ЗАКОНА
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, 101/05-др. закон и 61/07), у члану 1а тачка 6)
после речи: „акцизе” запета и реч: „односно” замењују се речју: „и”.
Члан 2.
У члану 8. став 2. после речи: „износ” додају се речи: „царине и других”.
Члан 3.
У члану 9. став 1. тачка 1) број: „27,50” замењује се бројем: „42,00”.
У тачки 2) број: „16,66” замењује се бројем: „26,00”.
Тачка 4) мења се и гласи:
„4) течни нафтни гас за погон моторних возила

13,00 дин/кг”.

Члан 4.
У члану 10. став 1. тачка на крају замењује се запетом и додају речи: „осим
на дуванске прерађевине које служе за тестирање контроле квалитета производа.”
У ставу 4. тачка 3) после речи: „дуванске прерађевине” додају се речи:
„(резани дуван, дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут)”.
У ставу 5. речи: „у протеклом полугодишту” замењују се речима: „у
претходној години”.
Став 6. мења се и гласи:
„Влада, на предлог Управе, годишње утврђује, и то до 31. јануара текуће
године, износе најпопуларнијих цена из става 4. овог члана у претходној години.”

У ставу 7. речи: „у протеклом полугодишту” замењују се речима: „у
претходној години”, а речи: „у том полугодишту” замењују се речима: „у тој
години”.
Члан 5.
У члану 12а број: „9,00” замењује се бројем: „15,00”.

Члан 6.
У члану 17. додаје се став 6, који гласи:
„Усклађени износи акциза из става 5. овог члана примењиваће се од
наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.”
Члан 7.
У члану 18. став 1. после речи: „осим пива” додају се речи: „и цигарета које
се користе за тестирање квалитета производа”.
У ставу 2. после речи: „финансија” додају се речи: „(у даљем тексту:
министарство)”.
Члан 8.
У члану 19. став 1. тачка 2) мења се и гласи:
„2) које произвођач, односно увозник продаје за:
(1) службене потребе дипломатских и конзуларних представништава;
(2) службене потребе међународних организација, ако је то предвиђено
међународним уговорима;
(3) личне потребе страног особља дипломатских
представништава, укључујући и чланове њихових породица;

и

конзуларних

(4) личне потребе страног особља међународних организација, укључујући
и чланове њихових породица, ако је то предвиђено међународним уговорима;”.
Тачка 3) мења се и гласи:
„3) деривате нафте које продаје произвођач, односно увозник, а чији се
промет врши на основу међународног уговора, ако је тим уговором предвиђено
ослобођење од плаћања акцизе;”.
У тачки 6) тачка на крају замењује се тачком и запетом и додаје тачка 6а),
која гласи:
„6а) цигарете, односно алкохолна пића које је произвођач по одобрењу или
на основу налога надлежног органа уништио, а обележене су контролним акцизним
маркицама.”
Додају се ст. 3. и 4, који гласе:
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„Ослобођење из става 1. тачка 2. подтач. (1) и (3) овог члана остварује се под
условом реципроцитета, а на основу потврде министарства надлежног за спољне
послове.
Ближе услове, начин и поступак остваривања пореског ослобођења из става
1. тач. 2) и 3) овог члана прописује министар надлежан за послове финансија (у
даљем тексту: министар).”
Члан 9.
У члану 20б став 1. после речи: „произвођач” додају се речи: „акцизних
производа који је добио акцизну дозволу”.
После става 2. додају се нови ст. 3, 4. и 5, који гласе:
„Акцизна дозвола из става 1. овог члана издаје се на две године и може се
обновити.
Акцизну дозволу из става 1. овог члана даје министар доношењем решења,
по претходно прибављеном мишљењу надлежне организационе јединице Пореске
управе.
Решење из става 4. овог члана је коначно у управном поступку.”
Досадашњи став 3. постаје став 6.
Досадашњи став 4. брише се.
У досадашњем ставу 5, који постаје став 7, после речи: „добијање” додају се
запета и реч: „обнављање”, а речи: „надлежан за послове финансија” бришу се.
Члан 10.
У члану 21. став 2. после тачке 3) додаје се тачка 3а), која гласи:
„3а) исказивање мањка течног нафтног гаса за погон моторних возила
насталог у малопродајном објекту обвезника акцизе на тај гас, осим мањка који је
настао услед више силе;”.
У тачки 4) после речи: „складишту” додају се запета и речи: „односно у
малопродајном објекту обвезника акцизе на течни нафтни гас за погон моторних
возила”.
Члан 11.
У члану 30. став 6. речи: „надлежан за послове финансија” бришу се.
Члан 12.
Члан 33. брише се.
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Члан 13.
У члану 34. после речи: „обрачуна акцизе” додају се запета и речи: „као и
начин и поступак одобравања количина дуванских прерађевина на које се не
обрачунава и не плаћа акциза, а које служе за тестирање квалитета производа”, а
речи: „надлежан за послове финансија” бришу се.
Члан 14.
Члан 39. мења се и гласи:
„Члан 39.
Право на рефакцију плаћене акцизе има лице које је извезло акцизни
производ набављен у земљи непосредно од произвођача акцизног производа.”
Члан 15.
У члану 39а речи: „надлежан за послове финансија” бришу се.
Члан 16.
У члану 39б став 2. брише се.
У досадашњем ставу 3, који постаје став 2, речи: „ст. 1. и 2.” замењују се
речима: „става 1.”, а речи: „надлежан за послове финансија” бришу се.
Члан 17.
У члану 40. став 1. речи: „о плаћеној акцизи” замењују се речима: „да је
платио рачун произвођача акцизног производа са исказаном акцизом”.
Члан 18.
Члан 40а мења се и гласи:
„Члан 40а

На цигарете из увоза и на цигарете произведене у земљи плаћа се акциза, и
то:
1) до 31. децембра 2009. године у износу од 8,92 дин/пак;
2) у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2010. године у износу од 13,32
дин/пак;
3) у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2011. године у износу од 14,20
дин/пак;
4) од 1. јануара 2012. године 14,97 дин/пак.
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Акциза на цигарете из става 1. овог члана плаћа се по паковању од 20
комада.
На цигарете које су у паковању различитом од паковања из става 2. овог
члана, акциза се плаћа сразмерно паковању.”
Члан 19.
Члан 40б мења се и гласи:
„Члан 40б

На цигарете из увоза и на цигарете произведене у земљи, поред акцизе из
члана 40а овог закона, плаћа се и акциза по стопи од, и то:
1) до 31. децембра 2009. године 38%;
2) од 1. јануара до 31. децембра 2010. године 39%;
3) од 1. јануара до 31. децембра 2011. године 40%;
4) од 1. јануара 2012. године 42%.
Основицу за обрачун акцизе из става 1. овог члана чини малопродајна цена
цигарета, коју утврђује произвођач, односно увозник цигарета.”
Члан 20.
У члану 40в став 1. речи: „члана 40а” замењују се речима: „чл. 40а и 40г”.
После става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
„Усклађени износи акциза из става 1. овог члана примењиваће се од
наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.”
Досадашњи став 2. постаје став 3.
Члан 21.
Члан 40г мења се и гласи:
„Члан 40г
На цигаре и цигарилосе плаћа се акциза у износу од 14,50 дин/ком.
Акциза на цигаре и цигарилосе из става 1. овог члана плаћа се по комаду.”
Члан 22.
Члан 40д мења се и гласи:
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„Члан 40д

На дуван за пушење и остале дуванске прерађевине плаћа се акциза по стопи
од 35%.
Основицу за обрачун акцизе из става 1. овог члана чини малопродајна цена
по килограму.
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 23.
Члан 40ђ мења се и гласи:
„Члан 40ђ
Малопродајне цене дуванских прерађевина из члана 10. став 1. овог закона
одређују произвођачи, односно увозници тих дуванских прерађевина.
Малопродајне цене по јединици мере цигарета произвођачи, односно
увозници одређују пре подношења захтева за издавање контролних акцизних
маркица.
Малопродајне цене по јединици мере дуванских прерађевина из чл. 40г и
40д овог закона произвођачи, односно увозници одређују пре стављања у промет
тих производа.
Малопродајне цене дуванских прерађевина из ст. 2. и 3. овог члана
произвођачи, односно увозници пријављују Управи и објављују у „Службеном
гласнику Републике Србије”, уз писмену сагласност Управе.
Произвођачи, односно увозници дуванских прерађевина дужни су да
пријаве Управи сваку промену малопродајних цена из ст. 2. и 3. овог члана, и да их
објаве уз писмену сагласност Управе у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Трошкове објављивања малопродајних цена из ст. 4. и 5. овог члана у
„Службеном гласнику Републике Србије” сносе произвођачи, односно увозници,
уплатом новчаних средстава на рачун ЈП „Службени гласник”, Београд.
Произвођачи, односно увозници дуванских прерађевина дужни су да у
пријави малопродајних цена из ст. 4. и 5. овог члана, односно у акту о одређивању,
односно промени малопродајних цена из ст. 4. и 5. овог члана назначе дан од када
се те малопродајне цене примењују.
Продаја дуванских прерађевина по малопродајним ценама које су различите
од оних које је одредио произвођач, односно увозник није дозвољена.
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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 прерађевина.”
Члан 24.
После члана 40ђ додају се поглавље XIIб и члан 40е, који гласе:
„XIIб ПРОМЕТ АКЦИЗНИХ ПРОИЗВОДА СА АП КОСОВО И
МЕТОХИЈА
Члан 40е
Влада ће уредити извршавање овог закона на територији АП Косово и
Метохија за време важења Резолуције Савета безбедности ОУН број 1244.”
Члан 25.
У члану 41. став 1. тачка 9) речи: „чл. 40б, 40г и 40д” замењују се речима:
„члан 40ђ”.
У тачки 11) речи: „чл. 40б и 40ђ” замењују се речима: „члан 40ђ”.
Члан 26.
У члану 43. став 1. тачка 7) речи: „чл. 40б, 40г и 40д” замењују се речима:
„члан 40ђ”.
У тачки 9) речи: „чл. 40б и 40ђ” замењују се речима: „члан 40ђ”.
Члан 27.
Право на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте из члана 39б став 2.
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, 101/05-др. закон и 61/07), који су продати и отпремљени
купцима са територије АП Косово и Метохија до дана ступања на снагу овог
закона, оствариће се у складу са прописима који су важили до дана ступања на
снагу овог закона.
Члан 28.
У 2009. години неће се вршити утврђивање износа најпопуларнијих цена и
минималних акциза на дуванске прерађевине сагласно члану 4. овог закона, већ ће
се, сагласно члану 10. 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, 101/05-др. закон и 61/07), извршити
утврђивање износа најпопуларнијих цена и минималних акциза на дуванске
прерађевине за друго полугодиште 2008. године – у јануару 2009. године.
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Износи најпопуларнијих цена и минималних акциза на дуванске
прерађевине утврђени на начин из става 1. овог члана, примењиваће се у 2009.
години.
Члан 29.
Прво наредно усклађивање динарских износа акцизе из чл. 3, 5, 18. и 21.
овог закона извршиће се у јануару 2010. године стопом раста цена на мало у 2009.
години.
Члан 30.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”.
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