
 

2. 
ПРЕПОРУКА Ппрописати да се признаје право на повраћај акцизе када суштински није дошло до 

опорезивог догађаја – потрошње акцизног производа 

регулаторно тело 

(надлежно за 

спровођење) 

 

Министарство финансија 

пропис који треба 

изменити 

Закон о акцизама („Сл. гласник РС“, бр. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 

55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - др. закон, 61/2007, 5/2009 и 31/2009) 

начин спровођења Подношење Влади нацрта закона којим ће се предвидети допуна члана 37. Закона о акцизама 

(„Сл. гласник РС“, бр. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 

46/2005, 101/2005 - др. закон, 61/2007, 5/2009 и 31/2009) 

рок за спровођење  15.01.2010. године 

нацрт прописа чије 

усвајање треба да 

предложи регулаторно 

тело 

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О АКЦИЗАМА 

 

Члан 1. 

У Закону о акцизама  („Сл. гласник РС“, бр. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 

43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - др. закон, 61/2007, 5/2009 и 31/2009) у члану 37. 

После става 6. додају се нови ставови 7. и 8. који гласе: 

„Изузетно, обвезник који је уплатио акцизу, а који повуче из промета акцизне производе 

на основу одлуке увозника или произвођача ради дораде, прераде, рециклаже, одлагања или 

уништења као отпада, односно зато што ти производи нису подобни за употребу, има право на 

повраћај плаћене акцизе за те производе.  

Захтев за повраћај акцизе из става 7. овог члана обвезник може поднети под следећим 

условима:  

1) да су ти производи обележени контролном акцизном маркицом;  

2) да су дорада, прерада, рециклажа, одлагање или уништење тих производа као отпада 

неопходни, односно да производ није подобан за употребу, услед: 

(а) протека рока трајања утврђеног законом, другим прописом или актом произвођача, 

или 

(б) промене прописа тако да производи пуштени у промет постану неподобни за промет, 

или 

(в) сумње у квалитет производа или амбалаже;   

3) да се ти производи не повлаче из промета по коначном решењу, односно правоснажној 

пресуди надлежног органа." 



Члан 2. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије“ 

 
подносилац иницијативе Савет страних инвеститора 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕПОРУКЕ 

 

ОПИС ПРОБЛЕМА 

Законом о акцизама није предвиђена могућност повраћаја акцизе плаћене на производе који су повучени из промета 

ради дораде, прераде или уништења и као такви неће бити предмет потрошње на територији Србије. Ови случајеви могу 

се јавити када обвезник по пуштању у промет установи да квалитет производа или амбалаже одступа од утврђених 

поизводних стандарда, односно ако по пуштању у промет истих наступе околности због којих је њихова дорада, прерада 

или уништење неопходно. 

Признавање овог права је уобичајена пракса у свим земаљама чланицама ЕУ, будући да у горе описаним 

ситуацијама суштински није дошло до опорезивог догађаја – потрошње акцизног производа. 

Члан 11 Директиве Савета бр. 95/59/ЕЦ утврђује случајеве у којима земље чланице могу утврдити да се акциза на 

дуванске производе не плаћа или да се може извршити поврат плаћене акцизе а који обухватају и случај који се уређује 

предложеном изменом Закона. Наиме овим чланом је предвиђено следеће:  

„Ослобађење од плаћања акциза или право на повраћај плаћене акцизе може се предвидети у следећим случајевима:  

(а) денатурисани дувански производи који се користе у индустријске сврхе или за потребе хортикултуре;  

(б) дувански производи који се уништавају под административним надзором;  

(ц) дувански производи који се користе само за научна тестирања и тестирање квалитета производа;  

(д) дуванске производе који произвођач преради.  

Земље чланице утврђују услове и поступке који се односе на горе наведена ослобађања или повраћаје." 

Предлажемо да се да право обвезнику акцизе да под одређеним условима поднесе захтев за повраћај плаћене акцизе 

у случају у којем ти производи нису били предмет потрошње иако су били пуштени у промет. 

 

ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ - УШТЕДЕ 

Предложено решење је у складу са европским директивама и међународном праксом, а обвезнику акцизе треба 

признати право на повраћај акцизе када суштински није дошло до опорезивог догађаја – потрошње акцизног производа. 



 ПРЕГЛЕД ОДРЕДБИ ЧИЈА СЕ ИЗМЕНА ПРЕДЛАЖЕ 

 

Члан 37 

Обвезник од кога је наплаћена акциза, а коју није био дужан да плати, или који је платио акцизу у већем износу од 

законом предвиђеног, има право на повраћај тако плаћене акцизе.  

Захтев за повраћај акцизе из става 1. овог члана обвезник може поднети само ако је купац који је кроз цену 

акцизног производа платио ту акцизу затражио у писменој форми од обвезника повраћај, у којем случају се врши 

повраћај акцизе купцу.  

Изузетно, обвезник акцизе који је из својих средстава уплатио акцизу коју није био дужан да плати или је платио у 

износу већем од законом предвиђеног, може поднети у своје име и за свој рачун захтев за повраћај тако плаћене акцизе.  

Ако су од обвезника акцизе из става 1. овог члана наплаћени камата, трошкови принудне наплате или новчана 

казна, припада му право на повраћај ових давања.  

Захтев за повраћај акцизе, камате, трошкова принудне наплате и новчане казне из ст. 2-4. овог члана, уз приложене 

доказе о плаћеној акцизи и другим давањима и писмени захтев купца, обвезник подноси пореском органу код којег се 

води као порески обвезник.  

У случају из става 2. овог члана, обвезник је дужан да у року од осам дана од дана када му је извршен повраћај 

акцизе достави надлежном пореском органу доказ да је та средства пренео на купца.  

ИЗУЗЕТНО, ОБВЕЗНИК КОЈИ ЈЕ УПЛАТИО АКЦИЗУ, А КОЈИ ПОВУЧЕ ИЗ ПРОМЕТА АКЦИЗНЕ 

ПРОИЗВОДЕ НА ОСНОВУ ОДЛУКЕ УВОЗНИКА ИЛИ ПРОИЗВОЂАЧА РАДИ ДОРАДЕ, ПРЕРАДЕ, РЕЦИКЛАЖЕ, 

ОДЛАГАЊА ИЛИ УНИШТЕЊА КАО ОТПАДА, ОДНОСНО ЗАТО ШТО ТИ ПРОИЗВОДИ НИСУ ПОДОБНИ ЗА 

УПОТРЕБУ, ИМА ПРАВО НА ПОВРАЋАЈ ПЛАЋЕНЕ АКЦИЗЕ ЗА ТЕ ПРОИЗВОДЕ.  

ЗАХТЕВ ЗА ПОВРАЋАЈ АКЦИЗЕ ИЗ СТАВА 7. ОВОГ ЧЛАНА ОБВЕЗНИК МОЖЕ ПОДНЕТИ ПОД 

СЛЕДЕЋИМ УСЛОВИМА:  

1) ДА СУ ТИ ПРОИЗВОДИ ОБЕЛЕЖЕНИ КОНТРОЛНОМ АКЦИЗНОМ МАРКИЦОМ;  

2) ДА СУ ДОРАДА, ПРЕРАДА, РЕЦИКЛАЖА, ОДЛАГАЊЕ ИЛИ УНИШТЕЊЕ ТИХ ПРОИЗВОДА КАО 

ОТПАДА НЕОПХОДНИ, ОДНОСНО ДА ПРОИЗВОД НИЈЕ ПОДОБАН ЗА УПОТРЕБУ, УСЛЕД: 

(А) ПРОТЕКА РОКА ТРАЈАЊА УТВРЂЕНОГ ЗАКОНОМ, ДРУГИМ ПРОПИСОМ ИЛИ АКТОМ 

ПРОИЗВОЂАЧА, ИЛИ 

(Б) ПРОМЕНЕ ПРОПИСА ТАКО ДА ПРОИЗВОДИ ПУШТЕНИ У ПРОМЕТ ПОСТАНУ НЕПОДОБНИ ЗА 

ПРОМЕТ, ИЛИ 

(В) СУМЊЕ У КВАЛИТЕТ ПРОИЗВОДА ИЛИ АМБАЛАЖЕ;   

3) ДА СЕ ТИ ПРОИЗВОДИ НЕ ПОВЛАЧЕ ИЗ ПРОМЕТА ПО КОНАЧНОМ РЕШЕЊУ, ОДНОСНО 

ПРАВОСНАЖНОЈ ПРЕСУДИ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА." 



 


