
                                                                              Образац ПП ОАК
Порески обвезник   ______________________________________
Седиште _______________________________________________
                                        (адреса и општина)
ПИБ __________________________________________________
Матични број __________________________________________
Шифра делатности _____________________________________
Број текућег рачуна   ____________________________________

ПОРЕСКА ПРИЈАВА О КУМУЛАТИВНОМ - ГОДИШЊЕМ ОБРАЧУНУ АКЦИЗЕ 
ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА ДО ________200__. ГОДИНЕ

                                          у динарима,
без пара 

Ред.
бр. Уплатни рачун

Износ
обрачунате

акцизе

Износ
обрачунате

камате у
обрачунском

периоду

Износ
обрачунате

акцизе у
поступку
контроле

Износ
уплаћене

акцизе

Разлика

више мање
 

1 2 3 4 5 6 7 (6-3-4-5) 8 (3+4+5-6)
I. АКЦИЗА НА ДЕРИВАТЕ НАФТЕ
1. 840-714211843-24 Акциза на моторни бензин
2. 840-714212843-31 Акциза на дизел-гориво
II. АКЦИЗА НА ДУВАНСКЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ
1. 840-714221843-94 Акциза на цигарете групе А
2. 840-714222843-04 Акциза на цигарете групе Б
3. 840-714223843-11 Акциза на цигарете групе Ц
4.                                  Акциза на цигарете 

 840-714228843-46  произведене у земљи
5. 840-714224843-18  Акциза на остале  дуванске

                                  прерађевине
III. АКЦИЗА НА АЛКОХОЛНА ПИЋА
1. 840-714231843-67 Акциза на пиво
2. 840-714232843-74 Акциза на природну ракију 

                                и вињак
3.  840-714233843-81 Акциза на нискоалкохолна

                                 пића 
4. 840-714234843-88 Акциза на остала алкохолна 

                                пића
5. 840-714251843-13 Акциза на ракије од воћа, 

                                 грожђа, специјалне ракије
6. 840-714252843-20 Акциза на ракије од

житарица
                                 и  осталих пољопривредних
                                 сировина

7. 840-714239843-26 Акциза на жестока
алкохолна
                                 пића и ликере

IV.  Број «Службеног гласника РС» у коме су
објављене малопродајне цене цигарета

Напомена:
            1. Ако обвезник акцизе, поред обавезе акцизе, има и обавезу плаћања камате, у колону 4 уноси се износ

обрачунате камате у  обрачунском периоду;
 2. У колону 5  уносе се све обавезе по основу акцизе (и камате) утврђене у поступку контроле, а односе се на

период за који се саставља обрачун;
 3. У колону  6 уносе се све уплате акцизе по основу обавеза акциза исказаних у колонама 3, 4 и 5;
 4. Обвезници акцизе који су у надлежности Центра за велике пореске обвезнике, акцизу уплаћују на рачун 
     840-1557845-53.

У_______________                  Обрачун саставио,                                            Одговорно лице,
дана_________200__. године. _____________________                                _____________________


