Верзија за
Windows

Л-ПФР+
СОФТВЕРСКИ ЛОКАЛНИ
ПРОЦЕСОР ФИСКАЛНИХ РАЧУНА

ШТА ЈЕ Л-ПФР+ И КОМЕ ЈЕ НАМЕЊЕН?

КАРАКТЕРИСТИКЕ УКРАТКО:

Л-ПФР+ је софтверски локални процесор фискалних
рачуна (Л-ПФР).

• Основна компонента фискализације прописана од
стране Пореске управе

Као обавезан елемент Електронског фискалног
уређаја (ЕФУ), намењен је свим обвезницима
фискализације. 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.

• Комуницира са електронским системом за
издавање рачуна (ЕСИР), безбедносним елементом
(БЕ), и Системом за управљање фискализацијом
Пореске управе (СУФ)

ШТА ЗНАЧИ "СОФТВЕРСКИ" Л-ПФР И КОЈЕ СУ
ПРЕДНОСТИ ОВАКВОГ РЕШЕЊА?

• Генерише изглед фискалног рачуна

То значи да за рад оваквог решења није неопходно
набављати додатни рачунар или сличан хардвер,
посвећен искључиво раду Л-ПФР-а.
- Л-ПФР+ се може инсталирати на било ком рачунару са
читачем смарт картица који се користи и за друге
потребе: пословни софтвер, ПОС каса, сервер,
канцеларијски рачунар и сл.
Тако се уз помоћ софтверског Л-ПФР-а омогућава
коришћење елегантних и економичних решења, која
притом у потпуности задовољавају законску обавезу
фискализације.

• Израчунава износе ПДВ-а на основу ставки
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
• Подржани оперативни систем: Windows.*
* Поред Windows верзије, ускоро ће бити доступне и верзије за Android и Linux
оперативне системе. Позовите нас за више информација.

КАДА ЋЕ Л-ПФР+ БИТИ ПОТРЕБАН
ОБВЕЗНИЦИМА ФИСКАЛИЗАЦИЈЕ?
Прелазни рок за увођење нове фискализације у
Републици Србији је од 01.11.2021.-30.04.2022.
Стога, већ од 01.11.2021. обвезници фискализације
могу своју законску обавезу испунити на овај начин,
а након истека прелазног рока, набавка Л-ПФР
решења постаје и њихова обавеза.

За више информација
позовите број:

021 2155 830
Контактирајте са нама путем
електронске поште:

efiskalizacija@2dsoft.com

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ?
Л-ПФР+ је HTTP сервис базиран на JSON-у , који се
инсталира на рачунар са Windows оперативним системом.
Компатибилан је са свим ЕСИР решењима која су
акредитована од стране Пореске управе.

Попуните контакт формулар на:

www.lpfr.rs

Омогућава издавање фискалних рачуна и када интернет
конекција није присутна.
ШТА ЈЕ "+" У Л-ПФР+?
Осим што садржи све елементе прописане од стране
Пореске управе и комплетно задовољава
спецификацију Л-ПФР елемента електронског
фискалног уређаја (ЕФУ), Л-ПФР+ ће бити проширен и
са додатним функционалностима које омогућавају
комфорнији рад:
– Штампање фискалног рачуна на било ком
штампачу
– Комуникација преко XML-а
– Комуникација преко датотека**
Списак додатних функционалности је променљив и
проширив, пошаљите нам и све ваше сугестије, а
свакако останите у контакту са нама за још
информација.

**

НАЧИН ИНСТАЛАЦИЈЕ:
Процес преузимања, лиценцирања и инсталације
вршиће се у неколико једноставних корака преко веб
портала www.lpfr.rs.
ДЕМО ВЕРЗИЈА:
Ускоро ће на порталу www.lpfr.rs biti dostupna i demo
verzija za testiranje.
ПАРТНЕРСКИ ПРОГРАМ:
Позовите нас или нам пишите за сва питања везана
за сарадњу, посебне услове за имплементационе
партнере, као и за програме количинског
лиценцирања.
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