ЗАКОН
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О АКЦИЗАМА
Члан 1.
У Закону о акцизама ("Службени гласник РС", бр. 22/01, 73/01,
80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05 и 101/05 - др. закон), у члану 1а
став 1. тачка 8) речи: "Агенције за дуван" замењују се речима: "Управе за дуван
(у даљем тексту: Управа)".
Члан 2.
У члану 2. тачка 5) брише се.
Члан 3.
У члану 3. став 3. брише се.
Члан 4.
Наслов изнад члана 5. и члан 5. бришу се.
Члан 5.
У члану 6. став 2. тачка 3) брише се.
Тачка 6) мења се и гласи:
"6) правно лице, односно предузетник који прода течни нафтни
гас крајњем потрошачу за погон моторних возила."
Члан 6.
У члану 9. став 1. тачка 3) речи: "остали деривати нафте"
замењују се речима: "остале деривате нафте", а тачка на крају замењује се
тачком и запетом.
После тачке 3) додаје се тачка 4), која гласи:
"4) течни нафтни гас за погон моторних возила:
(1) у периоду до 31. децембра 2007. године
(2) у периоду од 1. јануара 2008. године

6,00 дин/кг;
10,00 дин/кг."

Члан 7.
У члану 10. став 4. тачка 1) проценат: "70%" замењује се
процентом: "100%".
У ставу 6. речи: "органа, односно организације надлежне за дуван
(у даљем тексту: организација за дуван)" замењују се речју: "Управе".
У ставу 7. речи: "организација за дуван" замењују се речју:
"Управа".
Члан 8.
Наслов изнад члана 13. и члан 13. бришу се.
Члан 9.
У члану 14. проценат: "40%" замењује се процентом: "30%".
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У члану 17. став 1. мења се и гласи:
"Динарски износи акциза из чл. 9, 12. и 12а овог закона усклађују
се годишње стопом раста цена на мало у календарској години која претходи
години у којој се усклађивање врши, према подацима републичког органа
надлежног за послове статистике."
У ставу 4. реч: "полугодишњом" замењује се речју: "годишњом".
Члан 11.
У члану 19. став 1. тачка 4) тачка на крају замењује се тачком и
запетом.
После тачке 4) додају се тач. 5) и 6), које гласе:
"5) деривате нафте из члана 9. став 1. тачка 3) овог закона које
произвођач продаје под условом да се ти деривати нафте користе искључиво
за производњу етилена и пропилена од стране правних лица и предузетника
који обављају производњу етилена и пропилена у сопственим производним
капацитетима, односно увозник увози за себе ради искључиве производње
етилена и пропилена у сопственим производним капацитетима или за
корисника (власника) који те деривате нафте користи искључиво за производњу
етилена и пропилена у сопственим производним капацитетима;
6) гориво за млазне моторе – керозин (петролеј) које произвођач
продаје непосредно крајњем кориснику (власнику) за авио сврхе, односно
увозник увози за себе ради непосредног коришћења у авио сврхе или за
корисника (власника) који то гориво непосредно користи у авио сврхе."
Члан 12.
У члану 20б став 2. речи: "организације за дуван" замењују се
речју: "Управе".
Члан 13.
У члану 21. став 2. тачка 3) речи: "односно складишту које нема
статус акцизног складишта," бришу се.
У тачки 4) после речи: "(кало, растур, квар и лом)" додају се речи:
"у акцизном складишту".
Члан 14.
У члану 21а став 1. после речи: "акцизних производа" додају се
запета и речи: "осим при увозу течног нафтног гаса за погон моторних возила,".
Члан 15.
Наслов изнад члана 21б и члан 21б мењају се и гласе:
"Обрачунавање акцизе на течни нафтни гас
Члан 21б
Обрачунавање акцизе на течни нафтни гас врши се приликом
продаје течног нафтног гаса крајњем потрошачу за погон моторних возила."
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У члану 23. став 3. брише се.
Члан 17.
У члану 29. став 2. брише се.
Члан 18.
У члану 30. став 1. после речи: "регистровано за производњу"
додају се речи: "дуванских прерађевина,".
После става 3. додају се нови ст. 4. и 5, који гласе:
"Лице које продаје течни нафтни гас крајњем потрошачу за погон
моторних возила дужно је да пријави Пореској управи – Централи место на
коме обавља продају тог производа.
Пореска управа – Централа води регистар продаваца течног
нафтног гаса крајњем потрошачу за погон моторних возила."
У досадашњем ставу 4, који постаје став 6, речи: "става 2."
замењују се речима: "ст. 2. и 5."
Члан 19.
Члан 32. брише се.
Члан 20.
У члану 39а став 1. речи: "грађевинских машина и бродова за
превоз терета," и речи: "односно обављања регистроване грађевинске
делатности и бродског превоза терета," бришу се.
Члан 21.
У члану 40. став 3. брише се.
Члан 22.
У називу дела XИИа ОБРАЧУНАВАЊЕ И ПЛАЋАЊЕ АКЦИЗЕ НА
ЦИГАРЕТЕ ОД 2005. ГОДИНЕ речи: "ОД 2005. ГОДИНЕ" бришу се.
Члан 23.
Члан 40а мења се и гласи:
"Акциза на цигарете у периоду до 31. децембра 2007. године
плаћа се, и то на:
1) цигарете из увоза у износу од 18,36 дин/пак;
2) цигарете које су произведене у земљи у износу од 5,44 дин/пак.
На цигарете из увоза и на цигарете произведене у земљи плаћа
се акциза, и то:
1) у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2008. године у износу
од 7,70 дин/пак;
2) у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2009. године у износу
од 8,10 дин/пак;
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од 12,10 дин/пак;
4) у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2011. године у износу
од 12,90 дин/пак;
5) од 1. јануара 2012. године плаћа се у износу од 13,60 дин/пак.
Акциза на цигарете из ст. 1. и 2.

плаћа се по паковању од

20 комада.
На цигарете које су у паковању различитом од паковања из става
3. овог члана, акциза се плаћа сразмерно паковању."
Члан 24.
Члан 40б мења се и гласи:
"На цигарете из увоза и на цигарете које су произведене у земљи,
поред акцизе из члана 40а овог закона, плаћа се и акциза по стопи од, и то:
1) у периоду до 31. децембра 2009. године 33%;
2) у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2010. године 40%;
3) у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2011. године 42%;
4) од 1. јануара 2012. године 43%.
Основицу за обрачун акцизе из става 1. овог члана чини
малопродајна цена цигарета.
Малопродајну цену из става 1. овог члана утврђује произвођач,
односно увозник цигарета.
Произвођач, односно увозник цигарета дужан је да малопродајну
цену пријави Управи и да је уз писмену сагласност Управе објави у "Службеном
гласнику Републике Србије" пре подношења захтева за издавање контролних
акцизних маркица.
Продаја цигарета по малопродајним ценама које су различите од
оних које је одредио произвођач, односно увозник није дозвољена."
Члан 25.
Члан 40г мења се и гласи:
"На цигаре и цигарилосе плаћа се акциза по стопи од, и то:
1) у периоду до 31. децембра 2009. године 33%;
2) у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2010. године 40%;
3) у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2011. године 42%;
4) од 1. јануара 2012. године 43%.
Основицу за обрачун акцизе из става 1. овог члана чини
малопродајна цена по комаду.
Малопродајну цену из става 2. овог члана утврђује произвођач,
односно увозник цигара и цигарилоса.
Продаја цигара и цигарилоса по малопродајним ценама које су
различите од оних које је одредио произвођач, односно увозник није
дозвољена."
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Члан 40д мења се и гласи:
"На дуван за пушење и остале дуванске прерађевине плаћа се
акциза по стопи од, и то:
1) у периоду до 31. децембра 2009. године 33%;
2) у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2010. године 40%;
3) у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2011. године 42%;
4) од 1. јануара 2012. године 43%.
Основицу за обрачун акцизе из става 1. овог члана чини
малопродајна цена по килограму.
Малопродајну цену из става 2. овог члана утврђује произвођач,
односно увозник дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина.
Продаја дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина по
малопродајним ценама које су различите од оних које је одредио произвођач,
односно увозник није дозвољена.
На дуван за пушење и остале дуванске прерађевине које су у
паковању различитом од паковања из става 2. овог члана, акциза се плаћа
сразмерно паковању."
Члан 27.
У члану 40ђ став 1. речи: "организацији за дуван, која их
објављује" замењују се речима: "Управи и објављују уз писмену сагласност
Управе".
У ставу 2. реч: "производа" замењује се речју: "прерађевина",
речи: "организацији за дуван" замењују се речју: "Управи", а речи: "која их
објављује" замењују се речима: "и да их објаве уз писмену сагласност Управе".
После става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
"Произвођачи, односно увозници дуванских прерађевина дужни
су да у пријави малопродајних цена из ст. 1. и 2. овог члана, односно у акту о
утврђивању, односно промени малопродајних цена из ст. 1. и 2. овог члана
назначе дан од када се те малопродајне цене примењују."
У досадашњем ставу 3, који постаје став 4, речи: "организације за
дуван" замењују се речима: "ЈП "Службени гласник", Београд."
У досадашњем ставу 4, који постаје став 5, реч: "виша" замењује
се речју: "различита", речи: "одредио приликом подношења захтева" замењују
се речима: "назначио у захтеву", а речи: "организацији за дуван, која је
објављује" замењују се речима: "Управи и објавио уз писмену сагласност
Управе".
Досадашњи став 5. постаје став 6.
Члан 28.
У члану 41. став 1. тачка 4) после речи: "органу" додају се запета
и речи: "односно не пријави Пореској управи - Централи место на коме обавља
продају течног нафтног гаса крајњем потрошачу за погон моторних возила".
У тачки 9) реч: "цигарете" замењује се речима: "дуванске
прерађевине", а речи: "чл. 40б и 40ђ" замењују се речима: "чл. 40б, 40г и 40д".
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прерађевина", речи: "организацији за дуван" замењују се речју: "Управи", а
тачка на крају замењује се тачком и запетом.
После тачке 10) додаје се тачка 11), која гласи:
"11) не објави малопродајне цене дуванских прерађевина у
"Службеном гласнику Републике Србије“, објави малопродајне цене дуванских
прерађевина у "Службеном гласнику Републике Србије“ без писмене
сагласности Управе или објави различите малопродајне цене дуванских
прерађевина у "Службеном гласнику Републике Србије“ од цена пријављених
Управи (чл. 40б и 40ђ)."
Члан 29.
У члану 43. став 1. тачка 3) после речи: "органу" додају се запета
и речи: "односно не пријави Пореској управи - Централи место на коме обавља
продају течног нафтног гаса крајњем потрошачу за погон моторних возила".
У тачки 7) реч: "цигарете" замењује се речима: "дуванске
прерађевине", а речи: "чл. 40б и 40ђ" замењују се речима: "чл. 40б, 40г и 40д".
У тачки 8) реч: "цигарета" замењује се речима: "дуванских
прерађевина", речи: "организацији за дуван" замењују се речју: "Управи", а
тачка на крају замењује се тачком и запетом.
После тачке 8) додаје се тачка 9), која гласи:
"9) не објави малопродајне цене дуванских прерађевина у
"Службеном гласнику Републике Србије“, објави малопродајне цене дуванских
прерађевина у "Службеном гласнику Републике Србије“ без писмене
сагласности Управе или објави различите малопродајне цене дуванских
прерађевина у "Службеном гласнику Републике Србије“ од цена пријављених
Управи (чл. 40б и 40ђ)."
Члан 30.
Прво годишње усклађивање динарских износа акциза из члана
10. и члана 23. став 2. овог закона, у складу са овим законом извршиће се у
јануару 2008. године стопом раста цена на мало у 2007. години.
Члан 31.
Одредбе члана 1а ст. 2. и 3. Закона о акцизама ("Службени
гласник РС", бр. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05 и
101/05 - др. закон), престају да важе 1. јануара 2008. године.
Члан 32.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
"Службеном гласнику Републике Србије".

