
Увоз течности за пуњење електронских цигарета  

 

 У циљу решавања недоумица појединих царинарница везаних за увоз течности за 

пуњење електронских цигарета, као и правилног и једообразног поступања, указујемо на 

став Министарства финансија заузет у акту бр. 011-00-01064/2021-04 од 22.11.2021. године, 

са аспекта Закона о дувану ("Сл. гласник РС", бр. 101/05...и 11/21 - усклађени изн.) и Закона 

о акцизама (''Сл. гласник РС'', бр. 22/01...и 153/20).  

Истовремено, благовремено указујемо и на примену Уредбе о усклађивању 

номенклатуре Царинске тарифе за 2022. годину (''Сл. гласник РС'', бр. 121/21 – у даљем 

тексту: Уредба ЦТ 2022), од 1. јануара 2022. године, а мајући у виду да је одредбама члана 

40ж Закона о акцизама, прописано да се на тарифне ознаке наведене у овом закону 

примењују прописи о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе. 

Наиме, одредбом члана 14а став 1. Закона о акцизама, прописано је да се течностима 

за пуњење електронских цигарета, у смислу овог закона, сматрају производи обухваћени 

тарифним ознакама номенклатуре ЦТ 3824 99 56 00 и 3824 99 57 00 који приликом 

коришћења електронске цигарете на предвиђени начин стварају пару за удисање, као и 

течности за пуњење електронских цигарета садржане у електронској цигарети из тарифне 

ознаке номенклатуре ЦТ 8543 70 70 00 или у деловима електронске цигарете из тарифне 

ознаке номенклатуре ЦТ 8543 90 00 00.  

С тим у вези, указујемо да се течности за пуњење електронских цигарета, уместо у 

тарифне ознаке наведене у Закону о акцизама  3824 99 56 00 и 3824 99 57 00 ЦТ, а у складу 

са Уредбом ЦТ 2022, од 1. јануара 2022. године, сврставају у тарифне ознаке ЦТ 2404 12 00 

00, 2404 19 90 00 и 3824 99 92 90, а такође, отворена је и нова тарифна ознака ЦТ 8543 40 

00 00, у коју се сврставају ''Електронске цигарете и слични лични електронски уређаји за 

испаравање. 

Дакле, у складу са Уредбом ЦТ 2022, течности за пуњење електронских цигарета, од 

1. јануара 2022. године, сврставује се у тарифне ознаке ЦТ: 2404 12 00 00, 2404 19 90 00, 

3824 99 92 90 и 8543 40 00 00.  

Такође, како су све царинарнице обавештене актом Упрве царина бр. 148-II-439-03-

10/2021 од  23.12.2021. године, а у складу са акцизним календаром из члана 14а Закона о 

акцизама, на течности за пуњење електронских цигарета, у периоду од 1. јануара до 31. 

децембра 2022. године, плаћа се акциза у износу од 7,00 дин/ml. 

Министарство финансија, у напред наведеном акту, између осталог наводи да је, 

сходно одредби члана 2. став 1. тачка 3) Закона о дувану прописано да су дувански 

производи производи који по квалитету задовољавају стандарде прописане законом, и то: 

цигаре и цигарилоси, цигарете, дуван за пушење и остали дувански производи.  

Према члану 2. тачка 3) Закона о акцизама, прописано је да се акцизом опорезују 

дуванске прерађевине, укључујући и дуванске прерађевине које се при употреби греју али 

не сагоревају.  

Чланом 10. став 1. Закона о акцизама прописано је да се на дуванске прерађевине 

(цигарете, цигаре, цигарилосе, дуван за пушење и остале дуванске прерађевине) плаћа 

акциза утврђена одредбама чл. 40а, 40б, 40г и 40д овог закона, а на дуванске прерађевине 

које се при употреби греју али не сагоревају (несагоревајући дуван) акциза се плаћа у складу 

са ставом 11. овог члана, осим на дуванске прерађевине које служе за тестирање контроле 

квалитета производа.  



Према ставу 2. наведеног члана Закона о акцизама, прописано је да се цигаретама, 

цигарама, цигарилосима, дуваном за пушење и осталим дуванским прерађевинама сматрају 

дуванске прерађевине које се производе и стављају у промет као таква врста прерађевина у 

складу са законом којим се уређује производња и промет дувана и дуванских прерађевина.  

Одредбом члана 14а став 1. Закона о акцизама, прописано је шта се сматра 

течностима за пуњење електронских цигарета, у смислу овог закона.  

Сагласно одредби члана 21а Закона о акцизама, обавеза обрачунавања акцизе при 

увозу акцизних производа настаје даном настанка обавезе обрачунавања увозних дажбина, 

а акцизу обрачунава надлежни царински орган.  

Према томе, у складу са наведеним законским одредбама, течности за пуњење 

електронских цигарета нису предмет регулисања Закона о дувану, те се на исте не 

примењују посебне одредбе које се односе на стављање у промет дуванских производа 

у смислу добијања дозвола за стављање у промет од стране Управе за дуван, уписа у 

одговарајуће регистре, пријављивање малопродајне цене наведеног производа, као и 

остали услови који су потребни за стављање у промет дуванских производа 

регулисаних Законом о дувану.  
 

(Акт УЦ-а, бр. 148-II-439-03-1/2022 од  11.01.2022. године) 


