
са QR кодом;
• да припреми фискалне податке за пренос у базу података Пореске управе када буде доступна
интернет веза.
Када интернет веза није доступна, шифровани подаци ће бити заштићени док се не могу
послати када се веза поново успостави или помоћу алтернативног механизма преноса (што
може подразумевати ручну доставу података Пореској управи).
Безбедносни елемент задржава фискалне податке на локацији док их не пренесе и не добије
обавештење од Пореске управе да је пренос успешно завршен (доказ ишчитавања).
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