Образац ПП ТОА
Порески обвезник ________________________________________
Седиште ________________________________________________
(адреса и општина)
ПИБ ____________________________________________________
Матични број _____________________________________________
Шифра делатности ________________________________________
Број текућег рачуна _______________________________________

ПОРЕСКА ПРИЈАВА О ТРОМЕСЕЧНОМ ОБРАЧУНУ АКЦИЗЕ
ЗА ПЕРИОД ОД ____ ДО ____ 20__. ГОДИН
у динарима, без парa
Ред.
бр.

Врста акцизног производа и уплатни рачун

Укупан износ
обрачунате
акцизе

Укупан износ
плаћене акцизе

Разлика

Износ
обрачунате камате у
обрачунском
периоду

2

3

4

5

6

1
I.

АКЦИЗА НА ДЕРИВАТЕ НАФТЕ

1.

840-717111843-51

Акциза на моторни бензин

2.

840-717112843-58

Акциза на дизел-гориво

840-717114843-72

Акциза на остале деривате нафте који се добијају
од фракција нафте које имају распон дестилације
до 380ºС
Акциза на течни нафтни гас

3.
4.

840-717115843-79

5.

840-717116843-86

Акциза на оловни бензин

6.

840-717117843-93

Акциза на безоловни бензин

7.

840-717118843-03

Акциза на гасна уља

8.

840-717119843-10

Акциза на керозин

840-717131843-94

10.

840-717132843-04

Акциза на адитиве и екстендере за безоловни
бензин
Акциза на адитиве и екстендере за гасна уља

11.

840-717133843-11

Акциза на адитиве и екстендере за керозин

9.

12.
II.

840-717134843-18

Акциза на адитиве и екстендере за течни нафтни
гас
АКЦИЗА НА ДУВАНСКЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ

1.

840-717214843-93

Акциза на цигарете произведене у земљи

2.

840-717215843-03

Акциза на остале дуванске прерађевине

IIa

АКЦИЗА НА ТЕЧНОСТИ ЗА ПУЊЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ ЦИГАРЕТА

1.
III.

Акциза на течности за пуњење електронских
цигарета произведених у земљи
АКЦИЗА НА АЛКОХОЛНА ПИЋА

840-717231843-18

1.

840-717311843-93

Акциза на пиво

2.

840-717313843-10

Акциза на нискоалкохолна пића

840-717315843-24

Акциза на ракије од воћа грожђа, специјалне
ракије
Акциза на ракије од житарица и осталих
пољопривредних сировина
Акциза на жестока алкохолна пића и ликере

3.
4.
5.

840-717316843-31
840-717314843-17

IV.

КАФА

1.

840-717511843-38

Акциза при увозу кафе

2.

840-717512843-45

Акциза при увозу непржене кафе

3.

840-717513843-52

Акциза при увозу пржене кафе

4.

840-717514843-59

Акциза при увозу љуспица и опни од кафе

840-717515843-66

Акциза при увозу екстракта, есенција и
концентрата од кафе
Акциза при увозу кафе из члана 14. став 1. тач. 5)
до 8) Закона о акцизама

5.
6.

840-717516843-73

Напомена:
1. Образац ПП ТОА подноси се у року од 20 дана по истеку тромесечја, ако је у том тромесечју настала обавеза обрачуна акцизе;
2. Ако обвезник акцизе, поред обавезе акцизе, има и обавезу плаћања камате, у колону 6 уноси се износ обрачунате камате у обрачунском периоду;
3. У делу IV. КАФА ред 1-6 уносе се подаци који се односе на промет по основу члана 6. став 2. тач. 4) и 5) Закона, за кафу без доказа о пореклу и плаћеној акцизи
при увозу.

У _____________________
Дана _________20__. године

Одговорно лице,
___________________

Обрачун саставио,
____________________

