
З А К О Н
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О АКЦИЗАМА

Члан 1.
У Закону о акцизама („Службени гласник РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02,

80/02-др. закон, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-др. закон, 61/07,
5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11 и 93/12), члан 9. мења се и гласи:

„Члан 9.

На деривате нафте акциза се плаћа у следећим износима, и то на:

1) оловни бензин (тарифне ознаке номенклатуре ЦТ: 2710 12 51 00 и
2710 12 59 00) 55,00 дин/лит;

2) безоловни бензин (тарифне ознаке номенклатуре ЦТ: 2710 12 41 00,
2710 12 45 00, 2710 12 49 00 и 2710 20 90 11)

 - до 31. децембра 2013. године 49,60 дин/лит;

 - од 1. јануара 2014. године 50,00 дин/лит;

3) гасна уља (тарифне ознаке номенклатуре ЦТ: 2710 19 43 00, 2710 19
46 00, 2710 19 47 00, 2710 19 48 00, 2710 20 11 00, 2710 20 15 00, 2710 20 17 00
и 2710 20 19 00)

- до 31. децембра 2013. године 42,00 дин/лит;

- у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2014. године   46,00 дин/лит;

- од 1. јануара 2015. године  50,00 дин/лит;

4) керозин (тарифне ознаке номенклатуре ЦТ: 2710 19 21 00 и 2710 19
25 00) 62,00 дин/кг;

5) течни нафтни гас (тарифне ознаке номенклатуре ЦТ: 2711 12 11 00
до 2711 19 00 00)

 - до 31. децембра 2013. године 30,00 дин/кг;

 - у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2014. године  35,00 дин/кг;

 - од 1. јануара 2015. године  40,00 дин/кг;

6) 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) 62,00 дин/кг.

Дериватима нафте, у смислу овог закона, сматрају се и:

1) сваки производ који се продаје и употребљава као погонско гориво;

2) адитиви, односно екстендери који су као такви декларисани за
додавање у погонска горива.

Купац - крајњи корисник деривата нафте из става 1. тач. 3), 4), 5) и 6)
овог члана, кроз купопродајну цену деривата нафте сноси трошак пуног износа
акцизе који је прописан ставом 1. овог члана али остварује право на рефакцију
плаћене акцизе у складу са чл. 39а и 39б овог закона у зависности од намене за
које се деривати нафте користе.
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Купац - крајњи корисник деривата нафте из става 1. тач. 3), 4), 5) и 6)
овог члана, остварује право на рефакцију плаћене акцизе у износу који
представља разлику износа утврђеног у ставу 1. тач. 3), 4), 5) и 6) овог члана и
износа акцизе из става 5. овог члана.

Купцу - крајњем кориснику деривата нафте из става 1. тач. 3), 4), 5) и 6)
овог члана износ до којег се умањује плаћена акциза према намени је:

1) за гасна уља из става 1. тачка 3) овог члана која се користе:

 (1) као моторно гориво за транспортне

сврхе за превоз лица и ствари, и то:

 - до 31. децембра 2012. године  37,00 дин/лит;

 - од 1. јануара 2013. године 39,50 дин/лит;

 (2) као моторно гориво за погон бродова за превоз
терета у унутрашњем речном саобраћају 2,50 дин/лит;

 (4) за грејање 2,50 дин/лит;

 (5) као енергетска горива у производњи
електричне и топлотне енергије 0 дин/лит;

 (6) у индустријске сврхе  0 дин/лит.

2) за керозин из става 1. тачка 4) овог члана који се користи у
индустријске сврхе 0 дин/лит.

3) за течни нафтни гас из става 1. тачка 5) овог члана који се користи:

(1) као моторно гориво за транспортне
сврхе за превоз лица и ствари, и то:

 -  до 31. децембра 2012. године  19,21 дин/кг;

- од 1. јануара 2013. године 20,50 дин/кг;

(2) за грејање  4,40 дин/кг;

(3) у индустријске сврхе 0 дин/кг.

4) за остале деривате нафте који се добијају од фракција нафте
које имају распон дестилације до 380°С а који се користе у индустријске
сврхе 0 дин/кг.

На биогорива која су течна или гасовита горива за погон моторних
возила произведена из биомасе не обрачунава се и не плаћа акциза.”

Члан 2.
У члану 9а додаје се нови став 1, који гласи:

„На сваки производ из члана 9. став 2. тачка 1) овог закона, који се
продаје и употребљава као погонско гориво, плаћа се акциза у зависности од
класификације истог, сагласно члану 9. став 1. овог закона.”

Досадашњи ст. 1, 2. и 3. постају ст. 2, 3. и 4.

Члан 2a
После члана 9а додаје се члан 9б, који гласи:

„Члан 9б
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Пољопривредно газдинство које је уписано у регистар пољопривредних
газдинстава код органа надлежног за вођење тог регистра у складу са прописом
којим се уређује регистар пољопривредних газдинстава, које набавља гасна
уља из члана 9. став 1. тачка 3) овог закона, а иста користи као моторно гориво
у пољопривредне сврхе, остварује право на регресирање овог горива у износу
који представља разлику износа утврђеног чланом 9. став 1. тачка 3) овог
закона умањеног до износа од 2,50 дин/лит, до количина потребних за обраду
земљишта у складу са прописима којима се уређују подстицаји у пољопривреди
и руралном развоју.

До доношења прописа којима се уређују подстицаји у пољопривреди и
руралном развоју, право на регресирање моторног горива за пољопривредне
сврхе оствариваће се у складу са актом Владе донетим на основу закона о
буџету Републике Србије.“

Члан 3.
У члану 10. став 4. тачкa 2) мења се и гласи:

„2) дуван за пушење и остале дуванске прерађевине (резани дуван,
дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут) - 100% акцизе из члана 40д овог
закона утврђене за категорију просечне пондерисане малопродајне цене
дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина, али не мање од:

- 55% минималне акцизе на 1.000 комада цигарета утврђене за
категорију просечне пондерисане малопродајне цене цигарета, и то у периоду
од 1. јануара до 31. децембра 2013. године;

- 60% минималне акцизе на 1.000 комада цигарета утврђене за
категорију просечне пондерисане малопродајне цене цигарета, и то у периоду
од 1. јануара до 31. децембра 2014. године;

- 65% минималне акцизе на 1.000 комада цигарета утврђене за
категорију просечне пондерисане малопродајне цене цигарета, и то у периоду
од 1. јануара до 31. децембра 2015. године;

- 70% минималне акцизе на 1.000 комада цигарета утврђене за
категорију просечне пондерисане малопродајне цене цигарета, и то од 1.
јануара 2016. године.”

Члан 3a
У члану 17. став 1. после речи: „12а и 14.“ додају се речи: „и динарски

износ из члана 9б став 1.“.

Члан 4.
У члану 19. став 1. тачкa 5) брише се.

Члан 5.
У члану 20. став 1. речи: „а који су као репродукциони материјал

употребљени” замењују се речима: „а који се као репродукциони материјал
употребљавају”.

Члан 6.
У члану 31а после става 6. додаје се нови став 7, који гласи:

„У случају промене минималне акцизе на цигарете, када не долази
истовремено и до промене износа, односно стопе акцизе из чл. 40а и 40б овог
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закона, обавеза плаћања разлике акцизе на количину утврђену у ставу 3. овог
члана, односи се искључиво на робне марке цигарета код којих је обрачуната
акциза применом важећих износа, односно стопа акцизе из чл. 40а и 40б овог
закона, мања од износа новоутврђене минималне акцизе.”

Досадашњи став 7. постаје став 8.

Члан 7.
У члану 39а став 1. речи: „за пољопривредне сврхе,“ бришу се.

Став 4. брише се.

Досадашњи став 5. постаје став 4.

Досадашњи став 6. брише се.

Досадашњи ст. 7. и 8. постају ст. 5. и 6.

После досадашњег става 8, који постаје став 6, додаје се нови став 7,
који гласи:

„Овлашћени дистрибутер, у смислу овог закона, јесте лице које је
регистровано код органа надлежног за послове енергетике и бави се продајом
на мало деривата нафте, у складу са прописима којима се уређује промет
деривата нафте.”

Досадашњи став 9. постаје став 8.

Члан 8.
После члана 39а додају се чл. 39б и 39в, који гласе:

„Члан 39б

Купац - крајњи корисник који деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 3),
4), 5) и 6) овог закона, користи као енергетска горива у производњи електричне
и топлотне енергије или у индустријске сврхе, може остварити рефакцију
плаћене акцизе на те деривате нафте, под условом да те деривате нафте
набавља од увозника, односно произвођача, да је на те деривате нафте
увозник, односно произвођач платио прописани износ акцизе и да је купац -
крајњи корисник платио рачун у коме је исказан обрачунати износ акцизе.

Право на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став
1. тачка 3) овог закона, који се користе као енергетско гориво у производњи
електричне и топлотне енергије, остварује лице које се у складу са прописима
којима се уређује област енергетике бави производњом електричне и топлотне
енергије.

Право на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став
1. тач. 3), 4), 5) и 6) овог закона за индустријске сврхе, остварује лице које те
деривате нафте користи за индустријске сврхе.

Министар надлежан за послове финансија ближе прописује услове,
начин и поступак за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе из овог
члана и утврђује листу гасних уља која се користе у индустријске сврхе у
смислу става 1. овог члана.

Члан 39в

Ако обвезник оствари рефакцију плаћене акцизе из члана 39б овог
закона у индустријске сврхе, нема право на умањење обрачунате акцизе из
члана 20. овог закона.”
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Члан 9.
У члану 40а став 1. тачка 2) мења се и гласи:

„2) у периоду од 1. јула до 31. децембра 2013. године
у износу од 45,00 дин/пак;”.

После тачке 2) додају се тач. 3) до 8), које гласе:

„3) у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2014. године
у износу од 47,00 дин/пак;

4) у периоду од 1. јула до 31. децембра 2014. године
у износу од 49,00 дин/пак;

5) у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2015. године
у износу од 51,00 дин/пак;

6) у периоду од 1. јула до 31. децембра 2015. године
у износу од 53,50 дин/пак;

7) у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2016. године
у износу од 56,00 дин/пак;

8) од 1. јула 2016. године у износу од 58,50 дин/пак.”.

Члан 10.
У члану 40в став 2. речи: „од наредног дана од дана објављивања у

„Службеном гласнику Републике Србије””, замењују се речима: „од дана
одређеног у акту Владе”.

Члан 11.
У члану 40д став 1. мења се и гласи:

„На дуван за пушење и остале дуванске прерађевине (тарифни број
номенклатуре ЦТ 2403) плаћа се акциза по стопи од, и то:

1) до 31. децембра 2012. године 35%;

2) у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2013. године 37%;

3) у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2014. године 39%;

4) у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2015. године 41%;

5) од 1. јануара 2016. године 43%.”.

Члан 12.
До 31. децембра 2014. године акциза се 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°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);
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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.

Члан 12a
Одредбе чл. 1, 3a и 7. овог закона, у делу који се односи на престанак

остваривања права на рефакцију акцизе за гасна уља која се користе као
моторно гориво у пољопривредне сврхе и члана 2a овог закона примењиваће
се од 1. јануара 2013. године.

Члан 13.
У Закону о изменама и допунама Закона о акцизама („Службени гласник

РС”, број 93/12), члан 27. брише се.

Члан 14.
Прво наредно усклађивање динарских износа акцизе на кафу и цигарете

извршиће се у јануару 2014. године индексом потрошачких цена у 2013. години.

Прво наредно усклађивање динарских износа акцизе на деривате нафте
из члана 1. став 1. овог закона извршиће се у јануару 2016. године индексом
потрошачких цена у 2015. години.

Прво усклађивање динарских износа акцизе на деривате нафте из члана
1. став 5. овог закона извршиће се у јануару 2014. године индексом
потрошачких цена у 2013. години.

Члан 15.
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у

„Службеном гласнику Републике Србије”.


