Izmena PDV stopa na „Galeb FP-550“ fiskalnom printeru direktno iz
programa „CCFU“ u paketu „GASys“
Važna napomena: Da bi promena poreskih stopa bila uspešna, neophodno je da
prethodni fiskalni dan bude zatvoren (da je odštampan „Dnevni fiskalni izveštaj“ za
30.09.2012. godine, a poželjno je pustiti i „Periodični izveštaj“ za mesec septembar 2012.)
i da u medjuvremenu NIJE izdat NIJEDAN novi fiskalni isečak !!!
Za promenu PDV stopa na fiskalnom printeru „Galeb FP-550“ potrebno je, iz rezidentnog
kontrolera fiskalnog uredjaja (CCFU), startovati opciju: Aplikacija – Komande fiskalnog
uredjaja – Komande:

Pojaviće se novi prozor gde će program će od vas zahtevati unos lozinke administratora. Nemojte
unositi ništa (lozinku ostavite praznu) i samo kliknite na dugme: OK. Dobićete novi prozor:

Tu je potrebno da izaberete opciju „Izmena tarifnih stopa“ (na gornjoj slici označeno crvenom
bojom)
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Program će prvo pristupiti „čitanju“ trenutnih poreskih stopa iz fiskalnog uredjaja a zatim će se
pojaviti sledeći prozor:

Potrebno je da samo u polju u kome je vrednost za stopu Dj 18 % (na gornjoj slici obeleženo
crvenom bojom) umesto 18 unesite 20. Nakon toga kliknite na dugme „U redu“.
Nemojte vršiti nikakve druge izmene ni na jednom polju u ovom prozoru!

Važna napomena: Nemojte nepotrebno više puta izvršavati opisanu operaciju jer je
dozvoljeni broj promena poreskih stopa ograničen na 30 pokušaja.
Da su stope promenjene proverićete tako što ćete odštampati jedan „X-Total presek stanja“ iz
aplikacije i pogledati koju vrednost sada ima stopa Đ (treba da piše: СЂ = 20%).
U slučaju da promena poreskih stopa na opisani način nije uspela, tj. sve je izgledalo kako treba a
na kraju na probnom „Preseku stanja“ i dalje stoji da stopa Đ iznosi 18%, proverite (najsigurnije
razmotavanjem kontrolne trake) da li posle „dnevnog fiskalnog izveštaja“ za 30.09.2012. slučajno
neko ipak nije izdao neki novi fiskalni isečak. Ukoliko se to zaista desilo, pustite novi „Dnevni
fiskalni izveštaj“ i ponovite ceo opisani postupak. Ako ni tada ne dodje do promene stope Đ sa
18% na 20%, kontaktirajte servisera sa kojim imate sklopljen Ugovor o održavanju fiskalnog
uredjaja.
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