ЗАКОН
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О АКЦИЗАМА
Члан 1.
У Закону о акцизама („Службени гласник РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02,
80/02-др. закон, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-др. закон, 61/07,
5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12 и 119/12), у члану 2. после тачке 1)
додаје се тачка 1а), која гласи:
„1а) биогорива и биотечности;”.
Члан 2.
У називу изнад члана 9. после речи: „Деривати нафте” додају се запета и
речи: „биогорива и биотечности”.
Члан 3.
У члану 9. став 1. после речи: „деривате нафте” додају се запета и речи:
„биогорива и биотечности”.
У тачки 6) тачка на крају замењује се тачком и запетом и додаје тачка 7),
која гласи:
„7) биогорива и биотечности (тарифне ознаке номенклатуре ЦТ: 3826 00
10 00 и 3826 00 90 00)
- до 31. децембра 2013. године
- у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2014. године
- од 1. јануара 2015. године

42,00 дин/лит;
46,00 дин/лит;
50,00 дин/лит.”

У ставу 3. после речи: „деривата нафте” на оба места додају се запета и
речи: „биогорива и биотечности”, речи: „3), 4), 5) и 6)” замењују се речима: „3),
4), 5), 6) и 7)”, а после речи: „деривати нафте” додају се запета и речи:
„биогорива и биотечности”.
У ставу 4. после речи: „деривата нафте” додају се запета и речи:
„биогорива и биотечности”, а речи: „3), 4), 5) и 6)” на оба места замењују се
речима: „3), 4), 5), 6) и 7)”.
У ставу 5. после речи: „деривата нафте” додају се запета и речи:
„биогорива и биотечности”, а речи: „3), 4), 5) и 6)” замењују се речима: „3), 4), 5),
6) и 7)”.
У тачки 4) тачка на крају замењује се тачком и запетом и додају тач. 5) и
6), које гласе:
„5) за биогорива из става 1. тачка 7) овог члана која се користе као
моторно гориво за транспортне сврхе за превоз лица и ствари
39,50 дин/лит.
6) за биотечности из става 1. тачка 7) овог члана које се користе:
(1) за грејање
(2) као енергетска горива у производњи електричне и
топлотне енергије

Став 6. мења се и гласи:

2,50 дин/лит;
0 дин/лит.”
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као течна или гасовита горива за саобраћај, произведена из биомасе.”
Додаје се став 7, који гласи:
„Биотечности, дефинисанe су законом којим се уређује област
енергетике, као течна горива за производњу електричне и топлотне енергије и
енергије за грејање и хлађење, произведенe из биомасе, осим за саобраћај.”
Члан 4.
У члану 9б став 1. после речи: „из члана 9. став 1. тачка 3)” додају се
речи: „и биогорива из члана 9. став 1. тачка 7)”, а речи: „тачка 3)” замењују се
речима: „тач. 3) и 7)”.
Члан 5.
У члану 19. став 1. тачка 3) после речи: „деривате нафте” додају се
запета и речи: „биогорива и биотечности”.
Члан 6.
У члану 20а тачка 1) после речи: „царинско складиште” додају се речи:
„за које је надлежни орган дао акцизну дозволу, отворено”.
У тачки 2) после речи: „царинско складиште” додају се речи: „за које је
надлежни орган дао акцизну дозволу, отворено”.
Члан 7.
У члану 21. став 2. тачка 1) после речи: „царинско складиште” додају се
речи: „за које је надлежни орган дао акцизну дозволу, отворено”.
У тачки 2) после речи: „царинско складиште” додају се речи: „за које је
надлежни орган дао акцизну дозволу, отворено”.
Члан 8.
У члану 30. став 1. после речи: „деривата нафте,” додају се речи:
„биогорива и биотечности,”.
Члан 9.
У члану 31а став 3. реч: „претходном” брише се.
Члан 10.
Члан 39а мења се и гласи:
„Члан 39а
Купац - крајњи корисник који деривате нафте, биогорива и биотечности
из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 7) овог закона, користи за транспортне сврхе, као
и превоз терета у унутрашњем речном саобраћају, односно за грејање, може
остварити рефакцију плаћене акцизе на те деривате нафте, биогорива и
биотечности, под условом да те деривате нафте, биогорива и биотечности
набавља од увозника, односно произвођача, да је на те деривате нафте,
биогорива и биотечности увозник, односно произвођач платио прописани износ
акцизе, да је купац - крајњи корисник платио рачун у коме је исказан обрачунати
износ акцизе, а када се ови деривати нафте, биогорива и биотечности продају
купцу - крајњем кориснику преко овлашћеног дистрибутера тих деривата нафте,
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плаћене акцизе под условом да поседује фискални исечак, односно рачун да је
платио те деривате нафте, биогорива и биотечности.
Право на рефакцију плаћене акцизе остварује се у зависности од намене
за које се деривати нафте, биогорива и биотечности користе.
Право на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива из
члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 7) овог закона, који се као моторно гориво користе
за транспортне сврхе, остварује лице које обавља делатност превоза лица и
ствари у складу са прописима којима се уређује друмски превоз лица и ствари.
Право на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности из
члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 7) овог закона, који се користе за грејање, остварује
лице ради загревања пословног, односно стамбеног простора.
Право на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став
1. тачка 3) овог закона, остварује лице које моторно гориво користи за погон
бродова за превоз терета у унутрашњем речном саобраћају.
Право на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива из
члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 7) овог закона има и произвођач, односно увозник
истих када их користи за сопствене потребе у транспортне сврхе.
Овлашћени дистрибутер, у смислу овог закона, јесте лице које је
регистровано код Агенције за енергетику Републике Србије и бави се продајом
на велико, односно на мало деривата нафте, биогорива и биотечности, у складу
са прописима којима се уређује промет деривата нафте и биогорива.
Ближе услове, начин и поступак за остваривање права на рефакцију
плаћене акцизе из овог члана прописаће министар надлежан за послове
финансија.”
Члан 11.
Члан 39б мења се и гласи:
„Члан 39б
Купац - крајњи корисник који деривате нафте и биотечности из члана 9.
став 1. тач. 3), 4), 5), 6) и 7) овог закона, користи као енергетска горива у
производњи електричне и топлотне енергије или у индустријске сврхе, може
остварити рефакцију плаћене акцизе на те деривате нафте и биотечности, под
условом да те деривате нафте и биотечности набавља од увозника, односно
произвођача, да је на те деривате нафте и биотечности увозник, односно
произвођач платио прописани износ акцизе и да је купац - крајњи корисник
платио рачун у коме је исказан обрачунати износ акцизе.
Право на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности из
члана 9. став 1. тач. 3) и 7) овог закона, који се користе као енергетско гориво у
производњи електричне и топлотне енергије, остварује лице које се у складу са
прописима којима се уређује област енергетике бави производњом електричне
и топлотне енергије.
Право на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став
1. тач. 3), 4), 5) и 6) овог закона за индустријске сврхе, остварује лице које те
деривате нафте користи за индустријске сврхе.
Министар надлежан за послове финансија ближе прописује услове,
начин и поступак за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе из овог
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смислу става 1. овог члана.”
Члан 12.
Правно лице, односно предузетник који на дан ступања на снагу овог
закона има затечене произведене, увезене или набављене количине биогорива
и биотечности на залихама (у контејнерима, цистернама, резервоарима,
магацинима и складиштима) дужно је да на дан ступања на снагу овог закона
изврши попис затечених залиха биогорива и биотечности и да најкасније у року
од десет дана од дана извршеног пописа пописне листе достави надлежној
организационој јединици Пореске управе.
Попис залиха биогорива и биотечности из става 1. овог члана врши се
код произвођача, увозника, трговца на велико и трговца на мало биогорива и
биотечности, укључујући и бензинске станице које врше продају биогорива и
биотечности.
Лица из става 1. овог члана дужна су да надлежној организационој
јединици Пореске управе уз пописну листу из става 1. овог члана, доставе и
податак о стању залиха биогорива и биотечности по месецима, и то на
последњи дан у месецу почев од јануара 2013. године до последњег дана у
месецу који претходи месецу у којем је овај закон ступио на снагу.
Од дана ступања на снагу овог закона лица из става 1. овог члана дужна
су да надлежној организационој јединици Пореске управе достављају податак о
стању залиха биогорива и биотечности на последњи дан у месецу, и то за сваки
месец, до утрошка пописаних залиха из става 1. овог члана, најкасније у року од
десет дана по истеку календарског месеца.
Члан 13.
На биогорива и биотечности који су до дана ступања на снагу овог
закона унети у царинско подручје Републике, а за које није окончан царински
поступак, надлежни царински орган обрачунаће акцизу у складу са одредбама
овог закона.
Члан 14.
Износи до којих се умањује плаћена акциза за биогорива и биотечности
из члана 3. овог закона примењују се до почетка примене прописа којим се
одређује обавезан садржај биогорива и биотечности у гасном уљу.
Од почетка примене прописа из става 1. овог члана плаћена акциза за
биогорива и биотечности умањиваће се до износа од 0 дин/лит. на садржане
количине ових енергената у гасном уљу, а до њиховог највећег дозвољеног
учешћа у гасном уљу у складу са техничким стандардима који уређују ту
област.
Од почетка примене прописа из става 1. овог члана плаћена акциза за
биогорива и биотечности умањиваће се до износа од 0 дин/лит. када се користи
као чисто биогориво, односно биотечност у складу са прописом који уређује ову
област.
Ближе услове, начин и поступак за остваривање права на рефакцију
плаћене акцизе из овог члана прописаће министар надлежан за послове
финансија.
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Новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај
правно лице из члана 12. овог закона ако:
1) на дан ступања на снагу овог закона не изврши попис затечених
залиха биогорива и биотечности;
2) у прописаном року не достави
организационој јединици Пореске управе;

пописне

листе

надлежној

3) уз пописну листу из члана 12. став 1. овог закона не достави и
податак о стању залиха биогорива и биотечности по месецима, и то на
последњи дан у месецу почев од јануара 2013. године до последњег дана у
месецу који претходи месецу у којем је овај закон ступио на снагу;
4) у прописаном року не доставља надлежној организационој јединици
Пореске управе податак о стању залиха биогорива и биотечности на последњи
дан у месецу, и то за сваки месец, до утрошка пописаних залиха.
За радње из става 1. овог члана казниће се за прекршај и одговорно
лице у правном лицу новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном
казном од 10.000 динара до 500.000 динара.
Члан 16.
Прописи за извршавање овог закона донеће се најкасније у року од 60
дана од дана ступања на снагу овог закона, осим прописа из члана 14. став 4.
овог закона који ће се донети најкасније до почетка примене прописа из члана
14. став 1. овог закона.
Члан 17.
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.

