Обавештење о примени Закона о акцизама, Закона о накнадама за коришћење
јавних добара и Закона о ПДВ, у складу са Уредбом о усклађивању номенклатуре
Царинске тарифе за 2020. годину и износ акцизе на цигарете, од 01.01.2020. године
Имајући у виду да је одредбама члана 40ж Закона о акцизама (''Службени гласник
РС'', бр. 22/01...и 4/19 – усклађ. дин. изн. - у даљем тексту: Закон) прописано да се на
тарифне ознаке наведене у овом закону примењују прописи о усклађивању номенклатуре
Царинске тарифе, обавештавамо вас о следећем.
Наиме, одредбом члана 9. став 1. тачка 3) Закона, прописано је да се на деривате
нафте, биогорива и биотечности плаћа акциза, и то на гасна уља (тарифне ознаке
номенклатуре ЦТ: 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 00, 2710 19 48 00, 2710 20 11
00, 2710 20 15 00, 2710 20 17 00 и 2710 20 19 00).
С тим у вези, указујемо да je Уредбом о усклађивању номенклатуре Царинске
тарифе за 2020. годину (''Службени гласник РС'', бр. 85/19 – у даљем тексту: Уредба ЦТ
2020), која се примењује од 1. јануара 2020. године, између осталих, уведена нова
тарифна ознака 2710 20 16 00 ЦТ, уместо тарифних ознака номенклатуре 2710 20 15 00
и 2710 20 17 00 наведених у Закону о акцизама, а које су брисане из Уредбе ЦТ 2020.
Дакле, уместо тарифних ознака номенклатуре ЦТ 2710 20 15 00 и 2710 20 17 00
наведених у Закону о акцизама, гасна уља која су се сврставала у наведене тарифне
ознаке ЦТ, од 1. јануара 2020. године, сврставају се у тарифну ознаку 2710 20 16 00
Царинске тарифе.
Даље, одредбом члана 12а став 1. тачка 1) Закона о акцизама, прописано је да се
акциза на алкохолна пића плаћа по литри алкохолног пића и то на ракије од воћа, грожђа,
вина и друге воћне ракије са додатком екстракта биља, делова биља или пољопривредних
производа.
С тим у вези, указујемо да су Уредбом ЦТ 2020, уведене нове тарифне ознаке
номенклатуре ЦТ: 2208 20 16 00, 2208 20 18 00, 2208 20 19 00, 2208 20 28 00, 2208 20
66 00, 2208 20 69 00 и 2208 20 88 00, у које се од 1. јануара 2020. године, сврставају
ракије од воћа, грожђа, вина и друге воћне ракије са додатком екстракта биља,
делова биља или пољопривредних производа, уместо досадашњих тарифних ознака
номенклатуре ЦТ: 2208 20 27 00, 22 08 20 29 00, 2208 20 64 00, 2208 20 87 00 и 2208 20
89 00 које су брисане из Уредбе ЦТ 2020.
Истовремено указујемо да се, у складу са динамиком акцизног календара из члана
40а Закона о акцизама и Усклађених динарских износа акциза из члана 40а став 1. тач. 4)
до 8) Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2017. години
("Службени гласник РС", бр. 18/18), на цигарете из увоза и на цигарете произведене у
земљи (тарифне ознаке номенклатуре ЦТ 2402 20 10 00 и 2402 20 90 00), од 1. јанара
2020. године до 30. јуна 2020. године, плаћа акциза у износу од 73,73 дин/пак.
У складу са свим напред наведеним, ажуриран је Табеларни преглед
повезивања акцизних шифара са Царинском тарифом, као и Табела са тарифним
позицијама ЦТ за наплату накнаде за унапређење енергетске ефикасности и Табела
са тарифним позицијама ЦТ за наплату накнаде за формирање и одржавање
обавезних резерви нафте и деривата нафте, са применом од 1. јануара 2020. године.
Истовремено напомињемо да је, у циљу правилне примене Закона о порезу на
додату вредност (''Службени гласник РС'', бр. 84/04...и 72/19), у складу са Уредбом ЦТ
2020, ажуриран и Списак добара која се према члану 23. Закона о ПДВ опорезују

посебном стопом ПДВ од 10% разврстаних по номенклатури Царинске тарифе, као
смерница за лакше повезивање пореских прописа са Номенклатуром ЦТ, са применом
од 1. јануара 2020. године.
У ИСЦС-у су извршене одговарајуће измене, а све Табеле, као и Списак, биће
благовремено објављене на Порталу Управе царине, којима се може приступити преко
линка Расписи → ТАРИС → Група за порез, акцизу и таксе, као и на web site-у Управе
царина.
Прилог: као у тексту
(Акт УЦ-а, бр. 148-II-439-03-15/2019 од 27.12.2019. године)

