НОВA ОДЛУКА О ИЗНОСИМА МИНИМАЛНИХ АКЦИЗА
ЗА ДУВАНСКЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ И ОБАВЕЗА ПОПИСА ЗАЛИХА ЦИГАРЕТА
Сагласно са чланом 10. став 7. Закона о акцизама („Службени гласник РС“, бр. 22/01, . . . и 119/12 – у даљем тексту: Закон), члану 26. став 2. Закона о изменама и допунама Закона о акцизама („Службени гласник РС“, број 93/12)
и члану 6. став 1. Уредбе о начину и поступку утврђивања износа просечне пондерисане малопродајне цене цигарета,
дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина („Службени гласник РС“, број 55/12), Влада Републике Србије
извршила је дана 4. фебруара 2013. године, утврђивање нових динарских износа просечне пондерисане малопродајне цене цигарета, дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина (резани дуван, дуван за лулу, дуван
за жвакање и бурмут) и минималне акцизе на цигарете, дуван за пушење и остале дуванске прерађевине (резани дуван, дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут), а на основу података о укупној вредности свих цигарета,
дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина (резани дуван, дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут) пуштених у промет по малопродајним ценама објављеним у „Службеном гласнику Републике Србије“ и укупној количини цигарета, дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина (резани дуван, дуван за лулу, дуван за жвакање и
бурмут) пуштених у промет у Републици Србији, у претходном полугодишту.
На тај начин Влада Републике Србије је дана 4. фебруара 2013. године, донела нову Одлуку о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за дуванске прерађевине, која је објављена у
„Службеном гласнику РС“, број 12/13, од 5. фебруара 2013. године. Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања, односно 6. фебруара 2013. године. Даном ступања на снагу ове Одлуке престала је да важи Одлука
о износима најпопуларнијих цена и минималних акциза за дуванске прерађевине („Службени гласник РС“, број
69/12). То значи да се нови износи минималне акцизе на дуванске прерађевине примењују од 6. фебруара 2013.
године.
Сагласно са тачком 2. Одлуке, износи просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за цигарете, дуван за пушење и остале дуванске прерађевине (резани дуван и дуван за лулу) који се примењују од 6. фебруара 2013. године, су:
Врста дуванских прерађевина

Износ просечне пондерисане
малопродајне цене

Цигарете

Износ минималне акцизе

148,30 дин/пак.

91,94 дин/пак.

– резани дуван

5.886,33 дин/кг.

2.528,35 дин/кг.

– дуван за лулу

11.371,03 дин/кг.

4.207,28 дин/кг.

Дуван за пушење и остале дуванске прерађевине:

Минимална акциза за дуван за жвакање износи 2.528,35 дин/кг, а минимална акциза за бурмут износи 5.800,00
дин/кг.
Износи просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за цигарете, дуван за пушење
и остале дуванске прерађевине (резани дуван, дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут) примењиваће се до
утврђивања износа просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за цигарете, дуван за
пушење и остале дуванске прерађевине (резани дуван, дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут) у првом полугодишту 2013. године, а које ће Влада утврдити и објавити до 31. јула 2013. године.
ОБАВЕЗА ПОПИСА ЗАЛИХА ЦИГАРЕТА ЗБОГ ПРОМЕНЕ МИНИМАЛНЕ АКЦИЗЕ НА ЦИГАРЕТЕ
И ПЛАЋАЊЕ РАЗЛИКЕ АКЦИЗЕ НА ЦИГАРЕТЕ
Ко врши попис залиха цигарета?
– Произвођачи и увозници цигарета – Сагласно са одредбом члана 31а Закона о акцизама, произвођачи, односно увозници цигарета имају обавезу да при свакој промени износа акцизе на цигарете, укључујући и промену минималне акцизе на цигарете на дан примене новог износа акцизе, изврше попис затечених залиха цигарета (у паклицама) у свим складиштима, осим у акцизном складишту и да под условима и на начин прописаним овим законом на затечене залихе цигарета обрачунају и плате акцизу.
Пописна листа коју сачињава произвођач, односно увозник цигарета садржи податке о количини затечених залиха цигарета у складишту, осим у акцизном складишту, као и податке о малопродајним ценама цигарета за сваку
робну марку цигарета посебно.
– Трговци на велико цигаретама – Трговац на велико дуванским производима, у складу са Законом о дувану
дужан је да при свакој промени износа акцизе на цигарете, укључујући и промену минималне акцизе на цигарете,
у складу са прописима којима се регулише област акциза, на дан примене новог износа акцизе изврши попис затечених залиха цигарета (у паклицама) у свим складиштима, као и да сачини извештај о обиму продаје цигарета свим трговцима на мало у периоду од шест месеци које претходе промени износа акцизе и да извештај и пописну листу достави управи у року од 15 од дана извршеног пописа.
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Пописна листа саставља се за сваког произвођача, односно увозника посебно и садржи податке о произвођачу,
односно увознику цигарета, малопродајним ценама и количинама цигарета за сваку робну марку цигарета посебно.
Управа за дуван, након обраде података, пописну листу и поменути извештај доставља сваком произвођачу, односно
увознику у року од 10 дана од дана пријема пописне листе.
Уколико трговац на велико не изврши попис затечених залиха цигарета при свакој промени износа акцизе на
цигарета, укључујући и промену минималне акцизе на цигарете и не достави пописну листу Управи за дуван у прописаном року, прописана је за учињени прекршај новчана казна у износу који одговара 25% укупног оствареног промета цигарета у претходних шест месеци.
Обрачунавање и плаћање разлике акцизе на цигарете
Произвођач, односно увозник цигарета дужан је да након достављања обавештења Управе за дуван о извршеном попису цигарета код трговца на велико, обрачуна акцизу на количину цигарета која одговара разлици количине
цигарета које су пописане у свим складиштима, осим у акцизном складишту, укључујући и количину цигарета које
су пописане на залихама трговца на велико дуванским производима у складу са прописима којима се уређује производња и промет дуванских производа и количине цигарета која представља деведесетодневну просечну продају цигарета трговаца на велико трговини на мало у претходном полугодишту које претходи промени износа акцизе по свакој
робној марки цигарета посебно.
Деведесетодневна просечна продаја цигарета обрачунава се тако што се укупна количина цигарета која је продата од стране трговаца на велико трговини на мало, исказана у извештајима који се достављају Управи за дуван
сходно пропису који уређује производњу и промет дуванским производима, подели бројем дана у датом полугодишту, а затим помножи бројем 90. У случају робних марки цигарета које се налазе у промету краће од 183 дана, деведесетодневна просечна продаја утврђује се стављањем у однос укупне количине цигарета која је продата трговини на
мало и броја дана од датума објављивања решења о упису у регистар робних марки у „Службеном гласнику Републике Србије“ до краја периода који претходи дану примене новог износа акцизе и тако добијен износ множи се са 90.
Обвезник акцизе плаћа разлику акцизе на овако утврђену количину цигарета која је плаћена применом износа
акцизе из члана 40а Закона о акцизама (специфична акциза на цигарете) која је важила у моменту обрачуна акцизе и
новог износа акцизе из члана 40а Закона о акцизама (специфична акциза на цигарете).
Обвезник акцизе плаћа разлику акцизе на количину цигарета, која је плаћена применом износа акцизе из члана
40б Закона о акцизама (ad valorem акциза) на просечну малопродајну цену цигарета у претходном полугодишту по
свакој робној марки цигарета, а које су објављене у „Службеном гласнику Републике Србије“ и важећег, новог износа акцизе из члана 40б Закона о акцизама (ad valorem акциза) која се примењује на основицу коју чини највиша објављена малопродајна цена цигарета у „Службеном гласнику Републике Србије“ од дана након промене износа акцизе
по свакој робној марки цигарета посебно.
У случају промене минималне акцизе на цигарете, када не долази истовремено и до промене износа, односно стопе акцизе из чл. 40а и 40б овог 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.
Према томе, у случају када се мења минимална акциза на цигарете због повећања просечне пондерисане
малопродајне цене цигарета, али истовремено се не мењају износи, односно стопе акцизе из чл. 40а и 40б Закона о акцизама, обавеза пописа залиха цигарета односи се на све ценовне категорије цигарета, независно од тога да ли су сврстане у ценовне категорије које су изнад или испод, односно на нивоу просечне пондерисане малопродајне цене цигарета, с тим да се обавеза плаћања разлике акцизе на количину утврђену на начин прописан чланом 31а Закона о акцизама, односи 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.
Сагласно са тиме, због промене минималне акцизе на цигарете, сви произвођачи, увозници и трговци на велико
цигаретама дужни су да на дан примене износа нове минималне акцизе, односно 6. фебруара 2013. године, изврше
попис затечених залиха цигарета (у паклицама) у свим складиштима, осим у акцизном складишту произвођача цигарета, и да о томе сачине пописне листе.
Трговац на велико цигаретама дужан је да пописну листу достави Управи за дуван у року од 15 од дана
извршеног пописа, односно најкасније до 20. фебруара 2013. године. Као што смо напоменули, пописна листа саставља се за сваког произвођача, односно увозника посебно и садржи податке о произвођачу, односно увознику цигарета, малопродајним ценама и количинама цигарета за сваку робну марку цигарета посебно. Управа за дуван, након
обраде података, пописну листу доставља сваком произвођачу, односно увознику у року од 10 дана од дана пријема
пописне листе, односно најкасније до 2. марта 2013. године.
Према томе, произвођачи и увозници цигарета обрачунавају разлику акцизе на цигарете које су испод просечне пондерисане малопродајне цене цигарета (148,30 дин/пак), а на количину утврђену на начин прописан чланом 31а Закона о акцизама, и то 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 (91,94 дин/пак). Обвезник акцизе овако обрачунату акцизу уплаћује најкасније у року од 45 дана од дана примене новог износа акцизе, односно најкасније 45 дана од 6 фебруара 2013. године, и то на уплатне рачуне за акцизу на цигарете произведене у земљи.
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