Закон о изменама и допунама Закона о акцизама
Закон о изменама и допунама Закона акцизама, објављен је у ''Службеном
гласнику РС'', бр. 30 од 20.04.2018. године, ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања, односно 28.04.2018. године.
У циљу правилне и једнообразне примене обавештавате о његовим најважнијим
изменама и допунама.
Наиме, измењене су и допуњене одредбе које се односе на:
- усклађивање тарифних ознака номенклатуре Царинске тарифе у које се
сврставају течности за пуњење електронских цигарета;
- кафу која је намењена за крајњу потрошњу, а која се увози ради продаје
дипломатским и конзуларним представништвима, да не мора бити обележена
контролном акцизном маркицом;
- умањење, односно сразмерно умањење обрачунате акцизе;
- ослобођење од плаћања акцизе на поједине деривате нафте који се користе у
индустријске сврхе, а у циљу несметаног обављања процеса производње од стране
привредних субјеката који исте користе у индустријске сврхе;
- прецизирање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и
биогорива.
Чланом 1. Закона о изменама и допунама Закона о акцизама, врши се
усклађивање тарифних ознака номенклатуре ЦТ из члана 14а став 1. Закона о акцизама,
са Уредбом о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2018. годину (''Службени
гласник РС'', бр. 109/17), која се примењује од 1. јануара 2018. године, а којом су,
између осталих, уведене нове тарифне ознаке у које се сврставају течности за пуњење
електронских цигарета, о чему су подсећамо, све царинарнице већ обавештене актом
Управе царина бр. 148-11-439-03-18/3/2017 од 25.12.2017. године.
Чланом 2. Закона о изменама и допунама Закона о акцизама, допуњена је
одредба члана 18. став 2. Закона о акцизама, тако да кафа намењена за крајњу
потрошњу која се увози ради продаје дипломатским и конзуларним представништвима,
сходно одредби члана 19. став 1. тачка 2) подтач. (1) и (3) Закона о акцизама, не мора
бити обележена контролном акцизном маркицом у складу са прописом који уређује
обележавање наведених производа контролном акцизном маркицом, чиме овај акцизни
производ има исти третман као цигарете и алкохолна пића која се увозе за наведене
сврхе.
Чланом 3. Закона о изменама и допунама Закона о акцизама, допуњен је члан
19. став 1. тачка 6а) Закона о акцизама, тако да се акциза не плаћа, поред цигарета и
алкохолних пића, и на кафу коју је произвођач по одобрењу или на основу налога
надлежног органа уништио, а обележена је контролном акцизном маркицом.
Чланом 4. Закона о изменама и допунама Закона о акцизама, после члана 19.
Закона, додат је нови члан 19а, а којим је прописано да се акциза не плаћа на деривате
нафте, и то на:
1) 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° Ц (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 МТБЕ (Метил Терцијални Бутил
Етар);
2) 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 у процесима сепарације.
С тим у вези, подсећамо на примену акта Управе царина бр. 148-11-439-038/4/2012 од 18.12.2012. године, и обавезно подношење Изјаве о крајњој намени робе –
деривата нафте, у којој се наводи у којим законом прописаним процесима се иста
користи, под шифром ''У76'' у Рубрици 44 (Додатне информације/Поднете
исправе/Потврде и одобрења) ЈЦИ. Такође, за остваривање ослобођења од плаћања
акцизе по напред наведеним основима, у пету потподелу Рубрике 33 ЈЦИ уносе се
шифре ''13'', односно ''14'', прописане Правилником о облику, садржини, начину
подношења и попуњавања декларацције и других образаца у цаирнском поступку
(''Службени глансик РС'', бр. 7/15... и 117/17), Прилог 8. Кодекс шифара, део XИИИ.
Законски основ за ослобођење од плаћања акцизе.
Чланом 5. Закона о изменама и допунама Закона о акцизама, извршене су
измене у члану 20. Закона о акцизама, тако да обвезник има право на умањење
обрачунате акцизе у висини износа плаћене акцизе на производе који су набављени од
произвођача, односно увозника акцизних производа или их произвођач сам производи,
односно увози, а који се као репродукциони материјал употребљавају у производњи
производа на које се плаћа акциза, укључујући и на акцизне производе који су сходно
члану 19. Закона ослобођени плаћања акцизе, а у чијем процесу производње је
употребљен други акцизни производ као репродукциони материјал.
Поред тога, при обрачуну износа акцизе на кафу обвезник има право на сразмерно
умањење обрачунате, односно исказане акцизе од стране претходног учесника од кога
је набавио кафу, односно има право на сразмерно умањење плаћене акцизе коју је сам
увезао, а која се користи у фази производње, односно прераде, а чиме се сви учесници
који учествују у поступку промета и производње кафе стављају у равноправан положај.
Чланом 6. Закона о изменама и допунама Закона о акцизама, прописује се да
је лице из члана 6. став 1. тачка 5а) Закона о акцизама, које стави у промет у Републици
Србији акцизне производе супротно одредбама тог закона, дужно да обрачунату акцизу
плати у прописаном року који је наложен решењем надлежног органа у складу са
законом (члан 23. став 4. Закона о акцизама).
Чланом 7. Закона о изменама и допунама Закона о акцизама, прецизира се
члан 39б Закона о акцзама, тако да право на рефакцију плаћене акцизе на деривате
нафте и биотечности из члана 9. став 1. тач. 3), 4), 5), 6) и 7) Закона о акцизама, може да
оствари купац - крајњи корисник који наведене деривате нафте користе као енергетска
горива у производњи електричне и топлотне енергије или када се наведени деривати
нафте користе као енергетско гориво или као репродукциони материјал.
(Акт УЦ-а, бр. 148-II-439-03-8/2018 од 23.04.2018. године)

