Нова јединица мере за алкохолна пића из тарифног броја 22.08 Царинске тарифе –
обрачун акцизе и ПП дажбина
Уредбом о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2012. годину
(''Службени гласник РС'', бр. 95/11), измењена је јединица мере за алкохолна пића из
тарифног броја 22.08 тако да је уместо јединице мере: ''LT'' – литар, уведена нова јединица
мере која гласи: ''LTA100%'' – литара чистог (100%) алкохола, а чија је шифра у Кодексу
шифара: ''LA''.
Правилником о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и
других образаца у царинском поступку (''Службени гласник РС'', бр. 29/10...и 66/11), у
одељцима V ''Начин попуњавања рубрика ЈЦИ за извоз, поновни извоз, привремени извоз
робе и пасивно оплемењивање'' и VI ''Начин попуњавања рубрика ЈЦИ за стављање робе у
слободан промет, привремени увоз, активно оплемењивање, поновни увоз, прераду под
царинском контролом, царинско складиштење и уништење робе'', прописано је да се у
Рубрику 33 (Шифра робе) ЈЦИ, у трећу потподела уписује прописана јединица мере из
Кодекса шифара, док се у Рубрику 41 (Допунска јединица) ЈЦИ, уписује количина робе у
јединици мере из треће потподеле Рубрике 33 ЈЦИ.
С тим у вези, обавештавамо вас да се количина робе која се уписује у Рубрику 41
(Допунска једница) ЈЦИ обрачунава на следећи начин:
Х нето литара = укупно литара чистог (100%) алкохола
Проценат алкохола, као и количина алкохолног пића – нето литара, су подаци са
декларације производа.
ПРИМЕР: За алкохолно пиће трговачког назива Ballantine`s, које према
произвођачкој декларацији садржи проценат алкохола 40%, а чија нето количина је 1000
литара, у трећу потподелу Рубрике 33 (Шифра робе) ЈЦИ уписује се шифра ''LA'', а
количина робе у ново прописаној јединици мере, која се уписује у Рубрику 41 (Допунска
јединица) ЈЦИ, обрачунава се на следећи начин:
х 1000 = 400 литара чистог (100%) алкохола
Такође, напомињемо да је одредбом члана 2. става 1. тачка 4) Закона о акцизама
(''Службени гласник РС'', бр. 22/01...43/11) прописано да се акцизом опорезују алкохола
пића, а одредбама члана 12. став 3. истог закона, износ акцизе за алкохолна пића прописан
је у динарском износу по литру.
Истовремено, Одлуком о одређивању пољопривредних и прехрамбених производа
за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине
(''Службени гласник РС'', бр. 97/11) прописано је да се за алкохолна пића из тарифног броја
22.08 наплаћује посебна дажбина (пољопривредна дажбина) у прописаном динарском
износу по литру.
С тим у вези, обзиром да је неопходно да ЈЦИ садржи како податке о ново уведеној
јединици мере за алкохолна пића ''ЛТА100%'' у складу са Уредбом о усклађивању
номенклатуре Царинске тарифе за 2012. годину, тако и податке о количини алкохолног
пића у литрима ''ЛТ'' у складу са одредбама Закона о акцизама и Одлуке о одређивању
пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и
утврђивању износа посебне дажбине, а у циљу правилног обрачуна акцизе и
пољопривредне дажбине на алкохолна пића и једообразног поступања, обавештавамо вас
следеће.

До коначног усклађивања релевантних прописа, од 1. јануара 2012. године, код
декларисања алкохолних пића из тарифног броја 22.08 Царинске тарифе, податак о
количини алкохолног пића у литрима ''ЛТ'', у складу са одредбама Закона о акцизама и
Одлуке о одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна
дажбина при увозу и износу посебне дажбине, уписиваће се у Рубрику 38 (Нето маса у кг)
ЈЦИ.
Имајући у виду све напред наведено, упозоравамо на могућу ситуацију да
декларант пријави јединицу мере у трећој потподели Рубрике 33 (Шифра робе) ЈЦИ која
није у сагласности са прописаном једницом мере из Уредбе о усклађивању номенклатуре
Царинске тарифе за 2012. године, када треба обратити пажњу на поруку/упозорење у
ИСЦС-у ''Несагласна јединица мере са једницом мере из тарифне позиције'' која упозорава
да је декларант погрешно пријавио јединицу мере коју је неопходно усагласити са
прописаном јединицом мере.
(Акт УЦ-а број: 148-11-439-03-17/2011 од 28.12.2011. године)

