Образац АМ-Ц
Обвезник акцизе _____________________________________________
Седиште ___________________________________________________
(адреса и општина)
ПИБ _______________________________________________________
Матични број _______________________________________________
Шифра делатности ___________________________________________
Број текућег рачуна __________________________________________

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ПРОИЗВОЂАЧА, ОДНОСНО УВОЗНИКА ЦИГАРЕТА
О ПРЕУЗЕТИМ, УТРОШЕНИМ И ВРАЋЕНИМ КОНТРОЛНИМ АКЦИЗНИМ МАРКИЦАМА ЗА ЦИГАРЕТЕ
ЗА ПЕРИОД ОД __________ ДО _________ 20____. ГОДИНЕ

Број и датум
ЗАМ-а

Словна ознака и
количина
преузетних
маркица

Ознака серије и
серијски број
преузетих маркица
од - до

Стање (број)
неутрошених
маркица из
претходног
квартала

1.

2.

3.

4.

Број искоришћених
Број враћених
Назив робне марке
Број искоришћених
маркица (број
оштећених маркица
цигарета и МПЦ
маркица (број
паклица цигарета
са видљивом
стављених у
произведених
стављених у
ознаком серије и
промет, односно
паклица цигарета) промет, односно
серијски број
увезених
увезених)
маркица
5.

6.

7.

8.

Број враћених
оштећених маркица
са невидљивом
Стање (број)
ознаком серије и
нераздужених
серијски број
маркица и серијски
маркица или
број од - до на
потпуно
крају квартала
уништених
маркица
9.
10.

Напомена: У колону 4. приликом подношења првог кварталног извештаја уписује се податак из колоне 8. Обрасца АМ-Ц/ЗАЛИХЕ, а приликом сваког наредног кварталног извештаја податак из колоне 10
претходног Обрасца АМ-А;
У колону 5. уписује се број маркица којима су обележене цигарете које се налазе у акцизном складишту произвођача, односно произведених цигарета из увоза за које није настала обавеза по
основу акцизе, цигарете за које не постоји обавеза обрачунавања и плаћања акцизе, које су обележене маркицама словне ознаке ЕЦ (члан 19. Закона);
У колону 6. уписује се број маркица којима су обележене цигарете, које су стављене у промет у смислу члана 21. став 2. Закона, односно увезене у смислу члана 21а Закона, као и цигарете за
које не постоји обавеза обрачунавања и плаћања акцизе, које су обележене маркицама словне ознаке ЕЦ (члан 19. Закона)
У колону 10. уписује се стање (број) нераздужених маркица укључујући и стање (број) нераздужених маркица из колоне 5.
Уколико се по једном ЗАМ-у преузимају више врста контролних акцизних маркица, сви подаци везани за тај ЗАМ уносе се у исту колону.
У ______________________________

Извештај саставио

Одговорно лице

дана ______________ 20_____. године

__________________________________

_______________________

