
УТВРЂИВАЊЕ ЦАРИНСКЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ЦИГАРЕТЕ 

ПРИМЕНОМ ЧЛАНА 43. ЦАРИНСКОГ ЗАКОНА 
 

 

 

У складу са чланом 39. Царинског закона, царинска вредност  увезене робе је 

трансакцијска вредност, односно стварно плаћена цена или цена која треба да се плати 

за робу која се продаје ради извоза у Републику Србију, а по потреби усклађена са 

одредбама чл. 46. и 47. тог закона, уз испуњење услова из тач. 1. до 4. става 1. члана 39. 

истог закона. 

Услов из члана 39. став 1. тачка 4. Царинског закона подразумева да купац и 

продавац нису међусобно повезани или, ако јесу, да је трансакцијска цена прихватљива 

за царинске сврхе, а тачком 2. става 2. тог члана прописано је да се у случају 

купопродаје између повезаних лица, трансакцијска цена прихвата и роба вреднује у 

складу са одредбом става 1. истог члана, кад увозник докаже да је таква вредност 

утврђена у исто или приближно исто време, приближно једнака: 

1) трансакцијској вредности приликом продаје између неповезаних лица за 

истоветну или случну робу намењену за извоз у Србију; 

2) царинској вредности истоветне или сличне робе утврђеној у складу са 

одредбама члана 43. тог закона; 

3)  царинској вредности истоветне или сличне робе утврђеној у складу са 

одредбама члана 44. тог закона. 

Када се ради о увозу цигарета, у последњих неколико година, исте за извоз у 

Србију продају фирме, које су у односу на купце у Србији повезана лица. Како су 

пријављиване цене у поступку стављања те робе у слободан промет биле у старту 

значајно ниже од трансакцијских цена за истоветну робу постигнутих у купопродаји 

између неповезаних лица, царински органи су, у складу са чланом 39. став 2. тачка 2. 

Царинског закона тражили од увозника да докаже да на цену коју пријављују није 

утицала узајамна повезаност купца и продавца. 

 У недостатку доказа да на ту цену није утицала узајамна повезаност купца и 

продавца, поштујући прописани редослед метода царинског вредновања, а имајући у 

виду да постоје релевантни подаци за утврђивање царинске вредности применом 

дедуктивног метода (члан 43. Царинског закона), царински орган, у поступку царињења 

цигарета, проверу прихватљивости пријављених цена врши применом дедуктивног 

метода (члан 43. Царинског закона) и уколико је у односу на тако утврђену царинску 

вредност пријављена цена приближна, иста се прихвата, а ако значајно одступа, 

царинску вредност ће чинити вредност која је утврђена тим методом. 

На примеру који следи, даје се начин утврђивања царинске вредности применом 

дедуктивног метода. 

 

Пример: Увезено је 100.000 паклица цигарета (20 КД цигарета у једној паклици) 

„XY“, по пријављеној цени од 8.900 ЕУР на паритету CIP Београд (4,45 EUR/1000 КД 

цигарета). 

Узимајући у обзир елементе за утврђивање царинске вредности по члану 43. 

Царинског закона, у конкретном примеру: малопродајну цену 100,00 дин/паклица за 

предметне цигарете, тзв. „пушачки динар“ 1,26 дин/паклица, цену акцизних маркица 

0,52 дин/комад, уобичајену малопродајна маржу 12%, уобичајену великопродајну 

маржу 8%, ПДВ 18%,  акцизу 46,92 дин/паклица (8,92 дин/паклица + 38% од 

малопродајне цене), прописану стопу царине 57,6%  и курс – 1EUR=93,8022 динара, 

поступак утврђивања царинске вредности је следећи: 



100,00 – 1,26 – 0,52 = 98,22 дин/паклица 

   98,22 : 1,12            = 87,70 дин/паклица 

   87,70 : 1,08            = 81,20 дин/паклица 

   81,20 : 1,18            = 68,81 дин/паклица 

   68,81 – 46,92          =21,89 дин/паклица 

   21,89 : 1,576           =13,89 дин/паклица што прерачунато у EUR износи 0,15 

EUR/ паклица, односно 7,50 EUR за 1000 КД цигарета. 


