Правилник о изменама и допунама Правилника о начину обрачунавања и
плаћања
акцизе,
врсти,
садржини
и
начину
вођења
евиденција,
достављања података и подношења пореске пријаве
У ''Службеном гласнику РС'', бр. 20 од 16.03.2018. године, објављен је
Правилник о изменама и допунама Правилника о начину обрачунавања и плаћања
акцизе, врти, садржини и начину вођења евиденција – у даљем текст: Правилник о
изменама и допунама Правилника, достављања података и подношења пореске пријаве
- у даљем текст: Правилник о изменама и допунама Правилника, а који је ступио на
снагу осмог дана од дана објављивања, односно 24.03.2018. године.
У циљу првилне и једнообразне примене истог, обавештавамо вас о његовим
најважнијим изменама и допунама.
Правилником о изменама и допунама Правилника, прецизиран је члан 1.
Правилника, у смислу документације произвођача акцизних производа која служи као
основ за књижење у момометну стављања акцизних производа у промет, тако да члан
1. Правилника гласи да се, обрачунавање акцизе у складу са чланом 21. Закона о
акцизама, врши тако што, произвођач акцизних производа, у моменту стављања
акцизних производа у промет, у рачуну, отпремници, доставници, односно другој
веродостојној рачуноводственој исправи која служи као основ за књижење, поред
осталих прописаних података уноси и податке о основици за обрачун акцизе и стопу,
односно износ за обрачун акцизе и износ обрачунате акцизе.
Осим наведеног, у члану 5. Правиника, којим се уређује обрачунавање и
плаћање акцизе при увозу, прецизира се да се обрачуната акциза при увозу плаћа у
роковима и на начин предвиђен за плаћање увозних дажбина.
Даље, измењене су и допуњене одредбе члана 8. Правилника, које се односе на
умањење обрачунате акцизе на акцизне производе, осим на кафу, као и одредбе члана
8а, којима је уређено умањење обрачунате акцизе на кафу.
Новим чланом 8б Правилника, прецзирано је следеће.
На кафу из члана 14. став 1. тач. 1) до 4) Закона о акцизама, акциза се плаћа се
на један килограм нето масе.
На кафу из члана 14. став 1. тач. 5) до 8) Закона о акцизама, акциза се плаћа се
на један килограм нето масе кафе садржане у готовом производу.
Уколико се пржена кафа из члана 14. став 1. тачка 2) Закона из тарифних
ознака номенклатуре ЦТ: 0901 21 00 00 и 0901 22 00 00, у складу са прописом
којим се уређује квалитет сирове кафе, производа од кафе, сурогата кафе и
сродних производа, ставља у промет као мешавина пржене кафе са сурогатом,
акциза се плаћа према износу који је прописан за пржену кафу, и то на количину
коју чини нето маса готовог производа стављеног у промет, независно од
процента сурогата садржаног у готовом производу.
Уколико се ради о производима који се према пропису којим се уређује
квалитет сирове кафе, производа од кафе, сурогата кафе и сродних производа,
сврставају у мешавине екстраката, есенција и концентрата од кафе са прженом
цикоријом и осталим прженим заменама кафе или екстрактима, есенцијама и
концентратима тих производа из члана 14. став 1. тачка 6) Закона о акцизама из
тарифних ознака номенклатуре ЦТ: 2101 11 00 00, 2101 30 11 00, 2101 30 19 00, 2101
30 91 00 и 2101 30 99 00, акциза се плаћа за један килограм нето масе кафе садржане у
готовом производу.

У вези са напред цитираним чланом 8б став 3. Правилника, Министарство
финансија, Сектор за фискални систем, у свом акту број 011-00-00046/2018-04 од
26.01.2018. године, дало је објашњење да се у вези са питањем које се односи на износ
акцизе који се плаћа на пржену млевену кафу са додатком сурогата, сходно
Правилнику о квалитету сирове кафе, производа од кафе, сурогата кафе и сродних
производа (''Службени гласник РС", бр. 54/12 и 80/15), декларисање и обележавање
производа који се стављају у промет врши у складу са тим правилником и прописом
којим се уређује декларисање и означавање упакованих намирница.
С тим у вези, указујемо на примену Закона о Царинској тарифи, при увозу
предметне робе ''мешавина пржене кафе са сурогатом'' из члана 8б став 3.
Правилника.
Наиме, Напомена 1б уз Главу 21 Царинске тарифе гласи: „Ова глава не
обухвата: ...пржене замене кафе које садрже кафу у било којој сразмери (тарифни
број 0901)...“
Под сурогатима кафе у смислу Правилника о квалитету сирове кафе, производа
од кафе, сурогата кафе и сродних производа (''Службени гласник РС", бр. 54/12 и
80/15), подразумевају се: „...пржени плодови и пржени делови јестивих биљака
богатих скробом, шећерима и инулином, који прокувани или растворени у води дају
напитак који се користи као замена за кафу или додатак кафи. Као основне сировине
за производњу сурогата кафе могу се употребљавати: јечам, раж, пшеница, јечмени
слад и слад других житарица, цикоријино корење, смоква, рогач, сланутак, други
јестиви плодови богати скробом или шећером, као и соја...“
На основу Коментара ХС, пржене замене кафе су све врсте пржених производа
намењених да замене или ''имитирају'' кафу када се прелију врућом водом или се
додају кафи. Пример је пржена цикорија и понекад се називају ''кафа'', с тим да се као
префикс ставља име основне материје, нпр. јечам ''кафа'', слад ''кафа'', жир ''кафа'', итд.
Може се закључити да се према разматраном Правилнику под појмом
''сурогата кафе'' подразумевају пржене замене кафе дефинисане Коментаром ХС.
Замене кафе које садрже кафу у било којој сразмери, обухваћене су
тарифном позицијом 0901 90 90 00 Царинске тарифе.
Дакле, указујемо да се у складу са правилима о сврставању робе, ''мешавина
пржене кафе са сурогатом из члана 8б, став 3. Правилника'', не сматра прженом кафом
(тарифне ознаке номенклатуре ЦТ 0901 21 00 00 и 0901 22 00 00), за коју је у складу са
одредбама члана 14. Закона о акцизама (''Службени гласник РС'', бр. 22/01...и 18/18 усклађ. дин. изн.), прописано да се акциза плаћа у утврђеном износу на један килограм
нето масе, већ се предметна роба, сматра ''заменом кафе које садрже кафу из тарифне
ознаке 0901 90 90 00 Царинске тарифе'', а за коју је прописано да се акциза плаћа у
одређеном износу за један килограм нето масе кафе садржане у готовом производу.
С тим у вези, у циљу једнообразну примене одредбе члана 8б, став 3.
Правилника, у спољнотрговинском и унутрашњем промету, у Информационом
систему царинске службе, у оквиру тарифне позиције 0901 90 90 00 Царинске тарифе,
у коју се сврставају замене кафе које садрже кафу, отворена је Ех позиција са
следећим наименовањем:
01 – мешавина пржене кафе са сурогатом из члана 8б став 3. Правилника о
начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења
евиденција, достављања података и подношења пореске пријаве,
у ком случају се акциза плаћа према износу који је прописан за пржену
кафу (тарифна ознака номенклатуре ЦТ: 0901 21 00 00 и 0901 22 00 00), и то на
количину коју представља нето маса готовог производа стављеног у промет,
независно од процента сурогата садржаног у готовом производу.

(Акт УЦ-а, бр. Број 148-II-439-03-7/2018 од 20.04.2018. године)

