
Рачун са идентификацијом купца
У е-фискализацији рачун са идентификацијом купца се сматра оним рачуном који садржи идентитет купца.
У поље buyerId, тзв. ИД купца, касир уписује јединствени идентификациони број, који може бити порески
број или број било које друге легитимације према понуђеном шифранику.

У поље buyerCostCenterId, тзв. Опционо поље купца, касир уписује алфанумеричку ознаку документа
који ближе одређује намену за коју рачун служи.

Шифраник се користи уносом наменског броја из описа и податка после двотачке, на пример:

ЕСИР захтев Текстуална презентација фискалног рачуна

”buyerId”:”10:123123123”,
”buyerId”:”12:123456789:54321”,
“buyerCostCenterId”: “30:099999999”,

ИД купца: 10:123123123 или
ИД купца: 12:123456789:54321 (када је купац корисник ЈБКЈС)
Опционо поље купца: 10:099999999

Шифраник идентификација за поље ИД купца

Шифра Опис Напомена

10: ПИБ купца Домаће правно лице идентификовано ПИБ-ом

11: ЈМБГ Домаће физичко лице које обавља самосталну
делатност идентификовано ЈМБГ-ом

12: ПИБ и ЈБКЈС купца (ПИБ:ЈБКЈС) Домаће правно лице које је идентификовано
Пореским идентификационим бројем (ПИБ) и
Јединственим бројем корисника јавних средстава из
Евиденције корисника јавних средстава Управе за
трезор (ЈБКЈС)

20: Број личне карте Домаће физичко лице

21: Број избегличке легитимације Домаће физичко лице

22: ЕБС Страно физичко лице које има пријављени боравак
у Србији

23: Број пасоша Домаће физичко лице

30: Број пасоша Страно физичко лице које се идентификује пасошем



30: Број пасоша Страно физичко лице које се идентификује пасошем

31: Број дипломатксе легитимације/ЛК Страно физичко лице - дипломата

32: Број личне карте MKD Страно физичко лице - које се идентификује личном
картом из Македоније

33: Број личне карте MNE Страно физичко лице лице - које се идентификује
личном картом из Црне Горе

34: Број личне карте ALB Страно физичко лице лице - које се идентификује
личном картом из Албаније

35: Број личне карте BIH Страно физичко лице лице - које се идентификује
личном картом из Босне и Херцеговине

40: Порески ИД из стране државе (TIN) Порески идентификациони број издат у
иностранству

Шифраник идентификација за поље Опционо поље купца

Шифра Опис Напомена

10: Број ЗПППДВ

11: Број обрасца оператера за рефакцију

20: Број СНПДВ

21: Број ЛНПДВ

30: Број ППО-ПДВ

31: Број ЗППО-ПДВ

32: Број МППО-ПДВ

33: Број ИППО-ПДВ

40: Број једнонаменског ваучера Уколико има број



40: Број једнонаменског ваучера Уколико има број

Шифраник идентификација за поље Касир

Шифра Опис Напомена

10: ЈБКЈС продавца Продавац корисник јавних средстава из Евиденције корисника јавних
средстава Управе за трезор (ЈБКЈС)

Шифраник идентификација за поље назив артикла

Поље НАЗИВ АРТИКЛА Поље КОЛИЧИНА (уноси се увек
1)

Поље ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА/УКУПНО

10: Аванс (Ђ) 1 Бруто износ плаћеног аванса по
ПДВ стопи од 20% - по општој
стопи

11: Аванс (Е) 1 Бруто износ плаћеног аванса по
ПДВ стопи од 10% - по посебној
стопи

12: Аванс (Г) 1 Износ плаћеног аванса за промет
ослобођен ПДВ - 0%

13: Аванс (А) 1 Износ аванса за обвезнике који
нису у систему ПДВ-а - 0%


