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SLUŽBENI GLASNIK BiH

Utorak, 24. 6. 2014.

На основу члана IV 4. а) Устава Босне и Херцеговине,
Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, на 65.
сједници Представничког дома, одржаној 15. априла 2014.

Utorak, 24. 6. 2014.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

године, и на 38. сједници Дома народа, одржаној 6. јуна
2014. године, усвојила је

ЗАКОН

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
АКЦИЗАМА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
Члан 1.
У Закону о акцизама у Босни и Херцеговини
("Службени гласник БиХ", број 49/09) члан 6. мијења се и
гласи:
"Члан 6.
(Дуванске прерађевине)
(1) Дуванским прерађевинама у смислу члана 4. став (2)
тачка б) овог закона сматрају се:
a) цигарете
б) цигаре и цигарилоси
ц) дуван за пушење
1) резани дуван за мотање цигарета
2) остали дуван за пушење.
(2) Цигаретама се сматрају:
а) смотуљци дувана прикладни за пушење,
обавијени омотом који није од природног дувана;
б) производи слични цигаретама који се састоје од
смотуљака дувана обавијени једноструким и
двоструким омотачем. Спољни омотач је израђен
од материјала који није лист природног дувана и
постављен је у правој линији уздужно;
ц) дувански штапићи који се једноставним
неиндустријским поступком стављају у папирни
омот за цигарете или се умотавају у папирне
листиће;
д) дувански производи стављени у промет под
називом цигарете.
(3) Цигаре и цигарилоси су смотуљци дувана који су
обавијени спољним заштитним листом дувана.
(4) Дуван за пушење обухвата:
a) резани или на други начин уситњени, плетени или
у блокове пресовани дуван који је прикладан за
пушење без даље индустријске обраде;
б) остали дуван за пушење који је прикладан за
пушење и стављен у малопродају, а који не
потпада под ст. (2) и (3) овог члана. Осталим
дуваном за пушење сматрају се и остаци листова
дувана и нуспроизводи настали прерадом дувана
или производњом дуванских прерађевина."
Члан 2.
У члану 12. иза става (3) додаје се нови став (4) који
гласи:
"(4) Произвођачем дуванских прерађевина у смислу овог
закона сматра се свако физичко лице, предузетник или
правно лице настањено/са сједиштем у Босни и
Херцеговини које дуван прерађује у дуванске
производе намијењене за малопродају."
Члан 3.
Члан 21. мијења се и гласи:
"Члан 21.
(Акциза на дуванске прерађевине)
"(1) На цигарете се плаћа пропорционална акциза у
проценту на малопродајну цијену и специфична акциза
на 1.000 цигарета, односно за паковање од 20 комада.
(2) На цигаре и цигарилосе се плаћа пропорционална
акциза у проценту на малопродајну цијену.
(3) На дуван за пушење плаћа се акциза по килограму."
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Члан 4.
Иза члана 21. додају се чл. 21а, 21б, 21ц. и 21д. који
гласе:
"Члан 21а.
(Акциза на цигарете)
(1) На цигарете се плаћа акциза, и то:
а) пропорционална, по стопи од 42% на основицу
утврђену у складу са чланом 15. став (1) тачка б)
овог закона и
б) специфична акциза коју утврди Управни одбор,
како би се обезбиједила динамика усклађивања
стопа акциза са релевантним европским
директивама.
(2) Управни одбор ће најкасније до 30. октобра текуће
године утврдити износ специфичне акцизе за наредну
годину из става (1) тачка (б) овог члана, све док укупно
акцизно
оптерећење
цигарета
са
најнижом
малопродајном цијеном не достигне износ од 176,00
КМ за 1.000 комада. Годишње повећање специфичне
акцизе не може бити мање од 7,50 КМ за 1.000 комада,
односно 0,15 КМ за паковање од 20 комада.
(3) Одлука Управног одбора о специфичној акцизи из
става (2) овог члана примјењује се од 1. јануара
наредне године.
(4) Специфична акциза за паковања различита од паковања
које садржи 20 цигарета плаћа се сразмјерно броју
комада у паковању.
Члан 21б.
(Минимална акциза на цигарете)
(1) Ако је обрачуната акциза на цигарете према члану 21а.
став (1) овог закона мања од минималне акцизе
утврђене овим законом, плаћа се минимална акциза.
(2) Минимална акциза из става (1) овог члана
подразумијева укупну акцизу (пропорционалну и
специфичну) за 1.000 комада, односно за паковање од
20 комада.
(3) Минимална акциза на цигарете износи најмање 60%
просјечне пондерисане малопродајне цијене цигарета за
период од 1. јула претходне године до 30. јуна текуће
године.
(4) Просјечна пондерисана малопродајна цијена цигарета
из става (3) овог члана израчунава се на основу
података УИО о издатим акцизним маркицама за
период од 1. јула претходне године до 30. јуна текуће
године. Просјечна пондерисана малопродајна цијена
израчунава се на начин да се укупна вриједност
цигарета, са свим укљученим порезима, за које су
издате акцизне маркице за период од 1. јула претходне
године до 30. јуна текуће године, подијели с укупном
количином цигарета за које су издате акцизне маркице
за исти период.
(5) Минималну акцизу на цигарете из става (3) овог члана,
израчунату на основу методологије из става (4) овог
члана, утврђује Управни одбор најкасније до 30.
октобра текуће године за наредну годину, а одлука
Управног одбора о минималној акцизи примјењује се
од 1. јануара наредне године.
Члан 21ц.
(Акциза на цигаре и цигарилосе)
На цигаре и цигарилосе плаћа се пропорционална
акциза по стопи од 42% на основицу утврђену у складу са
чланом 15. став (1) тачка б) овог закона.

Broj 49 - Stranica 4

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Члан 21д.
(Акциза на дуван за пушење)
(1) Акциза на дуван за пушење утврђује се у висини од
најмање 80% минималне акцизе на цигарете из члана
21б. овог закона исказане за 1.000 цигарета.
(2) Акцизу на дуван за пушење утврђује Управни одбор
најкасније до 30. октобра текуће године за наредну
годину, а одлука Управног одбора о минималној акцизи
примјењује се од 1. јануара наредне године.
(3) Изузетно од ст. (1) и (2) овог члана, акциза на дуван за
пушење за 2014. годину износиће 78 КМ/кг."
Члан 5.
У члану 41. иза става (4) додаје се нови став (5) који
гласи:
"(5) Новчаном казном у износу од 1.000 КМ до 3.000 КМ
казниће се физичко лице које стави у промет дуванске
прерађевине, алкохолна пића, воћне природне ракије,
вина и/или кафу, а да акцизни производи нису на
прописан начин означени акцизном маркицом и/или без
вјеродостојне документације."
Члан 6.
У члану 42. став (1) мијења се и гласи:
"(1) Уз новчану казну правном лицу и предузетнику изрећи
ће се заштитна мјера одузимања акцизних производа
којим је учињен прекршај из члана 41. став (1) тач. х) и
и) овог закона, као и физичком лицу за учињени
прекршај из члана 41. став (5) овог закона."
Члан 7.
Члан 45. мијења се и гласи:
"Члан 45.
(Попис залиха, обрачун и уплата)
(1) Порески обвезници и другa лица која се баве прометом
дуванских прерађевина из члана 1. став (1) тач. б) и ц)
овог закона дужни су да на дан почетка примјене овог
закона попишу залихе ових прерађевина и пописне
листе доставе УИО у року од седам дана.
(2) Порески обвезници и друга лица која се баве прометом
дуванских прерађевина из члана 1. став (1) тач. б) и ц)
овог закона дужни су да пријаве нове малопродајне
цијене УИО у року од седам дана од дана извршеног
пописа и на нову основицу обрачунају и уплате разлику
акцизе у року од 10 дана од дана достављања пописних
листи.
(3) Порески обвезници и друга лица која се баве прометом
дуванских прерађевина дужни су да попишу залихе
дуванских прерађевина при свакој промјени
малопродајних цијена које пријављују УИО у року од
седам дана од дана извршеног пописа и на нову
основицу обрачунају и уплате разлику акцизе у року од
10 дана од дана достављања пописних листи.
(4) Изузетно за 2014. годину, обрачун специфичне и
минималне акцизе на цигарете врши се у складу са
Одлуком о утврђивању посебне и минималне акцизе на
цигарете за 2014. годину ("Службени гласник БиХ",
број 88/13).
(5) Обрачун акцизе на дуванске прерађевине које нису
обухваћене Одлуком из става (4) овог члана вршиће се
у складу са одредбама овог закона."
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Члан 8.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику БиХ" а примјењиваће
се од првог радног дана мјесеца који слиједи након његовог
ступања на снагу.
Број 01,02-02-1-17/14
6. јуна 2014. године
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