ПРЕДЛОГ
На основу члана 21. став 2. тачка 4) Закона о акцизама („Службени гласник
РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-др. закон,
61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14-др.закон, 142/14,
55/15, 103/15 и 108/16),
Влада доноси
УРЕДБУ
О ИЗЕМЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ
О КОЛИЧИНИ РАСХОДА (КАЛО, РАСТУР, КВАР И ЛОМ) НА КОЈИ СЕ НЕ
ПЛАЋА АКЦИЗА
Члан 1.
У Уредби о количини расхода (кало, растур, квар и лом) на који се не плаћа
акциза („Службени гласник РС”, бр. 137/04, 109/09 и 96/12) у члану 1. речи : „101/11 и
93/12” замењују се речима: „101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14-др.закон, 142/14, 55/15,
103/15 и 108/16”.
Члан 2.
У члану 2. после речи: „у акцизном складишту” додају се запета и речи: „као и
расход који је настао у процесу производње кафе”
Члан 3.
После члана 2. додаје се нови члан 2а, који гласи:
„Члан 2a
Расход који је настао у поступку производње кафе, под којим се у смислу ове
уредбе сматра процес пржења непржене кафе, односно расход настао приликом
паковања кафе, представља расход на који се не обрачунава акциза.
Расход из става 1. овог члана признаје се највише до 20% у пржењу, односно
0,80% у паковању кафе, а сразмерно количини кафе која је предмет опорезивања у
обрачунском периоду.”
Члан 4.
У члану 3. став 1. после речи: „Обвезник акцизе” додају се запета и речи: „осим
произвођача кафе,”.
После става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
„Произвођач кафе из члана 1а тачка 1) Закона расход утврђује непосредно
након настанка одређеног расхода или редовним, односно ванредним пописом
производа.”
У досадашњем ставу 2, који постаје став 3. после речи: „расхода” додају се
речи: „из ст. 1. и 2. овог члана”.
Члан 5.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”, а примењиваће се од 1. јануара 2018. године.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
I. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ УРЕДБЕ
Правни основ за доношење ове уредбе садржан је у члану 21. став 2. тачка 4)
Закона о акцизама („Службени гласник РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02-др. закон,
43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-др. закон, 61/07, 5/09, и 108/16 31/09,
101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14-др. закон, 142/14, 55/15, 103/15 и
108/16), према коме Влада утврђује количину расхода (кало, растур, квар и лом) у
акцизном складишту, на који се не плаћа акциза.
II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ УРЕДБЕ
Разлози за доношење ове уредбе садржани су у потреби да се утврди количина
расхода који је настао у поступку производње кафе, под којим се у смислу ове уредбе
сматра процес пржења непржене кафе, односно расход настао приликом паковања
кафе, а који представља расход на који се не обрачунава акциза.
Наиме, Законом о изменама и допунама Закона о акцизама („Службени гласник
РС”, број 108/16), прописано је да се од 1. јануара 2018. године на другачији начин
уређује опорезивање акцизом кафе, и то у смислу да се акцизом опорезује и кафа која
се прерађује, односно дорађује на територији Републике Србије, а не само из увоза,
чиме се изједначава положај увозника кафе са лицима који се баве производњом кафе у
Републици Србији (нпр. прерада, пржење и паковање кафе) и стварају једнаки услови
за све учеснике на тржишту. Изменама поменутог закона прописано је да се под
произвођачем кафе сматра лице које врши прераду, пржење, паковање, као и друге са
њима повезане радње које се врше у сврху производње кафе. То значи да се кафа
опорезује у свим фазама производње, што значи, да поред увозника кафе, акцизу
плаћају и сва лица којa вршe прераду, пржење, паковање, као и друге са њима повезане
радње које се врше у сврху производње кафе, уз прописан институт права на умањење
већ плаћене акцизе у претходној фази производње кафе, односно увоза кафе. С тим у
вези, овом уредбом предлаже се количина расхода (кало, растур, квар и лом), на који се
не плаћа акциза на кафу.
III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА
И ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА
Уз чл. 1. и 2.
Овим члановима врши се правно-техничка редакција текста.
Уз члан 3.
Овим чланом прописује се да расход који је настао у поступку производње
кафе, под којим се у смислу ове уредбе сматра процес пржења непржене кафе, односно
расход настао приликом паковања кафе, представља расход на који се не обрачунава
акциза. Расход се признаје највише до 20% у пржењу, односно 0,80% у паковању кафе,
а сразмерно количини кафе која је предмет опорезивања у обрачунском периоду.
Уз члан 4.
Овим чланом прописује се да произвођач кафе расход утврђује непосредно
након настанка одређеног расхода или редовним, односно ванредним пописом
производа.

Уз члан 5.

Овим чланом прописује се време ступања на снагу ове уредбе и почетак
примене исте.
IV. СРЕДСТВА НЕОПХОДНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОВЕ УРЕДБЕ
За спровођење ове уредбе није потребно обезбедити посебна средства у
републичком буџету.
V. ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА УРЕДБЕ
КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ И ДОПУЊУЈУ
Члан 1.
Овом уредбом утврђује се количина расхода (кало, растур, квар и лом - у даљем
тексту: расход) акцизних производа, на који се, у смислу члана 21. став 2. тачка 4)
Закона о акцизама („Службени гласник РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04,
55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11 и 93/12
101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14-ДР. ЗАКОН, 142/14, 55/15, 103/15 И 108/16), не плаћа
акциза.
Члан 2.
Расходом се сматрају губици који настају при манипулацији са производима,
а који су несумњиво последица технолошког процеса, односно предузимања
неопходних радњи у поступању са производима у акцизном складишту, КАО И
РАСХОД КОЈИ ЈЕ НАСТАО У ПРОЦЕСУ ПРОИЗВОДЊЕ КАФЕ.
ЧЛАН 2A
РАСХОД КОЈИ ЈЕ НАСТАО У ПОСТУПКУ ПРОИЗВОДЊЕ КАФЕ, ПОД
КОЈИМ СЕ У СМИСЛУ ОВЕ УРЕДБЕ СМАТРА ПРОЦЕС ПРЖЕЊА НЕПРЖЕНЕ
КАФЕ, ОДНОСНО РАСХОД НАСТАО ПРИЛИКОМ ПАКОВАЊА КАФЕ,
ПРЕДСТАВЉА РАСХОД НА КОЈИ СЕ НЕ ОБРАЧУНАВА АКЦИЗА.
РАСХОД ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ПРИЗНАЈЕ СЕ НАЈВИШЕ ДО 20% У
ПРЖЕЊУ, ОДНОСНО 0,80% У ПАКОВАЊУ КАФЕ, А СРАЗМЕРНО КОЛИЧИНИ
КАФЕ КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ ОПОРЕЗИВАЊА У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ.
Члан 3.
Обвезник акцизе, ОСИМ ПРОИЗВОЂАЧА КАФЕ, утврђује расход непосредно
пошто је одређени расход настао редовним или ванредним пописом робе у акцизном
складишту.
ПРОИЗВОЂАЧ КАФЕ ИЗ ЧЛАНА 1А ТАЧКА 1) ЗАКОНА РАСХОД
УТВРЂУЈЕ НЕПОСРЕДНО НАКОН НАСТАНКА ОДРЕЂЕНОГ РАСХОДА ИЛИ
РЕДОВНИМ, ОДНОСНО ВАНРЕДНИМ ПОПИСОМ ПРОИЗВОДА.
Утврђивање расхода ИЗ СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА врши овлашћено лице или
пописна комисија пореског обвезника, а о извршеном попису обавезно се састављају
записник и пописна листа.
ЧЛАН 5.
ОВА УРЕДБА СТУПА НА СНАГУ ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА
ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”, А
ПРИМЕЊИВАЋЕ СЕ ОД 1. ЈАНУАРА 2018. ГОДИНЕ.

