Образац ЗАМ/ЦА
Министарство финансија
Сектор за фискални систем
Евиденциони број ______________________________ датум _________________________

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ КОНТРОЛНИХ АКЦИЗНИХ МАРКИЦА
ЗА ЦИГАРЕТЕ И АЛКОХОЛНА ПИЋА

Примерак 1.
задржава порески
обвезник

М.П.

Број:

Датум:

I Подаци о подносиоцу захтева - попуњава обвезник акцизе
Назив

Место и адреса

ПИБ

Број текућег рачуна

Шифра делатности

Матични број

II Подаци о иностраном произвођачу, односно дистрибутеру иностраног произвођача - попуњава увозник
Назив иностраног произвођача

Место и адреса

Адреса где се шаљу маркице

Место и адреса

Порески број дистрибутера иностраног
произвођача

Порески број иностраног произвођача

Назив дистрибутера иностраног произвођача

III Подаци о траженим акцизним маркицама - попуњава обвезник акцизе

IV Подаци о издатим акцизним маркицама - попуњава Завод
Издате количине

Врста акцизне маркице

Тражене количине
Од серијског броја

У - за цигарете из увоза

1

1

Д - за цигарете произведене у земљи

2

2

ЕЦ - за цигарете ради продаје у авионима и
бродовима на међународним линијама,
односно у слободним царинским
продавницама

3

3

Р - за ракије од воћа, грожђа, вина и друге
воћне ракије са додатком екстракта биља,
делова биља или пољопривредних производа

4

4

П - за ракије од житарица и осталих
пољопривредних сировина

5

5

Ж - за остала јака алкохолна пића

6

6

Н - за нискоалкохолна пића

7

7

УР - за увозне ракије од воћа, грожђа, вина и
друге воћне ракије са додатком екстракта
биља, делова биља или пољопривредних
производа

8

8

УП - за увозне ракије од житарица и осталих
пољопривредних сировина

9

9

УЖ - за увозна остала јака алкохолна пића

10

10

УН - за увозна нискоалкохолна пића

11

11

ЕА - за алкохолна пића ради продаје у
авионима и бродовима на међународним
линијама, односно у слободним царинским
продавницама

12

12

Број "Службеног гласника РС" у коме су објављене
малопродајне цене цигарета

Датум издавања

Потпис:

Број пошиљке
Примио
ЈМБГ

До серијског броја

Потпис и печат

Потпис примаоца

Образац ЗАМ/ЦА
Министарство финансија
Сектор за фискални систем

Примерак 2.
Завод доставља МФ

Евиденциони број ______________________________ датум _________________________

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ КОНТРОЛНИХ АКЦИЗНИХ МАРКИЦА
ЗА ЦИГАРЕТЕ И АЛКОХОЛНА ПИЋА

М.П.

Број:

Датум:

I Подаци о подносиоцу захтева - попуњава обвезник акцизе
Назив

Место и адреса

ПИБ

Број текућег рачуна

Шифра делатности

Матични број

II Подаци о иностраном произвођачу, односно дистрибутеру иностраног произвођача - попуњава увозник
Назив иностраног произвођача

Место и адреса

Адреса где се шаљу маркице

Место и адреса

Порески број дистрибутера иностраног
произвођача

Порески број иностраног произвођача

Назив дистрибутера иностраног произвођача

III Подаци о траженим акцизним маркицама - попуњава обвезник акцизе

IV Подаци о издатим акцизним маркицама - попуњава Завод
Издате количине

Врста акцизне маркице

Тражене количине
Од серијског броја

У - за цигарете из увоза

1

1

Д - за цигарете произведене у земљи

2

2

ЕЦ - за цигарете ради продаје у авионима и
бродовима на међународним линијама,
односно у слободним царинским
продавницама

3

3

Р - за ракије од воћа, грожђа, вина и друге
воћне ракије са додатком екстракта биља,
делова биља или пољопривредних производа

4

4

П - за ракије од житарица и осталих
пољопривредних сировина

5

5

Ж - за остала јака алкохолна пића

6

6

Н - за нискоалкохолна пића

7

7

УР - за увозне ракије од воћа, грожђа, вина и
друге воћне ракије са додатком екстракта
биља, делова биља или пољопривредних
производа

8

8

УП - за увозне ракије од житарица и осталих
пољопривредних сировина

9

9

УЖ - за увозна остала јака алкохолна пића

10

10

УН - за увозна нискоалкохолна пића

11

11

ЕА - за алкохолна пића ради продаје у
авионима и бродовима на међународним
линијама, односно у слободним царинским
продавницама

12

12

Број "Службеног гласника РС" у коме су објављене
малопродајне цене цигарета

Датум издавања

Потпис:

Број пошиљке
Примио
ЈМБГ

До серијског броја

Потпис и печат

Потпис примаоца

Образац ЗАМ/ЦА
Министарство финансија
Сектор за фискални систем

Примерак 3.
задржава Завод

Евиденциони број ______________________________ датум _________________________

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ КОНТРОЛНИХ АКЦИЗНИХ МАРКИЦА
ЗА ЦИГАРЕТЕ И АЛКОХОЛНА ПИЋА

М.П.

Број:

Датум:

I Подаци о подносиоцу захтева - попуњава обвезник акцизе
Назив

Место и адреса

ПИБ

Број текућег рачуна

Шифра делатности

Матични број

II Подаци о иностраном произвођачу, односно дистрибутеру иностраног произвођача - попуњава увозник
Назив иностраног произвођача

Место и адреса

Адреса где се шаљу маркице

Место и адреса

Порески број дистрибутера иностраног
произвођача

Порески број иностраног произвођача

Назив дистрибутера иностраног произвођача

III Подаци о траженим акцизним маркицама - попуњава обвезник акцизе

IV Подаци о издатим акцизним маркицама - попуњава Завод
Издате количине

Врста акцизне маркице

Тражене количине
Од серијског броја

У - за цигарете из увоза

1

1

Д - за цигарете произведене у земљи

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

ЕЦ - за цигарете ради продаје у авионима и
бродовима на међународним линијама,
односно у слободним царинским
продавницама
Р - за ракије од воћа, грожђа, вина и друге
воћне ракије са додатком екстракта биља,
делова биља или пољопривредних производа
П - за ракије од житарица и осталих
пољопривредних сировина
Ж - за остала јака алкохолна пића
Н - за нискоалкохолна пића
УР - за увозне ракије од воћа, грожђа, вина и
друге воћне ракије са додатком екстракта
биља, делова биља или пољопривредних
производа
УП - за увозне ракије од житарица и осталих
пољопривредних сировина
УЖ - за увозна остала јака алкохолна пића

9

9

10

10

УН - за увозна нискоалкохолна пића

11

11

ЕА - за алкохолна пића ради продаје у
авионима и бродовима на међународним
12
линијама, односно у слободним царинским
продавницама
Број "Службеног гласника РС" у коме су објављене
малопродајне цене цигарета
Потпис:

До серијског броја

12
Датум издавања

Потпис и печат

Број пошиљке
Примио
ЈМБГ

Потпис примаоца

Образац ЗАМ/ЦА
Министарство финансија
Сектор за фискални систем

Примерак 4.
задржава МФ

Евиденциони број ______________________________ датум _________________________

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ КОНТРОЛНИХ АКЦИЗНИХ МАРКИЦА
ЗА ЦИГАРЕТЕ И АЛКОХОЛНА ПИЋА

М.П.

Број:

Датум:

I Подаци о подносиоцу захтева - попуњава обвезник акцизе
Назив

Место и адреса

ПИБ

Број текућег рачуна

Шифра делатности

Матични број

II Подаци о иностраном произвођачу, односно дистрибутеру иностраног произвођача - попуњава увозник
Назив иностраног произвођача

Место и адреса

Адреса где се шаљу маркице

Место и адреса

Порески број дистрибутера иностраног
произвођача

Порески број иностраног произвођача

Назив дистрибутера иностраног произвођача

III Подаци о траженим акцизним маркицама - попуњава обвезник акцизе

IV Подаци о издатим акцизним маркицама - попуњава Завод
Издате количине

Врста акцизне маркице

Тражене количине
Од серијског броја

У - за цигарете из увоза

1

1

Д - за цигарете произведене у земљи

2

2

ЕЦ - за цигарете ради продаје у авионима и
бродовима на међународним линијама,
односно у слободним царинским
продавницама

3

3

Р - за ракије од воћа, грожђа, вина и друге
воћне ракије са додатком екстракта биља,
делова биља или пољопривредних производа

4

4

П - за ракије од житарица и осталих
пољопривредних сировина

5

5

Ж - за остала јака алкохолна пића

6

6

Н - за нискоалкохолна пића

7

7

УР - за увозне ракије од воћа, грожђа, вина и
друге воћне ракије са додатком екстракта
биља, делова биља или пољопривредних
производа

8

8

УП - за увозне ракије од житарица и осталих
пољопривредних сировина

9

9

УЖ - за увозна остала јака алкохолна пића

10

10

УН - за увозна нискоалкохолна пића

11

11

ЕА - за алкохолна пића ради продаје у
авионима и бродовима на међународним
линијама, односно у слободним царинским
продавницама

12

12

Број "Службеног гласника РС" у коме су објављене
малопродајне цене цигарета

Датум издавања

Потпис:

Број пошиљке
Примио
ЈМБГ

До серијског броја

Потпис и печат

Потпис примаоца

