
ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину 

обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења 

евиденција, достављања података и подношења пореске пријаве 

Члан 1. 

У Правилнику о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржини и 

начину вођења евиденција, достављања података и подношења пореске 

пријаве („Службени гласник РС”, бр. 3/05, 54/05, 36/07, 63/07, 53/09, 63/12, 

95/12, 96/12 – исправка, 56/13, 67/15, 101/16 и 86/17), у члану 1. речи: 

„фактуру, отпремницу, доставницу, односно други документ који” замењују 

се речима: „рачуну, отпремници, доставници, односно другој веродостојној 

рачуноводственој исправи која”. 

Члан 2. 

У члану 5. став 7. број: „2” замењује се бројем: „3”. 

Члан 3. 

У члану 8. став 1. мења се и гласи: 

„Произвођач акцизних производа умањење обрачунате акцизе у смислу 

члана 20. ст. 1. и 2. Закона, врши у пореском периоду у којем је настала 

обавеза по основу обрачунавања акцизе на акцизне производе на које се 

плаћа акциза, укључујући и акцизне производе који су сходно члану 19. 

Закона ослобођени плаћања акцизе, а у чијем процесу производње је 

употребљен други акцизни производ као репродукциони материјал.” 

После става 8. додаје се нови став 9, који гласи: 

„Право на умањење плаћене акцизе у смислу ст. 2. и 3. овог члана, сматра 

се износ акцизе исказане у рачуну произвођача, односно увозника акцизног 

производа при набавци акцизног производа који се као репродукциони 

материјал употребљава у производњи другог акцизног производа на који се 

плаћа акциза. Уколико се акцизни производи које произвођач сам 

производи, односно увози употребљавa као репродукциони материјал у 

производњи другог акцизног производа, под плаћеном акцизом у смислу ст. 

2. и 3. овог члана сматра се износ акцизе обрачунате, односно исказане 

акцизе у отпремници, доставници, односно другој веродостојној 

рачуноводственој исправи, односно износ акцизе која је плаћена при увозу 

акцизних производа, а који се као репродукциони материјал употребљава у 

производњи другог акцизног производа.” 

Досадашњи став 9. постаје став 10. 

Члан 4. 

Члан 8а мења се и гласи: 

„Члан 8а 



При обрачуну износа акцизе на кафу из члана 14. став 1. Закона, 

произвођач кафе има право на сразмерно умањење обрачунате и плаћене 

акцизе претходном учеснику од кога је набавио кафу, односно има право на 

сразмерно умањење акцизе која је плаћена при увозу, уколико кафу 

користи у даљој фази производње, односно прераде кафе. 

Обрачунатом и плаћеном акцизом из става 1. овог члана сматра се 

претходно исказан износ акцизе који је обрачунат у претходној фази 

производње и промета кафе, односно износ акцизе који је обрачунат при 

увозу кафе, а који произвођач кафе може да умањи од обрачунате акцизе 

коју је дужан да плати. 

Износ акцизе који се може умањити из става 2. овог члана утврђује се на 

основу података о обрачунатој акцизи из докумената о увозу, односно 

исказаној акцизи при набавци кафе по врсти. 

Произвођач кафе умањење акцизе из става 3. овог члана врши тако што од 

обрачунатог износа акцизе на кафу одбије сразмерни износ акцизе који је 

обрачунат, односно исказан од стране претходног учесника, а сразмерно 

количини и врсти кафе из члана 14. Закона, која је пуштена у промет. 

Умањење акцизе из става 4. овог члана произвођач кафе остварује: 

1) ако набавља кафу од увозника кафе на коју је обрачуната акциза при 

увозу, а под условом да поседује рачун или други документ од увозника 

кафе са обрачунатом акцизом, односно ако поседује јединствену царинску 

исправу са обрачунатом акцизом или други одговарајући документ којим се 

доказује да је акциза обрачуната при увозу уколико је произвођач кафе 

истовремено и увозник кафе; 

2) ако набавља кафу од лица које није обвезник акцизе на кафу, а под 

условом да то лице поседује рачун или други документ о набавци кафе са 

исказаном акцизом од стране обвезника акцизе; лицe које није обвезник 

акцизе на кафу у рачуну у напомени исказује износ акцизе који је 

обрачунао и исказао обвезник акцизе на кафу – увозник, односно 

произвођач кафе. 

Рачун из става 5. овог члана мора да садржи податке о купцу, врсти, 

количини и вредности набављене кафе и износу акцизе по свакој врсти 

кафе из члана 14. Закона. 

Рачун, који не садржи податке из става 6. овог члана не може се употребити 

у поступку умањења обрачунате акцизе по одредбама овог правилника. 

Произвођач кафе умањење обрачунате акцизе у смислу члана 20. став 3. 

Закона, врши у пореском периоду у коме је кафа стављена у промет, 

укључујући и кафу која је сходно члану 19. Закона ослобођена плаћања 

акцизе.” 

 



Члан 5. 

После члана 8а додаје се члан 8б, који гласи: 

„Члан 8б 

На кафу из члана 14. став 1. тач. 1) до 4) Закона, акциза се плаћа се на 

један килограм нето масе. 

На кафу из члана 14. став 1. тач. 5) до 8) Закона, акциза се плаћа се на 

један килограм нето масе кафе садржане у готовом производу. 

Уколико се пржена кафа из члана 14. став 1. тачка 2) Закона из тарифних 

ознака номенклатуре ЦТ: 0901 21 00 00 и 0901 22 00 00, у складу са 

прописом којим се уређује квалитет сирове кафе, производа од кафе, 

сурогата кафе и сродних производа, ставља у промет као мешавина пржене 

кафе са сурогатом, акциза се плаћа према износу који је прописан за 

пржену кафу, и то на количину коју чини нето маса готовог производа 

стављеног у промет, независно од процента сурогата садржаног у готовом 

производу. 

Уколико се ради о производима који се према пропису којим се уређује 

квалитет сирове кафе, производа од кафе, сурогата кафе и сродних 

производа, сврставају у мешавине екстраката, есенција и концентрата од 

кафе са прженом цикоријом и осталим прженим заменама кафе или 

екстрактима, есенцијама и концентратима тих производа из члана 14. став 1. 

тачка 6) Закона из тарифних ознака номенклатуре ЦТ: 2101 11 00 00, 2101 

30 11 00, 2101 30 19 00, 2101 30 91 00 и 2101 30 99 00, акциза се плаћа за 

један килограм нето масе кафе садржане у готовом производу.” 

Члан 6. 

У члану 13. став 2. тачка 5), тачка и запета замењују се тачком, а тач. 6) и 

7) бришу се. 

Члан 7. 

У члану 16. после става 6. додају се ст. 7. и 8, који гласе: 

„Обвезник акцизе на цигарете у пореској пријави из става 3. овог члана, 

исказује износ који представља разлику акцизе насталу по основу члана 31а 

Закона за порески период у коме је настала обавеза обрачуна сходно члану 

31а Закона. 

Обвезник акцизе на цигарете, алкохолна пића, осим пива, и на кафу, по 

основу обрачуна акцизе на количину контролних акцизних маркица које 

прелазе прописану количину у складу са прописом којим се уређује 

обележавање акцизних производа контролним акцизним маркицама, 

подноси за порески период у којем је утврђено да количина контролних 

акцизних маркица прелази прописану дозвољену количину у Делу 3. 

Обрасца ПП ОА.” 



Члан 8. 

У члану 16г став 4. тачка 3) после речи: „Законом” додају се запета и речи: 

„укључујући и износ акцизе по основу обрачуна акцизе на количину 

контролних акцизних маркица које прелазе прописану количину у складу са 

прописом којим се уређује обележавање акцизних производа контролним 

акцизним маркицама”. 

У ставу 5. тачка 3) после речи: „Законом” додају се запета и речи: 

„укључујући и износ акцизе по основу обрачуна акцизе на количину 

контролних акцизних маркица које прелазе прописану количину у складу са 

прописом којим се уређује обележавање акцизних производа контролним 

акцизним маркицама”. 

Члан 9. 

У члану 16д додаје став 2, који гласи: 

„Подаци из става 1. овог члана могу бити и са предзнаком „минус”.” 

Члан 10. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 


