ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О АКЦИЗАМА И ПОРЕЗУ НА ПРОМЕТ

Члан 1.
У Закону о измјенама и допунама Закона о акцизама и порезу на промет
("Службени гласник РС", број: 60/03-II дио) у члану 1. бришу се ријечи: ", а
досадашњи чл. 8-79. постају чл. 7-78.".
Члан 2.
У члану 18. Закона о акцизама и порезу на промет ("Службени гласник РС",
број: 25/02, 30/02, 60/03-II дио и 96/03), иза става 3. додаје се нови став 4. који
гласи:
"Обавезник пореза на промет производа је правно лице и предузетник који
производе набављене уз пореско ослобађање употријеби у сврхе за које није
предвиђено пореско ослобађање."
Члан 3.
У члану 24. став 1. се брише.
Члан 4.
У члану 25. став 3. брише се "тачка" ставља "зарез" и додају се ријечи: "осим
за сврхе из члана 27. став 1. тачка 10."
Члан 5.
У члану 37.став 3. иза ријечи "лица" брише се текст "или лица из Федерације
БиХ и Брчко Дистрикта.".
Члан 6.
Члан 41. мијења се и гласи:
Порески обавезник – произвођач из члана 5. Закона, плаћа акцизу у року из
члана 43. Закона.
При увозу акцизних производа, акциза се плаћа на начин и у роковима
предвиђеним за плаћање царине и других увозних дажбина.

У промету акцизних производа са Федерацијом Босне и Херцеговине и
Дистриктом Брчко купац акцизних производа из Републике Српске плаћа акцизу
прије испоруке акцизних производа од произвођача или увозника из Федерације
Босне и Херцеговине или Дистрикта Брчко.
У промету акцизних производа са Федерацијом Босне и Херцеговине и
Дистриктом Брчко произвођач плаћа акцизу на акцизне производе у року из става
1. овог члана, уколико не докаже да је купац извршио уплате акцизе.
Обавезник акцизе у случајевима из члана 3. став 2. овог Закона обавезан је
платити акцизу у року из става 1. овог члана.
Члан 7.
У члану 46. став 3. бришу се ријечи: "или се не придржава пријављеног
начина."
Члан 8.
Члан 48. се брише.
Члан 9.
У члану 68. став 3. иза ријечи "Брко Дистрикту Босне и Херцеговине" додају
се ријечи "и за сврхе из члана 27. став 1. тачка 10. и члана 33. став 1. тачка 4."
Члан 10.
Задужује се Законодавно-правни одбор Народне скупштине Републике
Српске да сачини пречишћени текст Закона.
Члан 11.
Овај Закон ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику
Републике Српске".
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