Закон о изменама и допунама Закона о акцизама и износи и стопе акциза који
се примењују од 1. јануара 2015. године
Закон о изменама и допунама Закона о акцизама, објављен је у ''Службеном
гласнику РС'', бр. 142 од 25.12.2014. годинe, ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања, а примењује се од 01. јануара 2015. године.
У циљу правилне и једнообразне примене обавештавате се о најважнијим
изменама и допунама.
Рок за ослобођење од обрачунавања и плаћања акцизе (уз примену шифре
''13'' и ''14'' за попуњавање пете поделе Рубрике 33 ЈЦИ), које је прописано
одредбом члана 12. Закона о изменама и допунама Закона о акцизама (''Службени
гласник РС'', бр. 119/2012), на деривате нафте, и то на: течни нафтни гас (тарифне
ознаке номенклатуре ЦТ: 2711 12 11 00 до 2711 19 00 00) и остале деривате нафте
који се добијају од фракција нафте које имају распон дестилације до 380°С
(тарифне ознаке номенклатуре ЦТ: 2710 12 11 00, 2710 12 15 00, 2710 12 21 00,
2710 12 25 00, 2710 12 90 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 29 00, 2710 19 31
00, 2710 19 35 00, 2710 19 99 00, 2710 20 90 19 и 2710 20 90 99), који се користе као
сировина и енергенти у процесима фракционе дестилације ради даље
полимеризације, парног крековања и екстракције бутадиена, као и на производе
који се добијају из процеса фракционе дестилације ради даље полимеризације,
парног крековања, екстракције бутадиена и производње MTBE (Metil Tercijalni
Butil Etar), као и на течни нафтни гас и то за лаке утечњене угљоводонике из
тарифне ознаке номенклатуре ЦТ: 2711 19 00 00 у случају када се као сировине
користе у производњи течног нафтног гаса и примарног бензина и процесима
сепарације, продужен је до 31. децембра 2015. године.
Такође, у прилогу се доставља Табеларни преглед повезивања акцизних
шифара са Царинском тарифом са ажурираним износима и стопама акциза који се у
складу са Законом о изменама и допунама Закона о акцизама (''Службени гласник
РС'', бр. 119/2012) и Усклађеним динарским износима акциза из члана 9. став 1.
тачка 7) алинеја трећа и члана 40а став 1. тач. 4) до 8) Закона о акцизама годишњим
индексом потрошачких цена у 2013. години (''Службени гласник РС'', бр. 4/2014)
примењују од 1. јануара 2015. године.
Прилог: као у тексту
(Акт УЦ-а, бр. 148-10-439-03-12/2014 од 29.12.2014. године)

