Актом Управе царина под горњим бројем и датумом, а у складу са актом
Министарства рударства и енергетике бр. 110-00-00038/2019-06 од 05. јула 2019. године,
све царинарнице информисане су да је донет Правилник о обрасцу пријаве за евиденцију
обвезника накнаде за унапређење енергетске ефикасности, обрасцу месечног и
годишњег обрачуна количине енергије/енергената испоручених потрошачима или
стављених у промет на територији Републике Србије, односно увезених на територију
Републике Србије, обрасцу месечног и годишњег обрачуна обавезе плаћања накнаде,
обрасцу извештаја о уплати, као и начину достављања ових образаца (''Службени
гласник РС'', бр. 41/19), који је ступио на снагу 19. јуна 2019. године и примењује се од
1. јула 2019. године, а чиме почиње и примена Закона о накнадама за коришћење јавних
добара (''Службени гласник РС'', бр. бр. 95/18 – у даљем тексту: Закон) у делу који се
односи на испуњавање обавезе обрачуна и плаћања накнаде за унапређење енергетске
ефикасности.
Истим актом, такође сте информисани да ћете по стицању техничких услова за
обрачун и наплату накнаде за унапређење енергетске ефикасности у складу са Законом,
бити благовремено обавештени о поступању царинских органа, и с тим у вези,
обавештавамо вас следеће.
Као што jе већ указано поменутим актом Управе царина, сходно одредби члана
39. став 6. Закона, за деривате нафте који се увозе ради стављања на тржиште у
Републици Србији, надлежни царински орган је дужан да утврди обавезу плаћања
накнаде при увозу, на дан обрачуна увозних дажбина. У складу са одредбом члана 40.
став 2. Закона, накнада за унапређење енергетске ефикасности при увозу деривата нафте
плаћа се у складу са прописима којима се уређује наплата увозних дажбина, а висина
исте, прописана је у Прилогу 2, Табела 2. Закона.
Предметна роба обухвата одговарајуће тарифне ознаке у оквиру тарифних
бројева 27 10 и 27 11 Царинске тарифе, чији списак се, у циљу лакше примене, доставља
у прилогу.
Даље, у ''Службеном гласнику РС'', бр. 58 од 16.08.2019. године, објављен је
Правилник о измени и допуни Правилника о облику, садржини, начину подношења и
попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку, којим је, у Прилогу
8. ''Кодекс шифара за попуњавање исправа у царинском поступку'', у делу ''ХХ. ВРСТЕ
ДАЖБИНА'', прописана шифра ''18'' за ''Накнаду за унапређење енергетске
ефикасности''.
Напомињемо да је Министарство финансија - Сектор за фискални систем, својим
актом бр. 430-00-442/2019-04 од 31.07.2019. године, обавестило Управу царина да је у
складу са Законом о ПДВ (''Службени гласник РС, бр. 84/04...и 30/18) основица код увоза
вредност увезених добара утврђена по царинским прописима, у коју се урачунавају и
акциза, царине и друге увозне дажбине, остали јавни приходи, осим ПДВ, као и сви
споредни трошкови који су настали до првог одредишта у Републици Србији. Према
томе, у основицу за обрачунaвaње ПДВ за увоз добара – деривата нафте урачунава
се износ накнаде за унапређење енергетске ефикасности која је прописана законом
којим се уређују накнаде за коришћење јавних добара.
Имајући у виду да је Законом прописано да се накнада за унапређење
енергетске ефикасности при увозу течних нафтних гасова, обрачунава и наплаћује
само на течни нафтни гас – аутогас, указујемо да су Правилником о техничким и
другим захтевима за течни нафтни гас (''Службени гласник РС'', бр. 97/10...и 63/13 - у
даљем тексту Правилник) прописани технички и други захтеви које мора да испуњава
течни нафтни гас који се користи као гориво за производњу топлоте и осветљење, као
сировина за специјалну употребу у индустрији и као гориво за моторе са унутрашњим
сагоревањем који се стављају у промет на тржиште Републике Србије, као и начин
оцењивања усаглашености течног нафтног гаса.
У складу са чланом 2. Правилника, течни нафтни гас је:
1. Течни нафтни гас - Пропан;
2. Течни нафтни гас - Бутан;

3. Течни нафтни гас - Пропан-бутан смеша;
4. Течни нафтни гас - Аутогас.
Даље, у делу II Правилника, прописани су технички и други захтеви које мора да
испуњава течни нафтни гас, и то:
- за течни нафтни гас – Пропан, да мора да задовољи све захтеве стандарда SRPS
B.H2.130, носи скраћену ознаку PN и употребљава се као гориво за производњу
топлоте и осветљење или као сировина за специјалну употребу у индустрији,
- за течни нафтни гас – Бутан, да мора да задовољи све захтеве стандарда SRPS
B.H2.132, носи скраћену ознаку BN и употребљава се као гориво за производњу
топлоте и осветљење или као сировина за специјалну употребу у индустрији,
- за течни нафтни гас - Пропан-бутан смешу, да мора да задовољи све захтеве
стандарда SRPS B.H2.134, носи скраћену ознаку PBS и употребљава се као гориво
за производњу топлоте и осветљење или као сировина за специјалну употребу у
индустрији,
- за течни нафтни гас – Аутогас, да мора да задовољи све захтеве стандарда
SRPS EN 589, да носи скраћену ознаку AUTOGAS TNG и да се употребљава
за погон моторних возила, као и да мора бити обележен (маркиран) у складу
са прописом којим се уређују услови, начин и постутпак обележавања
(маркирања) деривата нафте који се стављају на тржиште.
Имајући у виду да је Законом прописано да се накнада за унапређење енергетске
ефикасности при увозу течних нафтних гасова, обрачунава и наплаћује само на течни
нафтни гас – аутогас, који се сврстава у тарифне ознаке у оквиру подбројева 2711 12,
2711 13 и 2711 19 Царинске тарифе, а у које се сврставају и остали течни нафтни гасови
– Пропан, Бутан и Пропан - бутан смеша, у циљу раздвајања предметне робе, Управа
царина је у Информационом систему царинске службе отворила следећа ех наименовања
(иста су у табели исписана болд фонтом):

Тарифна ознака
Царинске тарифе

Наименовање

Висина
накнаде за
унапређење
енергетске
ефиканости

2711 12 97 00 01

Течни пропан чистоће мање од
99%, за остале сврхе – течни
нафтни гас - ауто гас у складу са 0,15 дин/кг
чланом 6. Правилника о
техничким и другим захтевима
за течни нафтни гас

2711 12 97 00 80

Течни пропан чистоће мање од
99%, за остале сврхе, остало

2711 13 97 00 01

Течни бутан за остале сврхе течни нафтни гас - ауто гас у
складу са са чланом 6. 0,15 дин/кг
Правилника о техничким и
другим захтевима за течни
нафтни гас

2711 13 97 00 80

Течни бутан за остале сврхе,
остало

ТЕЧНИ
НАФТНИ
ГАС
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/

2711 19 00 00 01

Течни нафтни гас – ауто гас у 0,15 дин/кг
складу са са чланом 6.
Правилника о техничким и
другим захтевима за течни
нафтни гас

2711 19 00 00 80

Течни нафтни гас, остало

/

С тим у вези, при спровођењу царинског поступка стављања у слободан
промет робе из тарифних ознака 2711 12 97 00 80, 2711 13 97 00 80 и 2711 19 00 00 80
Царинске тарифе, коју декларант не декларише као течни нафтни гас – ауто гас,
дужан је да надлежном царинском органу достави Изјаву у којој ће навести да
предметна роба коју увози не задовољава све техничке и друге захтеве из члана 6.
Правилника о техничким и другим захтевима за течни нафтни гас, а која се под
шифром ''I99'' - Друге изјаве и захтеви, уписује у Рубрику 44 (Додатне
информације/Поднете исправе/Потврде и одобрења) ЈЦИ за стављање предметне
робе у слободан промет.
Истовремено, напомињемо да се ''накнада за формирање и одржавање
обавезних резерви нафте и деривата нафте'', прописана одредбма 29. до 35. Закона,
наплаћује при стављању у слободан промет течног нафтног гаса који се сврстава у
сва ех наименовања наведена у горњој табели.
У вези са напред наведеним, обавештавамо вас да су се у Информационом
систему царинске службе стекли технички услови да се врши наплата предметне
накнаде.
Контрола података уписаних у Рубрици 47 (Обрачун дажбина) ЈЦИ, врши се на
следећи начин:
Накнада са шифром ''18'' се увек исказује у износу, ако је уписана стопа јавиће се
порука: ''Уписана накнада се исказује у износу, стопа се не уписује'';
Уз накнаду са шифром ''18'', обавезан је унос износа, ако износ није унет јавиће
се порука: ''Обавезан износ за уписану накнаду'';
Ако је накнада са шифром ''18'' исправно попуњена (унети су и шифра ''18'' и
износ накнаде), јавиће се упозоравајућа порука: ''УПОЗОРЕЊЕ: КОНТРОЛУ
ИЗНОСА ЗА НАКНАДУ 18 ВРШИ ЦАРИНИК !!!'', што значи да царински радник
треба да провери да ли је уписани износ накнаде тачан.
Указујемо да шифра ''18'' у ИСЦС-у није повезана са тарифним ознакама
Царинске тарифе и да програмским контролама у ИСЦС-у није подржана провера
тачности обрачунатог износа накнаде, па се царинарницама скреће пажња на
правилну примену прописа при контроли уписаног износа накнаде.
Напомињемо да је накнаду за унапређење енергетске ефикасности потребно
наплатити за деривате нафте за које је у складу са Законом иста прописана, од 1.
јула 2019. године.

( Акт Управе царина број: 148-II-439-04-4/2/2019 од 20.08.2019. године)
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Табела са тарифним позицијама ЦТ за наплату накнаде за унапређење енергетске ефикасности

ДЕРИВАТ
НАФТЕ

ТАРИФНА
ОЗНАКА

2711 12 97 00 01
ТЕЧНИ
НАФТНИ ГАС –
АУТО ГАС

2711 13 97 00 01

2711 19 00 00 01

2710 12 41 00
БЕЗОЛОВНИ
МОТОРНИ
БЕНЗИН

2710 12 45 00
2710 12 49 00
2710 20 90 11

НАИМЕНОВАЊЕ/ ОПИС
течни пропан чистоће мање од 99%, за
остале сврхе – течни нафтни гас, ауто
гас у складу са чланом 6. Правилника
о техничким и другим захтевима за
течни нафтни гас
течни бутан за остале сврхе – течни
нафтни гас, ауто гас у складу са са
чланом 6. Правилника о техничким и
другим захтевима за течни нафтни гас
течни нафтни гас – ауто гас у складу са
са чланом 6. Правилника о техничким
и другим захтевима за течни нафтни
гас
остали, октанског броја (RON),
мање од 95
остали, октанског броја (RON) 95
или више, али мање од 98
остали, октанског броја (RON) 98
или више
осим авио бензина, који садржи
биодизел

ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА
УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ
ЕФИКАСНОСТИ
0,15 дин/кг

0,15 дин/кг

0,15 дин/кг

0,15 дин/л
0,15 дин/л
0,15 дин/л
0,15 дин/л

2710 19 43 00
2710 19 46 00

2710 19 47 00
УЉА*

ГАСНА
КОЈА СЕ
КОРИСТЕ КАО
ГОРИВО ЗА
МОТОРЕ СА
УНУТРАШЊИМ
САГОРЕВАЊЕМ

2710 19 48 00
2710 20 11 00

2710 20 15 00

2710 20 17 00
2710 20 19 00
2710 19 51 00
УЉА ЗА
ЛОЖЕЊЕ**

2710 19 55 00

са садржајем сумпора не преко
0,001% по маси
са садржајем сумпора преко
0,001% по маси, али не преко 0,002% по
маси
са садржајем сумпора преко
0,002% по маси, али не преко 0,1% по
маси
са садржајем сумпора преко 0,1%
по маси
која
садрже
биодизел,
са
садржајем сумпора не преко 0,001% по
маси
која
садрже
биодизел,
са
садржајем сумпора преко 0,001% по
маси, али не преко 0,002% по маси
која
садрже
биодизел,
са
садржајем сумпора преко 0,002% по
маси, али не преко 0,1% по маси
која
садрже
биодизел,
са
садржајем сумпора преко 0, 1% по маси
која не садрже биодизел, за
прераду у специфичним процесима
која не садрже биодизел, за
подвргавање хемијској преради у
процесима, осим оних наведених у тар.
подброју 2710 19 51
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0,15 дин/л
0,15 дин/л

0,15 дин/л

0,15 дин/л
0,15 дин/л

0,15 дин/л

0,15 дин/л

0,15 дин/л
0,15 дин/кг
0,15 дин/кг

2710 19 62 00

2710 19 64 00

УЉА ЗА
ЛОЖЕЊЕ**

2710 19 68 00

2710 20 31 00

2710 20 35 00
2710 20 39 00
*

која не садрже биодизел, за остале
сврхе, са садржајем сумпора не преко
0,1% по маси
која не садрже биодизел, за остале
сврхе, са садржајем сумпора преко 0,1%
по маси, али не преко 1% по маси
која не садрже биодизел, за остале
сврхе, са садржајем сумпора преко 1% по
маси
која
садрже
биодизел,
са
садржајем сумпора не преко 0,1% по
маси
која
садрже
биодизел,
са
садржајем сумпора преко 0,1% по маси,
али не преко 1% по маси
која
садрже
биодизел,
са
садржајем сумпора преко 1% по маси

појам „гасна уља“ је дефинисан Додатном напоменом 2 (д) уз Главу 27 Царинске тарифе

**

појам „уља за ложење“ је дефинисан Додатном напоменом 2 (ђ) уз Главу 27 Царинске тарифе
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0,15 дин/кг

0,15 дин/кг

0,15 дин/кг

0,15 дин/кг

0,15 дин/кг

0,15 дин/кг

