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, 119/12, 47/13, 68/14-др. закон и 142/14),
у члану 1а тачка 3) речи: „обрачунава и плаћа” замењују се речима: „је дужно да
плати”.
У тачки 6) речи: „и да ставља у промет акцизне производе са
обрачунатом и плаћеном акцизом” бришу се.
У тачки 7) после речи: „режим одложеног” додају су речи: „обрачунавања
и”.
Члан 2.
Члан 2. мења се и гласи:
„Члан 2.
Акцизом се опорезују следећи производи:
1)

деривати нафте;

2)

биогорива и биотечности;

3) дуванске преређевине, укључујући и дуванске прерађевине које се
при употреби греју али не сагоревају;
4)

алкохолна пића;

5)

кафа;

6)

течности за пуњење електронских цигарета;

7)

електрична енергија за крајњу потрошњу.”.

Члан 3.
У члану 10. став 1. после речи: „40д овог закона,” додају се речи: „a на
дуванске прерађевине које се при употреби греју али не сагоревају (у даљем
тексту: несагоревајући дуван) акциза се плаћа у складу са ставом 10. овог
члана,”.
После става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
„Несагоревајући дуван је посебна дуванска прерађевина сврстана у
тарифну ознаку номенклатуре ЦТ 2403 99 90 00 која је сачињена тако да се
приликом употребе загрева али не сагорева.”.
Досадашњи став 3. постаје став 4.
У досадашњем ставу 4, који постаје став 5, речи: „става 3.” замењују се
речима: „става 4.”.
У досадашњим ст. 5, 6. и 7, који постају ст. 6, 7. и 8, речи: „става 4.”
замењују се речима: „става 5.”.
У досадашњем ставу 8, који постаје став 9, речи: „става 7.” замењују се
речима: „става 8.”.
После досадашњег става 8, који постаје став 9, додаје се нови став 10,
који гласи:
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„На несагоревајући дуван плаћа се акциза по килограму дуванске смесе,
а у износу од 40% минималне акцизе на 1.000 комада цигарета утврђене за
категорију просечне пондерисане малопродајне цене цигарета.”.
У досадашњем ставу 9, који постаје став 11, речи: „ст. 5. до 8.” замењују
се речима: „ст. 6. до 9.”.
У досадашњем ставу 10, који постаје став 12, речи: „ст. 4. и 7.” замењују
се речима: „ст. 5. и 8.”.
Члан 4.
После члана 14. додаје се члан 14а, који гласи:
„Члан 14а
Течностима за пуњење електронских цигарета, у смислу овог закона,
сматрају се производи из тарифне ознаке номенклатуре ЦТ 3824 90 92 90 који
приликом коришћења електронске цигарете на предвиђени начин стварају пару
за удисање, као и течности за пуњење електронских цигарета садржане у
другим производима који се сврставају у тарифну ознаку номенклатуре ЦТ 8543
70 90 90.
Акциза на течности за пуњење електронских цигарета износи 4,00
динара по милилитру.”.
Члан 5.
У члану 17. став 1. речи: „12a и 14.” замењују се речима: „12a, 14. и 14а”.
Члан 6.
У члану 18. после става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
„Изузетно од става 1. овог члана, цигарете и алкохолна пића која се
увозе ради продаје дипломатским и конзуларним представништвима, сходно
одредби члана 19. став 1. тачка 2) подтач. (1) и (3) овог закона, не морају бити
обележени контролном акцизном маркицом у складу са прописом који уређује
обележавање наведених производа контролном акцизном маркицом.”.
Досадашњи ст. 2. до 4. постају ст. 3. до 5.
Члан 7.
У члану 19. став 1. тачка 1) после речи: „произвођач” додају се запета и
речи: „односно које произвођач ради извоза отпрема у царинско складиште,
отворено у складу са царинским прописима”.
У тачки 4) речи: „које произвођач, односно увозник отпрема ради продаје
у авионима и бродовима” замењују се речима: „које произвођач отпрема,
односно увозник смешта, у царинско складиште отворено у складу са
царинским прописима, ради продаје у авионима и бродовима, односно ради
снабдевања авиона и бродова,”.
У ставу 2. речи: „тач. 1) и 4)” замењују се речима: „тачка 1) у делу који се
односи на извоз и тачка 4)”, а после речи: „авионима и бродовима” додају се
запета и речи: „односно ради снабдевања авиона и бродова,”.
Члан 8.
Члан 20а мења се и гласи:
„Члан 20а
Обрачунавање и плаћање акцизе одлаже се ако се акцизни производи
отпремају из:
1)

производног погона произвођача у његово акцизно складиште;
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2) акцизног
складиште.”.

складишта

произвођача

у

његово

друго

акцизно

Члан 9.
У члану 21. став 2. мења се и гласи:
„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, осим
отпремања акцизних производа из производног погона у царинско складиште,
отворено у складу са царинским прописима;
2) свако отпремање акцизних производа из акцизног складишта осим
отпремања у сопствено друго акцизно складиште, односно у царинско
складиште, отворено у складу са царинским прописима;
3) мањак производа у акцизном складишту, осим мањка који се може
правдати вишом силом;
4) расход (кало, растур, квар и лом) у акцизном складишту, изнад
количине утврђене прописом који доноси Влада.”.
Додаје се став 3, који гласи:
„Стављањем у промет акцизних производа сматра се и свако отпремање
акцизних производа из царинског складишта за које је, у складу са чланом 19.
став 1. тач. 1) и 4) овог закона прописано ослобођење од плаћања акцизе, ако
се не отпреме ван територије Републике Србије, осим отпремања акцизних
производа од стране произвођача акцизних производа у сопствени производни
погон ради оплемењивања, обраде, дораде или прераде у складу са царинским
прописима.”.
Члан 10.
У члану 30. став 1. после речи: „дуванских прерађевина,” додају се речи:
„укључујући и несагоревајући дуван, течности за пуњење електронских
цигарета,”.
Члан 11.
После главе XIIв ТАРИФНЕ ОЗНАКЕ, додаје се глава XIIг ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА са чл. 40з до 40н, који гласе:
„XIIг ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
Члан 40з
Изузетно од одредаба чл. 3, 6, 8, 19, 21, 23, 24, 25, 26. и 30. овог закона,
опорезивање акцизом електричне енергије уређује се одредбама чл. 40и до 40н
овог закона.
Члан 40и
На електричну енергију за крајњу потрошњу (тарифне
номенклатуре ЦТ 2716 00 00 00) плаћа се акциза по стопи од 7,5%.

ознаке

Крајњом потрошњом, у смислу става 1. овог члана, сматра се испорука
електричне енергије крајњим купцима у Републици Србији, укључујући и
потрошњу електричне енергије од стране снабдевача за сопствене потребе,
обрачуната на основу очитавања потрошње преко мерних уређаја на местима
примопредаје електричне енергије, у складу са законом којим се уређује област
енергетике.
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Члан 40ј
Обвезник акцизе на електричну енергију је лице које се, у складу са
законом којим се уређује област енергетике, сматра снабдевачем електричном
енергијом.
Члан 40к
Основицу за обрачун акцизе на електричну енергију из члана 40и став 1.
овог закона чини цена електричне енергије у коју се урачунавају сви трошкови
који су директно везани за испоручену електричну енергију, а у складу са
законом којим се уређује област енергетике.
Члан 40л
Снабдевач електричном енергијом обрачунава акцизу на електричну
енергију на основу издатих рачуна, односно на основу обрачуна потрошње
електричне енергије за сопствене потребе, у обрачунском периоду.
Обрачунски период је каледнарски месец у којем је извршено очитавање
потрошње електричне енергије.
Обавеза обрачунавања акцизе настаје најранијим од следећих дана, и
то даном:
1) очитавања потрошње електричне енергије, на основу података о
мерењу испоручене електричне енергије;
2)

утврђивања процењене потрошње електричне енергије.

Мерење испоручене електричне енергије из става 3. тачка 1) овог члана
врши оператор преносног система, односно оператор дистрибутивног система.
Утврђивање процењене потрошње електричне енергије из става 3. тачка
2) овог члана врши снабдевач електричном енергијом на основу података
оператора дистрибутивног система о процењеним испорученим месечним
количинама електричне енергије крајњем купцу према просечној месечној
потрошњи електричне енергије тог купца из одговарајућег обрачунског периода
претходне године, односно према споразумно утврђеној месечној потрошњи
електричне енергије са новим крајњим купцем.
Снабдевач електричном енергијом из става 5. овог члана обавезан је да
најмање једном шестомесечно сачини коначан обрачун акцизе за месеце за
које је акциза утврђена према процењеним, односно споразумно утврђеним
месечним количинама електричне енергије.
Снабдевач електричном енергијом дужан је да за испоручену, односно
процењену испоруку електричне енергије изда рачун, односно да сачини
обрачун из става 1. овог члана, у року од осам дана од дана настанка обавезе
по основу акцизе.
Рачун, односно обрачун из става 7. овог члана обавезно садржи податак
о датуму настанка обавезе по основу акцизе, основици за обрачун акцизе,
стопи акцизе и износу обрачунате акцизе.
Члан 40љ
Акциза се не плаћа на електричну енергију:
1)

која се испоручује за:

(1) службене потребе дипломатских и конзуларних представништава;
(2) службене потребе међународних организација, ако је то предвиђено
међународним уговором;
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(3) личне потребе страног особља дипломатских и конзуларних
представништава, укључујући и чланове њихових породица;
(4) личне потребе страног особља међународних организација,
укључујући и чланове њихових породица, ако је то предвиђено међународним
уговором;
2) чија се испорука врши у оквиру реализације међународног уговора,
ако је тим уговором предвиђено ослобођење од плаћања акцизе;
3) која се користи за производњу електричне енергије, односно за
производњу електричне и топлотне енергије у комбинованом процесу
производње (когенерација), као и за сопствену потрошњу, односно одржавање
способности производње електричне енергије произвођача електричне
енергије;
4) која се користи за производњу угља у рудницима са површинском
експлоатацијом угља (површински копови);
5) која се користи за обезбеђивање системских услуга, балансирање
система, обезбеђивање сигурног рада преносног и дистрибутивног система и за
надокнаду губитака у преносном и дистрибутивном систему, у складу са
законом којим се уређује област енергетике.
Ослобођење из става 1. тачка 1) подтач. (1) до (4) овог члана остварује
се под условом реципроцитета, а на основу потврде министарства надлежног
за спољне послове.
Члан 40м
Обвезник акцизе дужан је да утврђену обавезу по основу акцизе на
електричну енергију искаже у пореској пријави коју доставља надлежном
пореском органу најкасније у року од 15 дана по истеку обрачунског периода.
Обвезник акцизе дужан је да обрачунату акцизу плати у периоду за
подношење пореске пријаве из става 1. овог члана.
Члан 40н
Ближе услове, начин и поступак обрачунавања и плаћања акцизе на
електричну енергију, као и остваривање ослобођења прописује министар.”.
Члан 12.
Прво усклађивање динарских износа акцизе на течности за пуњење
електронских цигарета извршиће се у јануару 2016. године индексом
потрошачких цена у 2015. години.
Члан 13.
Произвођач несагоревајућег дувана и течности за пуњење електронских
цигарета, дужан је да на дан ступања на снагу овог закона изврши попис
затечених залиха наведених производа и да пописне листе достави надлежном
пореском органу у року од 15 дана од дана извршеног пописа.
Члан 14.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”, а одредбе члана 11. овог закона, осим
одредбе којом се уређује правни основ за доношење подзаконског акта (члан
40н), примењиваће се за потрошњу електричне енергије остварену почев од 1.
августа 2015. године.
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