
Назив обвезника: _________________________Општина:___________________ 

ЈИБ(ИБО): 

ЗАХТЈЕВ ЗА КОРЕКЦИЈУ ПРИМЉЕНИХ  ДНЕВНИХ ИЗВЈЕШТАЈА У 
МАЛОПРОДАЈНОМ МОДУ РАДА ФИСКАЛНИХ СИСТЕМА 

Молим да у евиденцијама промета са фискалних система извршите корекцију података послатих са 
фискалне касе/штампача ИБФК _________  према сљедећој табели: 

1 ИБФМ 
2 Број дневног извјештаја (БД) 
3 Датум дневног извјештаја 
4 Пореска стопа 
5 Вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи 

(из дневног извјештаја) [КМ] 
6 Вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи 

(из дневног извјештаја) [КМ] 
7 Вриједност тражене корекције оствареног евидентираног промета 

по пореској стопи [КМ] 
8 Вриједност тражене корекције оствареног рекламираног промета 

по пореској стопи [КМ] 
9 Коригована вриједност оствареног евидентираног промета по 

пореској стопи [КМ] 
10 Коригована вриједност оствареног рекламираног промета по 

пореској стопи [КМ] 

Табела 1. Табела захтијеваних корекција 

ОПИС РАЗЛОГА ЗА КОРЕКЦИЈУ: 

Дана: __.__.20__. у _____________ М.П. потпис  
   овлаштеног лица 
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НАПОМЕНЕ: 
 

• Уколико се захтијева корекција по више стопа  на истом дневном извјештају, за сваку стопу поновити редове од 4 
до 11 ако се образац попуњава електронски међутим уколико порески обвезник попуњава образац Захтјева у 
папирној форми у том случају за сваку пореску стопу подноси појединачан образац Захтјева 

• Уколико се захтијева корекција на више дневних извјештаја, а порески обвезник образац Захтјева се попуњава 
електронски у том случају за сваки дневни извјештај попунити тј. поновити табелу по обрасцу Табеле 1, међутим 
уколико порески обвезник попуњава образац Захтјева у папирној форми у том случају за сваки дневни извјештај 
подноси појединачан образац Захтјева 

• Уз попуњен образац у прилогу се морају доставити копије свих рачуна на којима се налазе грешке због којих се 
захтијева корекција и копија одговарајућег дневног извјештаја/дневних извјештаја. 
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