ЗАКОН
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
АКЦИЗАМА
Члан 1.
У Закону о акцизама ("Службени гласник Републике Србије"
бр. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04 и 55/04), после члана 1. додају
се наслов изнад члана и члан 1а, који гласе:

"Значење појединих израза
Члан 1а
Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће
значење:
1) "произвођач акцизних производа" је лице које у
производном погону прави, обрађује, прерађује, дорађује и сл. производе
на које се плаћа акциза у смислу овог закона;
2) "увозник акцизних производа" је лице које у своје име и
за свој рачун увози, односно лице за чији рачун се увозе из иностранства
производи на која се плаћа акциза у смислу овог закона;
3) "обвезник акцизе" је лице које обрачунава и плаћа акцизу
прописану овим законом;
4) "акцизна дозвола" је документ којим се одобрава
отпремање и смештање акцизних производа без обрачунавања и
плаћања акцизе;
5) "акцизно складиште" је један или више међусобно
повезаних затворених или ограђених простора који сачињавају целину, у
коме овлашћени држалац акцизног складишта складишти, прима или
отпрема производе под режимом одложеног обрачунавања и плаћања
акцизе и које мора бити видљиво означено и физички одвојено од других
простора;
6) "овлашћени држалац акцизног складишта" је произвођач
који је добио дозволу да складишти акцизне производе без обрачунате и
плаћене акцизе, односно да ставља у промет акцизне производе са
обрачунатом и плаћеном акцизом;
7) "режим одложеног плаћања акцизе" је временски период
у којем не постоји обавеза обрачунавања и плаћања акцизе;
8) "цигаретама произведеним у земљи" сматрају се
цигарете које производи у Републици Србији лице уписано у Регистар
произвођача дуванских производа код Агенције за дуван и које су
уписане у Регистар о маркама дуванских производа у корист
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произвођача дуванских производа.

односно

већинског

власника

Цигаретама произведеним у земљи сматрају се и цигарете
другог произвођача, који је произвео годишње најмање 2.500.000.000
комада цигарета, које садрже најмање 50% дувана произведеног и
обрађеног у Републици Србији и да су први пут стављене у промет на
територији Републике Србије.
Начин и поступак утврђивања испуњености услова из става
2. овог члана прописаће министар надлежан за послове финансија.".
Члан 2.
Наслов изнад члана 3. и члан 3. мењају се и гласе:

"Производња и увоз
Члан 3.
Обавеза по основу акцизе настаје када су производи из
члана 2. овог закона (у даљем тексту: акцизни производи):
1) произведени у Републици Србији;
2) увезени у Републику Србију.
Увезеним акцизним производима у смислу става 1. тачка 2)
овог члана сматрају се акцизни производи који су увезени у складу са
царинским, односно спољнотрговинским прописима.
Обавеза по основу акцизе настаје и у моменту уноса
акцизних производа у Републику Србију са територије Републике Црне
Горе.".
Члан 3.
Наслов изнад члана 4. и члан 4. бришу се.
Члан 4.
Изнад члана 5. додаје се наслов који гласи: "Промет
производа са Републиком Црном Гором".
Члан 5.
Наслов изнад члана 6. брише се, а члан 6. мења се и гласи:
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Обвезник акцизе је произвођач, односно увозник акцизних
производа.
Обвезник акцизе је и:
1) физичко лице - произвођач који прода алкохолна пића
другом физичком лицу;
2) правно лице, односно предузетник који купи алкохолно
пиће од физичког лица - произвођача алкохолног пића;
3) купац акцизних производа купљених са територије
Републике Црне Горе;
4) правно лице које је овлашћено од стране државног
органа за продају заплењених акцизних производа;
5) купац акцизних производа одузетих у поступку контроле,
односно у поступку принудне наплате, а које продаје државни орган;
6) пословна јединица са седиштем на територији Републике
Србије, чије је седиште правног лица на територији Републике Црне
Горе, а која уноси акцизне производе на територију Републике Србије.".
Члан 6.
Наслов изнад члана 7. и члан 7. бришу се.
Члан 7.
У члану 8. став 1. речи: "(литар, килограм, комад, паклица,
хектолитарски степен и др.)" бришу се.
У ставу 2. после речи: "увозу" додају се речи: "цигара,
цигарилоса и", а речи: "царине и других" бришу се.
У ставу 3. после речи: "цигарилосе" додају се речи: "из
домаће производње".
У ставу 4. реч: "продавцу" мења се и гласи: "произвођачу", а
реч: "продавац" мења се и гласи: "произвођач".
Став 5. брише се.
Члан 8.
Члан 12. мења се и гласи:
"Члан 12.
Алкохолним пићима сматрају се пића која се, у зависности
од сировина од којих се производе и садржаја етанола, стављају у
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захтевима за алкохолна пића.
Алкохолним пићем, у смислу овог закона, сматрају се и све
врсте пива без обзира на начин паковања.
Акциза се на алкохолна пића плаћа у следећим износима, и
то на:
1) ракије:
- од воћа, грожђа, специјалне ракије
- од житарица и осталих пољопривредних сировина
2) жестока алкохолна пића и ликере
3) нискоалкохолна пића

53,83дин/л;
136,55дин/л;
87,54дин/л;
9,00дин/л.

На алкохолна пића која су у паковањима различитим од
паковања из става 3. овог члана, акциза се плаћа сразмерно паковању.".
Члан 9.
После члана 12. додају се наслов изнад члана и члан 12а,
који гласе:

"Пиво
Члан 12а
Акциза се плаћа на све врсте пива, осим безалкохолног
пива које садржи до 0,5% алкохола, у износу од 9,00 динара по литру.".
Члан 10.
У члану 17. став 1. реч: "тромесечно" мења се и гласи:
"полугодишње".
Члан 11.
Члан 18. мења се и гласи:
"Члан 18.
Произвођач, односно увозник дужан је да при производњи,
односно пре увоза цигарета и алкохолних пића, осим пива, обележи
контролном акцизном маркицом сваки од тих производа посебно.
Министарство надлежно за послове финансија одобрава
издавање контролних акцизних маркица и води евиденцију о издатим
контролним акцизним маркицама.
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кованог новца штампа и издаје контролне акцизне маркице и води
евиденције о издатим контролним акцизним маркицама.
Влада Републике Србије прописаће изглед контролне
акцизне маркице, врсту података на маркици, начин и поступак
одобравања и издавања маркица, вођења евиденције о одобреним и
издатим маркицама и обележавања акцизних производа из става 1. овог
члана.".
Члан 12.
Члан 19. мења се и гласи:
"Члан 19.
Акциза се не плаћа на акцизне производе:
1) које извози произвођач;
2) које произвођач, односно увозник, на основу посебних
потврда органа надлежног за иностране послове, продаје дипломатским
и конзуларним представништвима и страном дипломатском особљу и
конзуларним функционерима, под условом реципроцитета;
3) на деривате нафте и кафу који су предвиђени
међународним уговором о донацији, са клаузулом да се на те производе
неће плаћати акциза;
4) које произвођач, односно увозник отпрема ради продаје у
авионима и бродовима који саобраћају на међународним линијама.
Ослобођење из става 1. тач. 1) и 4) овог
на основу царинских исправа којим се доказује
напустили територију Републике Србије, односно
продаје у авионима и бродовима који саобраћају
линијама.".

члана остварује се
да су производи
отпремљени ради
на међународним

Члан 13.
После члана 20. додају се поглавље ВИИа и чл. 20а и 20б,
који гласе:

"ВИИа РЕЖИМ ОДЛОЖЕНОГ ОБРАЧУНАВАЊА И
ПЛАЋАЊА АКЦИЗЕ
Члан 20а
Обрачунавање и плаћање акцизе се одлаже ако се:

-61) акцизни производи отпремају у акцизно складиште
произвођача за које је надлежни орган дао акцизну дозволу;
2) акцизни производи отпремају из акцизног складишта
произвођача у његово друго акцизно складиште.
Члан 20б
Овлашћени

држалац

акцизног

складишта

може

бити

произвођач.
Овлашћени држалац акцизног складишта за дуванске
производе, односно алкохолна пића може бити произвођач дуванских
производа, односно алкохолних пића који је уписан у одговарајући
регистар код Агенције за дуван, односно Пореске управе - Централе.
Контролу отпремања, односно допремања акцизних
производа у акцизно складиште врши порески инспектор теренске
контроле.
Акцизну дозволу за отпремање акцизних производа у
акцизно складиште даје министар надлежан за послове финансија.
Услове и поступак за добијање и одузимање акцизне
дозволе, начин и контролу отпремања и допремања производа у акцизно
складиште и вођење евиденција у акцизном складишту прописаће
министар надлежан за послове финансија.".
Члан 14.
Члан 21. мења се и гласи:
"Члан 21.
Обвезник акцизе је дужан да обрачуна акцизу у моменту
стављања акцизних производа у промет.
Стављањем у промет акцизних производа сматра се:
1) свако отпремање акцизних производа из производног
погона од стране произвођача акцизних производа за које нема акцизну
дозволу;
2) свако отпремање акцизних производа из акцизног
складишта, осим отпремања у сопствено друго акцизно складиште;
3) исказивање мањка производа у акцизном складишту,
односно складишту које нема статус акцизног складишта, осим мањка
који се може правдати вишом силом;
4) исказивање расхода (кало, растур, квар и лом) изнад
количине утврђене прописом који доноси Влада Републике Србије.".
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После члана 21. додају се наслови изнад чл. и чл. 21а и 21б,
који гласе:

"Обрачун акцизе при увозу акцизних производа
Члан 21а
Обавеза обрачунавања акцизе при увозу акцизних
производа настаје даном настанка обавезе обрачунавања увозних
дажбина.
Обрачунавање акцизе на кафу (сирову, пржену, млевену и
екстракт кафе) врши се приликом увоза.
Акцизу обрачунава надлежни царински орган.

Обрачунавање акцизе при уносу у Републику Србију
акцизних производа из Републике Црне Горе
Члан 21б
Обрачун акцизе врши царински орган у моменту уноса у
Републику Србију производа са територије Републике Црне Горе.".
Члан 16.
Члан 22. брише се.
Члан 17.
После члана 22. додају се наслов изнад члана и члан 22а,
који гласе:

"Посебни случајеви обрачунавања акцизе
Члан 22а
Обавеза обрачунавања акцизе настаје и:
1) продајом заплењених акцизних производа преко правног
лица, овлашћеног од стране државног органа за продају тих производа;
2) продајом преко царинског, односно пореског органа
акцизних производа који су одузети у поступку контроле, односно у
поступку принудне наплате;
3) куповином алкохолног
произвођача алкохолних пића.".

пића

од

физичког

лица

-
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У члану 23. став 2. речи: "царине и других" бришу се.
Став 3. мења се и гласи:
"Обрачунату акцизу при уносу акцизних производа на
територију Републике Србије са територије Републике Црне Горе
обвезник плаћа у роковима из става 2. овог члана."
Члан 19.
Члан 30. мења се и гласи:
"Члан 30.
Лице које је регистровано за производњу деривата нафте,
односно алкохолних пића дужно је да пре почетка обављања те
делатности пријави надлежној организационој јединици Пореске управе
место погона и сличног простора у коме ће обављати производњу тих
производа.
Пореска управа - Централа води регистар произвођача
алкохолних пића.
У регистар из става 2. овог члана уписује се и правно лице,
односно предузетник из члана 6. став 2. тачка 2) овог закона.
Садржину, врсту података и начин вођења регистра из става
2. овог члана прописаће министар надлежан за послове финансија.".
Члан 20.
У члану 33. реч: "обвезник" замењује се речима:
"произвођач акцизних производа", иза речи: "магацину," додаје се реч:
"односно", речи: "стоваришту, продавници и др. који се налазе ван
фабричког круга" бришу се, а речи: "утврди нове продајне цене са
повећаном, смањеном или укинутом акцизом" замењују се речима: "нову
обрачунату акцизу уплати у прописаном року".
Члан 21.
Члан 34. мења се и гласи:
"Члан 34.
Начин обрачунавања и плаћања акцизе, врсту, садржину и
начин вођења евиденција, достављања података и састављања
обрачуна акцизе, прописаће министар надлежан за послове финансија.".
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После члана 39. додаје се члан 39а, који гласи:
"Члан 39а
Ако се дизел гориво продаје крајњем кориснику за погон
трактора, грађевинских машина и бродова за превоз терета, може се
остварити рефакција акцизе која је плаћена приликом набавке тог горива
до количина потребних за обраду земљишта од стране пољопривредних
газдинстава која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава код
органа надлежног за вођење тог регистра, односно обављања
регистроване грађевинске делатности и бродског превоза терета, под
условом да се дизел гориво продаје преко овлашћеног дистрибутера.
Услове за добијање овлашћења за дистрибуцију дизел
горива, нормативе потребних количина за намене из става 1. овог члана,
услове за остваривање права на рефакцију, начин и поступак
остваривања рефакције акцизе из става 1. овог члана прописаће
министар надлежан за послове финансија.".
Члан 23.
У члану 40в став 1. брише се.
Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 1. и 2.
После досадашњег става 3, који постаје став 2, додају се ст.
3, 4. и 5. који гласе:
"Малопродајна цена цигарета из члана 40б став 3. овог
закона пријављује се и Агенцији за дуван, која је објављује у "Службеном
гласнику Републике Србије".
Произвођач, односно увозник може одредити малопродајну
цену цигарета која је виша од малопродајне цене коју је одредио
приликом подношења захтева за издавање контролних акцизних
маркица, под условом да је исту пријавио Агенцији за дуван, која је
објављује у "Службеном гласнику Републике Србије".
Малопродајне цене цигарета морају да буду истакнуте у,
односно на објекту трговине на мало тако да су јасно видљиве за
потрошаче дуванских производа.".
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ЏИИИ. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 24.
У члану 41. став 1. речи: "2.000 до 200.000" замењују се
речима: "10.000 до 1.000.000".
Тачка 1) брише се.
Тачка 7) брише се.
После тачке 8), на чијем се крају тачка замењује тачком и
запетом, додају се тач. 9) и 10), које гласе:
"9) продаје цигарете по малопродајним ценама које су
различите од оних које је одредио произвођач, односно увозник (чл. 40б
и 40в);
10) малопродајне цене цигарета нису пријављене Агенцији
за дуван, као и да нису истакнуте у, односно на објекту трговине на мало
тако да су јасно видљиве (члан 40в).".
У ставу 2. речи: "100 до 10.000" замењују се речима: "500 до
50.000".
Члан 25.
У члану 42. став 1. број: "25.000" замењује се бројем:
"125.000".
Члан 26.
У члану 43. речи: "1.000 до 100.000" замењују се речима:
"5.000 до 500.000".
Тачка 5) брише се.
После тачке 6), на чијем се крају тачка замењује тачком и
запетом, додају се тач. 7) и 8), које гласе:
"7) ако продаје цигарете по малопродајним ценама које су
различите од оних које је одредио произвођач, односно увозник (чл. 40б
и 40в);
8) ако малопродајне цене цигарета нису пријављене
Агенцији за дуван, као и ако нису истакнуте у, односно на објекту
трговине на мало тако да су јасно видљиве (члан 40в).".
После става 1. додаје се став 2. који гласи:
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се и физичко лице - произвођач алкохолних пића новчаном казном у
износу од 500 до 50.000 динара.".
Члан 27.
У члану 44. број: "15.000" замењује се бројем: "75.000".
Члан 28.
Обвезник акцизе - произвођач дужан је да на дан 1. јануара
2005. године изврши попис затечених залиха акцизних производа из чл.
8. и 9. овог закона у магацину и складишту, осим у акцизном складишту,
обрачуна акцизу прописану овим законом и уплати је у прописаном року.
Ако је укалкулисана акциза из става 1. овог члана већа од
акцизе укалкулисане и плаћене у износима који су важили до 1. јануара
2005. године, обвезник акцизе дужан је да разлику уплати најкасније до
31. јануара 2005. године.
Ако је укалкулисана акциза из става 1. овог члана мања од
акцизе укалкулисане и плаћене у износима који су важили до 1. јануара
2005. године, обвезник акцизе може да за разлику умањи наредне
аконтације акцизе.
Прво усклађивање износа акциза стопом раста цена на
мало за производе из става 1. овог члана извршиће се по истеку првог
полугодишта 2005. године.
Последње тромесечно усклађивање износа акциза стопом
раста цена на мало за производе из члана 2. тач. 1), 2) и 5) Закона о
акцизама ("Службени гласник Републике Србије" бр. 22/01, 73/01, 80/02,
43/03, 72/03, 43/04 и 55/04) извршиће се у јануару 2005. године, а прво
полугодишње усклађивање по истеку првог полугодишта 2005. године.
Члан 29.
Произвођачи акцизних производа који су, до почетка
примене овог закона добили решење о одобравању статуса акцизног
складишта дужни су да испуне услове из прописа који ће донети
министар надлежан за послове финансија на основу овлашћења из
члана 13. овог закона, у року од 90 дана од дана почетка примене тог
прописа.
Члан 30.
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије", а примењиваће
се од 1. јануара 2005. године, осим одредаба овог закона које садрже
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дана ступања на снагу овог закона.

