ЗАКОН
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, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14-др. закон, 142/14,
55/15, 103/15 и 108/16), у члану 14а став 1. речи: „ЦТ 3824 99 92 90” замењују се
речима: „ЦТ 3824 99 56 00 и 3824 99 57 00”, а речи: „ЦТ 8543 70 90 90” замењују
се речима: „ЦТ 8543 70 70 00”.
Члан 2.
У члану 18. став 2. после речи: „цигарете” додају се запета и речи: „кафа
намењена за крајњу потрошњу”.
Члан 3.
У члану 19. став 1. тачкa 6а) после речи: „цигарете,” додаје се реч:
„кафу,”.
Члан 4.
После члана 19. додаје се нови члан 19а, који гласи:
„Члан 19а
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° C (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);
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 5.
У члану 20. став 1. после речи: „на које се плаћа акциза” додају се запета
и речи: „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”.
У ставу 3. после речи: „обрачунате” додају се запета и речи: „односно
исказане акцизе”, а речи: „и плаћене акцизе претходном учеснику” замењују се
речима: „од стране претходног учесника”.
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Члан 6.
У члану 23. став 4. речи: „донетим у складу са законом којим се уређује
порески поступак и пореска администрација” замењују се речима: „надлежног
органа у складу са законом”.
Члан 7.
У члану 39б став 1. после речи: „у производњи електричне и топлотне
енергије или” додају се речи: „када се наведени деривати нафте користе као
енергетско гориво или као репродукциони материјал”.
У ставу 3. речи: „тачка 3) овог закона, који се користе као енергетска
горива за индустријске сврхе, односно на деривате нафте из члана 9. став 1.
тач. 4), 5) и 6) овог закона” замењују се речима: „тач. 3), 4), 5) и 6) овог закона,
који се користе као енергетска горива или као репродукциони материјал”.
Члан 8.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.

