Закон о изменама и допунама Закона о акцизама и износи акциза који се
примењују од 1. јануара 2016. године
Закон о изменама и допунама Закона о акцизама, објављен је у ''Службеном
гласнику РС'', бр. 103 од 14.12.2015. годинe, ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања, а примењиваће се од 1. јануара 2016. године.
У циљу правилне и једнообразне примене обавештавате се о најважнијим
изменама и допунама.
Одредбом члана 1. Закона о изменама и допунама Закона о акцизама,
утврђени су нови износи акцизе на поједине деривате нафте, и то на: безоловни
бензин 52,50 дин/лит, гасна уља 54,00 дин/лит и течни нафтни гас 41,00 дин/кг.
Такође, утврђени су и нови износи за рефакцију плаћене акцизе на деривате
нафте у зависноси од намене коришћења истих и укинуто је право на рефакцију
плаћене акцизе на гасна уља која се користе као моторно гориво за погон бродова
за превоз терета у унутрашњем речном саобраћају.
Одредбом члана 2. Закона о изменама и допунама Закона о акцизама,
усклађен је предмет опорезивања акцизом алкохолних пића са новим Законом о
јаким алкохолним пићима (''Службени гласник РС'', бр. 92/15), који се примењује
од 1. јанаура 2016. године, а који на другачији начин уређује категорије алкохолних
пића, и то кроз Прилог Категорије јаких алкохолних пића, у односу на сада важеће
прописе којима се уређује квалитет и други захтеви за алкохолна пића, што за
последицу има директан утицај на предмет опорезивања акцизом алкохолних пића.
Такође, проширен је и предмет опорезивања акцизом на нискоалкохолна
пића која садрже више од 1,2% v/v, а највише 15% v/v етанола, за разлику од сада
важећег законског решења да се акцизом опорезују нискоалкохолна пића која
садрже више од 5% v/v, а највише 15% v/v етанола.
У складу са најновијим изменама и допунама Закона о акцизама,
алкохолним пићима сматрају се пића која се, у зависности од сировина од којих се
производе и садржаја етанола, стављају у промет као таква врста пића у складу са
прописом о квалитету и другим захтевима за алкохолна пића. Алкохолним пићем
сматрају се, у смислу овог закона, сва јака алкохолна пића, која су уређена
прописима којима се уређује област јаких алкохолних пића.
Алкохолним пићем сматрају се, у смислу овог закона, и нискоалкохолна
пића која садрже више од 1,2 % vоl алкохола, а највише 15 % vоl алкохола, којa се
производe од воћних сокова или освежавајућих безалкохолних пића уз додатак
рафинисаног етил алкохола или алкохолних пића или биљних екстраката или
алкохолних пића добијених путем ферментације (вина, вина од јабуке – cider, вина
од крушке – perry, и др), а квалитет воћних сокова, освежавајућих безалкохолних
пића, рафинисаног етил алкохола, алкохолних пића, вина и алкохолних пића
добијених путем ферментације мора да буде у складу са прописима којима се
регулише њихов квалитет.
Дакле, проширен је и предмет опорезивања акцизом на нискоалкохолна
пића која садрже више од 1,2% v/v, а највише 15% v/v алкохола, за разлику од сада

важећег законског решења да се акцизом опорезују нискоалкохолна пића која
садрже више од 5% v/v, а највише 15% v/v алкохола.
Такође, имајући у виду напред цитирану дефиницију нискоалкохолних пића,
напомињемо да ће од 1. јануара 2016. године, у односу на сада важеће законско
решење, бити проширен предмет опорезивања акцизом и на нискоалкохолна пића
којa се производe од воћних сокова или освежавајућих безалкохолних пића уз
додатак алкохолних пића добијених путем ферментације (вина, вина од јабуке –
cider, вина од крушке – perry, и др).
Алкохолним пићем сматрају се, у смислу овог закона, све врсте пива, осим
безалкохолног пива које садржи до 0,5% алкохола, без обзира на начин паковања.
Акциза на алкохолна пића плаћа по литри алкохолног пића у следећим
износима, и то на:
1) ракије од воћа, грожђа, вина и друге воћне ракије са додатком екстракта
биља, делова биља или пољопривредних производа
124,00 дин/лит;
2) ракије од житарица и осталих пољопривредних сировина 316,00 дин/лит;
3) остала јака алкохолна пића
203,00 дин/лит;
4) нискоалкохолна пића
21,00 дин/лит;
5) пиво
24,00 дин/лит.
На алкохолна пића која су у паковању различитом од једног литра, акциза се
плаћа сразмерно паковању.
Одредбом члана 11. Закона о изменама и допунама Закона о акцизама, рок
за ослобођење од обрачунавања и плаћања акцизе (уз примену шифре ''13'' и ''14'' за
попуњавање пете поделе Рубрике 33 ЈЦИ), које је прописано одредбом члана 12.
Закона о изменама и допунама Закона о акцизама (''Службени гласник РС'', бр.
119/12 и 142/14), на деривате нафте, и то на: течни нафтни гас (тарифне ознаке
номенклатуре ЦТ: 2711 12 11 00 до 2711 19 00 00) и остале деривате нафте који се
добијају од фракција нафте које имају распон дестилације до 380°С (тарифне
ознаке номенклатуре ЦТ: 2710 12 11 00, 2710 12 15 00, 2710 12 21 00, 2710 12 25
00, 2710 12 90 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 29 00, 2710 19 31 00, 2710 19
35 00, 2710 19 99 00, 2710 20 90 19 и 2710 20 90 99), који се користе као сировина и
енергенти у процесима фракционе дестилације ради даље полимеризације, парног
крековања и екстракције бутадиена, као и на производе који се добијају из процеса
фракционе дестилације ради даље полимеризације, парног крековања, екстракције
бутадиена и производње MTBE (Metil Tercijalni Butil Etar), као и на течни нафтни
гас и то за лаке утечњене угљоводонике из тарифне ознаке номенклатуре ЦТ: 2711
19 00 00 у случају када се као сировине користе у производњи течног нафтног гаса
и примарног бензина и процесима сепарације, продужен је до 31. децембра 2016.
године.
Одредбом члана 13. Закона о изменама и допунама Закона о акцизама,
прописано је да ће се до 31. децембра 2015. године опорезивање алкохолних пића,
укључујући и пива, вршити у складу са Законом о акцизама (''Службени гласник
РС'', бр. 22/01...и 55/15).
Одредбом члана 15. Закона о изменама и допунама Закона о акцизама,
прописано је да ће на нискоалкохолна пића која садрже више од 1,2 % vоl алкохола,
а највише до 5 % vоl алкохола, која су до 31. децембра 2015. године, унета у
царинско подручје Републике, а за које није окончан царински поступак, надлежни

царински орган обрачунати акцизу у складу са одредбама овог закона, а увозник
није дужан да наведене производе прилком увоза обележи контролним акцизним
маркицама.
Истовремено указујемо да се, у складу са динамиком акцизног календара из
члана 40а Закона о акцизама (''Службени гласник РС'', бр. 22/01... и 55/15), 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 2016. године до 30.
јуна 2016. године, плаћа акциза у износу од 58,20 дин/пак, а у складу са одредбом
члана 40д, на дуван за пушење и остале дуванске прерађевине (тарифни број
номенклатуре ЦТ 2403) од 1. јануара 2016. године, плаћа се акциза по стопи од
43%.
Такође, у прилогу се доставља ажуриран Табеларни преглед повезивања
акцизних шифара са Царинском тарифом са измењеним називима акцизних група
код алкохолних пића и износима акциза који се примењују од 1. јануара 2016.
године.
(Акт УЦ-а, бр. 148-II-439-03-19/2015 од 21.12.2015. године)

