Службени гласник: 46/05
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 и 135/04), у члану 8. став 2. речи: "цигара,
цигарилоса и" бришу се.
Ст. 3. и 4. бришу се.
Члан 2.
У члану 9. тачка 2) тачка на крају замењује се тачком и запетом, а
после тачке 2) додаје се тачка 3), која гласи:
"3) остали деривати нафте који се добијају од
фракција нафте које имају распон дестилације до 380°С

32,00 дин/кг."

Додаје се став 2, који гласи:
"Министар надлежан за послове финансија и министар надлежан
за послове рударства и енергетике објављују листу деривата нафте из става 1.
тачка 3) овог члана."
Члан 3.
Члан 10. мења се и гласи:
"Члан 10.
На дуванске прерађевине (цигарете, цигаре, цигарилосе, дуван за
пушење и остале дуванске прерађевине) плаћа се акциза утврђена одредбама чл.
40а, 40б, 40г и 40д овог закона.
Цигаретама, цигарама, цигарилосима, дуваном за пушење и
осталим дуванским прерађевинама сматрају се дуванске прерађевине које се
производе и стављају у промет као таква врста прерађевина у складу са законом
којим се уређује производња и промет дувана и дуванских прерађевина.
Ако је обрачуната акциза на цигарете, цигаре, цигарилосе, дуван
за пушење и остале дуванске прерађевине, која је прописана у одредбама чл.
40а, 40б, 40г и 40д овог закона, мања од минималне акцизе утврђене овим
законом, плаћа се минимална акциза.
Минимална акциза из става 3. овог члана износи, и то на:
1) цигарете - 70% укупне акцизе из чл. 40а и 40б овог закона
утврђене за категорију цигарета са најпопуларнијом ценом;

- 2 2) цигаре и цигарилосе -100% акцизе из члана 40г овог закона
утврђене за категорију цигара и цигарилоса са најпопуларнијом ценом;
3) дуван за пушење и остале дуванске прерађевине - 100% акцизе
из члана 40д овог закона утврђене за категорију дувана за пушење и осталих
дуванских прерађевина са најпопуларнијом ценом.
Најпопуларнија цена из става 4. тач. 1) до 3) овог члана је
малопродајна цена оних ценовних категорија цигарета, цигара, цигарилоса,
дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина које имају највећи обим
продаје у Републици Србији у протеклом полугодишту.
Влада Републике Србије, на предлог органа, односно организације
надлежне за дуван (у даљем тексту: организација за дуван), утврђује износе
најпопуларнијих цена из става 4. овог члана два пута годишње, и то у периоду
од 1. до 31. јула у првом полугодишту текуће године, односно у периоду од 1. до
31. јануара у другом полугодишту претходне године.
Предлог износа најпопуларнијих цена из става 6. овог члана,
организација за дуван подноси на основу свих објављених малопродајних цена
цигарета, цигара, цигарилоса, дувана за пушење и осталих дуванских
прерађевина у протеклом полугодишту у "Службеном гласнику Републике
Србије" и података о обиму продаје ових дуванских прерађевина у том
полугодишту.
Влада Републике Србије уредиће начин и поступак утврђивања
износа најпопуларнијих цена цигарета, цигара, цигарилоса, дувана за пушење и
осталих дуванских прерађевина у смислу ст. 5. до 7. овог члана.
Износи најпопуларнијих цена и минималних акциза из ст. 4. и 6.
овог члана примењиваће се од наредног дана од дана објављивања у
"Службеном гласнику Републике Србије"."
Члан 4.
У члану 17. после става 1. додају се ст. 2, 3. и 4, који гласе:
"У случају повећања произвођачких цена деривата нафте из члана
9. став 1. тач. 1) и 2) овог закона због раста цене сирове нафте на светском
тржишту, које негативно утиче на макроекономску стабилност у земљи, Влада
Републике Србије може привремено смањити износе акциза утврђене у складу
са овим законом за износе за које су повећане произвођачке цене тих деривата
нафте, с тим што то умањење не може бити веће од 20% последњих објављених
износа акциза усклађених према ставу 1. овог члана.
У случају смањења произвођачких цена деривата нафте из члана
9. став 1. тач. 1) и 2) овог закона због пада цене сирове нафте на светском
тржишту, износи акциза утврђени у складу са ставом 2. овог члана увећавају се
за износе за које су смањене произвођачке цене тих деривата нафте, а највише
до последњих објављених износа акциза усклађених према ставу 1. овог члана.
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нафте из члана 9. став 1. тач. 1) и 2) овог закона са полугодишњом стопом раста
цена на мало, основице за усклађивање су последњи објављени усклађени,
односно умањени или увећани износи акциза на поменуте деривате нафте,
сагласно ставу 1, односно ст. 2. и 3. овог члана."
У досадашњем ставу 2. који постаје став 5. реч: "усклађене" брише
се, а речи: "става 1." замењују се речима: "ст. 1. до 3.".
Члан 5.
У члану 19. став 1. тачка 2) тачка и запета на крају замењује се
запетом, а после речи: "реципроцитета" додају се речи: "као и у другим
случајевима предвиђеним међународним уговором;"
У тачки 4) тачка на крају замењује се запетом, а после речи:
"линијама" додају се речи: "као и на производе који се отпремају у слободне
царинске продавнице отворене на ваздухопловним пристаништима отвореним
за међународни саобраћај на којима је организована пасошка и царинска
контрола ради продаје путницима у складу са царинским прописима."
У ставу 2. после речи: "линијама" додају се речи: "или у
слободним царинским продавницама отвореним на ваздухопловним
пристаништима отвореним за међународни саобраћај на којима је организована
пасошка и царинска контрола"."
Члан 6.
У члану 20б став 2. реч: "Агенције" замењује се речју:
"организације".
Члан 7.
После члана 39а додаје се члан 39б, који гласи:
"Члан 39б
Лице које деривате нафте из члана 9. став 1. тачка 3) овог закона
користи за индустријске сврхе, може остварити рефакцију плаћене акцизе на те
деривате нафте, под условом да те деривате нафте набавља од увозника,
односно произвођача тих деривата нафте и да је на те деривате нафте увозник,
односно произвођач платио прописани износ акцизе.
За време важења Резолуције Савета безбедности ОУН број 1244,
обвезник акцизе - произвођач деривата нафте који прода деривате нафте из
члана 9. став 1. тач. 1) и 2) овог закона купцима са територије АП Косово и
Метохија, може остварити рефакцију плаћене акцизе на те деривате нафте, под
условом да има доказ да су продати деривати нафте плаћени и отпремљени на
територију АП Косово и Метохија, као и доказ да је на те деривате нафте плаћен
прописан износ акцизе.
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рефакцију акцизе из ст. 1. и 2. овог члана прописаће министар надлежан за
послове финансија."
Члан 8.
У члану 40в ст. 3, 4. и 5. бришу се.
Члан 9.
После члана 40в додају се чл. 40г, 40д и 40ђ, који гласе:
"Члан 40г
На цигаре и цигарилосе плаћа се акциза у висини, и то:
1) у периоду до 31. децембра 2006. године - 30%;
2) у периоду од 1. јануара 2007. године до 31. децембра 2009.
године - 40%;
3) од 1. јануара 2010. године - 50%.
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.
Члан 40д
На дуван за пушење и остале дуванске прерађевине плаћа се
акциза у висини, и то од:
1) у периоду до 31. децембра 2006. године -30%;
2) у периоду од 1. јануара 2007. године до 31. децембра 2009.
године - 40%;
3) од 1. јануара 2010. године - 50%.
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.
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паковању различитом од паковања из става 2. овог члана, акциза се плаћа
сразмерно паковању.
Члан 40ђ
Малопродајне цене по јединици мере дуванских прерађевина из
члана 40б став 3, члана 40г став 3. и члана 40д став 3. овог закона пријављују се
организацији за дуван, која их објављује у "Службеном гласнику Републике
Србије".
Произвођачи, односно увозници дуванских производа дужни су да
пријаве организацији за дуван сваку промену малопродајних цена из става 1.
овог члана, која их објављује у "Службеном гласнику Републике Србије".
Трошкове објављивања малопродајних цена из ст. 1. и 2. овог
члана у "Службеном гласнику Републике Србије" сноси произвођач, односно
увозник, уплатом новчаних средстава на рачун организације за дуван.
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 организацији за дуван, која је објављује у "Службеном гласнику
Републике Србије".
Малопродајне цене из става 1. овог члана морају да буду
истакнуте у, односно на објекту трговине на мало, тако да су јасно видљиве за
потрошаче дуванских производа."
Члан 10.
У члану 41. став 1. тачка 9) речи: "чл. 40б и 40в" замењују се
речима: "чл. 40б и 40ђ".
У тачки 10) реч: "Агенцији" замењује се речју: "организацији", а
речи: "члан 40в" замењују се речима: "члан 40ђ".
Члан 11.
У члану 43. став 1. тачка 7) речи: "чл. 40б и 40в" замењују се
речима: "чл. 40б и 40ђ".
У тачки 8) реч: "Агенцији" замењује се речју: "организацији", а
речи: "члан 40в" замењују се речима: "члан 40ђ".
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Изузетно од члана 3. овог закона, Влада Републике Србије, на
предлог организације за дуван, утврдиће и објавити у "Службеном гласнику
Републике Србије" у року од 15 дана од дана ступања на снагу овог закона,
износе најпопуларнијих цена и минималних акциза на цигарете, цигаре,
цигарилосе, дуван за пушење и остале дуванске прерађевине за прво
полугодиште 2005. године, на основу свих објављених малопродајних цена ових
производа у "Службеном гласнику Републике Србије" и података о обиму
продаје цигарета, цигара, цигарилоса, дувана за пушење и осталих дуванских
прерађевина у 2004. години.
Износи најпопуларнијих цена и минималних акциза из става 1.
овог члана примењиваће се од наредног дана од дана објављивања у
"Службеном гласнику Републике Србије" до утврђивања износа
најпопуларнијих цена и минималних акциза на цигарете, цигаре, цигарилосе,
дуван за пушење и остале дуванске прерађевине за друго полугодиште 2005.
године, сагласно члану 3. овог закона."
Члан 13.
Усклађивање износа акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1.
тач. 1) и 2) Закона о акцизама ("Службени гласник РС", бр. 22/01, 73/01, 80/02,
43/03, 72/03, 43/04, 55/04 и 135/04) са стопом раста цена на мало у октобру,
новембру и децембру 2004. године извршиће се у јулу месецу 2005. године.
Члан 14.
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
"Службеном гласнику Републике Србије".

