ПРИМЈЕНА НОВОГ ЗАКОНА О АКЦИЗАМА ПОЧИЊЕ 1. ЈУЛА 2009.
Примјена новог Закона о акцизама у БиХ почиње 1. јула 2009. године, а Закон је
објављен је у „Службеном гласнику БиХ“ бр. 49/09.
У складу са новим Законом о акцизама и Правилником о примјени закона о
акцизама обвезници који се баве прометом акцизних производа у Босни и
Херцеговини дужни су на дан почетка примјене Закона извршити попис залиха
акцизних производа, обрачунати акцизу по новим стопама, те у року од седам дана
од дана извршеног пописа доставити Управи за индиректно опорезивање пописне
листе.
Пописне листе требају садржавати сљедеће податке:
а) врста акцизног производа;
б) количина;
ц) акциза обрачуната према раније важећим прописима;
д) акциза обрачуната у складу са новим Законом о акцизама;
е) разлика акцизе за уплату (д-ц).
Порески обвезници и друга лица која се баве прометом деривата нафте дужни су
доставити пописну листу са обрачунатом путарином за изградњу аутопутева од
0,10 КМ по једном литру производа.
Порески обвезници и друга лица који се баве прометом дуванских прерађевина,
достављају пописне листе које садржавају сљедеће податке:
а) врста дуванске прерађевине;
б) количина;
ц) стара малопродајна цијена;
д) стара малопродајна вриједност (б x ц);
е) ПДВ садржан у малопродајној вриједности;
ф) вриједност без ПДВ-а (д-е);
г) акциза обрачуната према раније важећим прописима;
х) нова малопродајна цијена;
и) нова малопродајна вриједност (б x х);
ј) пропорционална акциза (42%);
к) посебна акциза (б x 0,15 КМ);
л) укупни износ акцизе (ј + к);
м) разлика акцизе за уплату (л - г).

Количина се уписује као број паковања цигарета од 20 комада. За паковања која су
различита од претходно споменутог, количина се утврђује сразмјерно броју комада
у паковању.
Дуванске прерађевине наведене у пописним листама могу се прометовати најдуже
6 мјесеци од дана почетка примјене Закона.
Обрачун и плаћање акцизе на затечене залихе
Порески обвезници и друга лица дужни су разлику обрачунате акцизе уплатити у
року од десет дана од дана достављања пописних листа Управи за индиректно
опорезивање БиХ. Плаћање обрачунате акцизе врши се у складу са прописима који
уређују начин плаћања индиректних пореза и осталих прихода и такси које
наплаћује УИО.
Разлика акцизе подразумијева износ који обвезник утврђује на начин да износ
обрачунате акцизе према одредбама новог Закона умањи за износ већ обрачунате и
уплаћене акцизе према раније важећим прописима.
Порески обвезници и друга лица која са баве прометом кафе, дужни су да за сваку
врсту кафе пописане на залихама, обрачунају акцизу у износима прописаним у
члану 20. Закона о акцизама и разлику између обрачунате акцизе и акцизе уплаћене
према раније важећим прописима, уплате у року 10 дана од дана достављања
пописних листа Управи за индиректно опорезивање БиХ.
Обрачун и плаћање путарине на залихе нафтних деривата
Порезни обвезници и друга лица која се баве прометом деривата нафте дужни су да
путарину за изградњу аутопутева од 0,10 КМ обрачунају на затечене залихе
утврђене у пописним листама на дан почетка примјене Закона о акцизама и
обрачунати износ уплате у року од десет дана од дана достављања пописних листа
УИО. Плаћање путарине за изградњу аутопутева врши се у складу са прописима
који уређују начин плаћања индиректних пореза и осталих прихода и такси које
наплаћује УИО.
Плаћање акцизе и/или путарине код домаћих произвођача акцизних
производа
Домаћи произвођачи акцизних производа врше уплату обрачунате акцизе и/или
путарине на затечене залихе приликом промета истих производа, у складу с
прописима који уређују начин плаћања индиректних пореза и осталих прихода и
такси које наплаћује УИО.
Плаћање је обвезник дужан извршити у року из члана 23. став (2) Закона о
акцизама.
Увоз дуванских прерађевина обиљежених са порезним маркицама
У случајевима када су дуванске прерађевине обиљежене са пореским маркицама
које су изнесене из царинског подручја Босне и Херцеговине прије ступања на
снагу Закона, исте се могу увести у року од 30 дана од дана почетка примјене новог
Закона о акцизама.

При увозу ових дуванских прерађевина врши се обрачун и наплата разлике акцизе
на начин да се износ обрачунате акцизе према одредбама новог Закона умањи за
износ већ обрачунате и уплаћене акцизе према раније важећим прописима.
Духанске прерађевине које су увезене на овај начин могу се прометовати најдуже 6
мјесеци од дана почетка примјене новог Закона о акцизама.

