
 

4. 
ПРЕПОРУКА Прописати признавање права на рефакцију акцизе увознику, 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 допунити члан 39. 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) тако што ће се прописати признавање 

права на рефакцију акцизе увознику, када суштински није дошло до опорезивог догађаја – 

потрошње акцизног производа 

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 39 

додаје се нови став 2. који гласи : 

„Право на рефакцију плаћене акцизе има лице које је увезло акцизни производ, ако 

докаже да је тaj производ вратило инодобављачу.“ 

 

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 

Приликом царињења акцизне робе из увоза плаћа се царина, акциза и ПДВ. Пошто се акцизна роба налази све 

време у царинском магацину и под царинским надзором док се не оцарини, контрола усаглашености производа од 

стране увозника се може извршити тек након окончања процеса царињења. Под контролом усаглашености производа се 

подразумева утврђивање да ли квалитет производа или амбалаже одступа од дефинисаних произвођачких стандарда. 

Уколико се покаже да производи нису усаглашени са произвођачким стандардима, роба неће бити стављена у слободан 

промет већ враћена инодобављачу.  

Тренутно, Закон о акцизама не предвиђа могућност рефакције акцизе за робу која је враћена инодобављачу, самим 

тим неће бити стављена у слободан промет и неће доћи до њене потрошње. Ова роба се враћа инодобављачу, а поступак 

доказивања да је роба враћена инодобављачу постоји путем извозне декларације, отпремнице, изјаве добављача, 

записника итд. 

 

ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ – УШТЕДЕ 

Признавањем права на рефакцију акцизе увознику, ако суштински није дошло до опорезивог догађаја – потрошње 

акцизног производа, олакшало би се пословање увозника који робу коју не може ставити у промет враћа инодобављачу. 

 

ПРЕГЛЕД ОДРЕДБИ ЧИЈА СЕ ИЗМЕНА ПРЕДЛАЖЕ 

Члан 39. 

Право на рефакцију плаћене акцизе има лице које је извезло акцизни производ набављен у земљи непосредно од 

произвођача акцизног производа. 

ПРАВО НА РЕФАКЦИЈУ ПЛАЋЕНЕ АКЦИЗЕ ИМА ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ УВЕЗЛО АКЦИЗНИ ПРОИЗВОД АКО 

ДОКАЖЕ ДА ЈЕ ТAJ ПРОИЗВОД ВРАТИЛО ИНОДОБАВЉАЧУ. 

 
 

 

 
 
 
 
 


