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Иземенити законску дефиницију акцизног складишта
Министарство финансија
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)
Подношење Влади нацрта закона којим ће се предвидети измена става 1 тачка 5 члана 1а.
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)
15.01.2010. године
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 1а
став 1. тачка 5. после речи: „овлашћени држалац акцизног складишта“ додају се речи:
„производи, прерађује,“.
Члан 2.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије“
Савет страних инвеститора
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕПОРУКЕ

КРАТАК ОПИС ПРОБЛЕМА
У члану 1а Закона о акцизама, дефиниција акцизног складишта не обухвата и место производње и прераде
акцизних производа. Због тога је дневно пословање домаћих произвођача отежано, повећавају се логистички трошкови и
домаћи произвођачи немају равноправан третман са произвођачима у ЕУ.
Наиме, Директива Европске уније 92/12 ЕЕЦ – "Опште одредбе у вези са производима под режимом плаћања
акцизе и њиховим чувањем, преносом и надзором" у члану 4 тачка (б) акцизно складиште дефинише на следећи начин:
„ (б) акцизно складиште: место на којем се акцизни производи производе, прерађују, складиште, примају или
отпремају под режимом одложеног обрачунавања и плаћања акцизе, од стране овлашћеног имаоца акцизне дозволе у

сврху његовог пословања, под условом да испуњава одређене услове прописане од стране надлежних органа државе
чланице у којој се акцизно складиште налази;"
ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ - УШТЕДЕ
Усагласиће се законска дефиниција акцизног складишта са добром праксом у ЕУ.
Усвајање овог предлога би умногоме олакшало дневни пословање помаћих произвођача, смањило логистичке
трошкове и омогућило домаћим произвођачима равноправан третман са произвођачима у ЕУ, односно да место на којем
акцизне производе поизводе и прерађују добије статус акцизног складишта.
ПРЕГЛЕД ОДРЕДБИ ЗАКОНА О АКЦИЗАМА ЧИЈА СЕ ИЗМЕНА ПРЕДЛАЖЕ
Члан 1а
Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење:
1) "произвођач акцизних производа" је лице које у производном погону прави, обрађује, прерађује, дорађује и сл.
производе на које се плаћа акциза у смислу овог закона;
2) "увозник акцизних производа" је лице које у своје име и за свој рачун увози, односно лице за чији рачун се увозе
из иностранства производи на које се плаћа акциза у смислу овог закона;
3) "обвезник акцизе" је лице које обрачунава и плаћа акцизу прописану овим законом;
4) "акцизна дозвола" је документ којим се одобрава отпремање и смештање акцизних производа без обрачунавања и
плаћања акцизе;
5) "акцизно складиште" је један или више међусобно повезаних затворених или ограђених простора који
сачињавају целину, у коме овлашћени држалац акцизног складишта ПРОИЗВОДИ, ПРЕРАЂУЈЕ, складишти, прима или
отпрема производе под режимом одложеног обрачунавања и плаћања акцизе и које мора бити видљиво означено и
физички одвојено од других простора;
6) "овлашћени држалац акцизног складишта" је произвођач који је добио дозволу да складишти акцизне производе
без обрачунате и плаћене акцизе и да ставља у промет акцизне производе са обрачунатом и плаћеном акцизом;
7) "режим одложеног плаћања акцизе" је временски период у којем не постоји обавеза обрачунавања и плаћања
акцизе;
8) "цигаретама произведеним у земљи" сматрају се цигарете које производи у Републици Србији лице уписано у
Регистар произвођача дуванских производа код Управе за дуван (у даљем тексту: Управа) и које су уписане у Регистар о
маркама дуванских производа у корист произвођача дуванских производа, односно већинског власника произвођача
дуванских производа.

