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МО ГУЋ НОСТ УВО ЂЕ ЊА AКЦИЗЕ НА  
БЕЗ АЛ КО ХОЛ НА ПИ ЋА СА ДО ДАТ КОМ  

ШЕ ЋЕ РА У СР БИ ЈИ*

Сажетак:У ра ду се раз ма тра мо гућ ност да се у срп ски по ре ски си стем 
уве де ак ци за на без ал ко хол на пи ћа са до дат ком ше ће ра. Ана ли за је усме ре на 
на из у ча ва ње основ них ефе ка та овог фи скал ног ин стру мен та, а то су по ве-
ћа ње бу џет ских при хо да и сма ње ње по тро шње про из во да на ко ји се пла ћа 
ак ци за. У ра ду се на сто ји про на ћи оп ти мал ни по ре ски об лик, у за ви сно сти 
од ци ља ко ји се же ли по сти ћи.

Кључнеречи: ак ци зе; без ал ко хол на пи ћа са до дат ком ше ће ра. 

1. УВОД И ОСНОВ НЕ ПРЕТ ПО СТАВ КЕ

Ви сок фи скал ни де фи цит пред ста вља је дан од основ них еко ном ских 
про бле ма Ср би је. За да так дру штве них на у ка је да по мог не у из на ла же њу 
ре ше ња ко јим би се овај про блем са ни рао. Јед но од ре ше ња за сма ње ње бу-
џет ског де фи ци та је сте уво ђе ње ак ци за на без ал ко хол на пи ћа са до дат ком 
ше ће ра.1 Иде ја за уво ђе ње овог фи скал ног об ли ка до ла зи из по је ди них зе-
ма ља у окру же њу, зе ма ља Европ ске уни је, зе ма ља Се вер не и Ју жне Аме ри ке 

* Рад је по све ћен про јек ту „Прав на тра ди ци ја и но ви прав ни иза зо ви“, чи ји је но си лац 
Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду.

1 У да љем тек сту: без ал ко хол на пи ћа.
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и дру гих, ко је при ме њу ју или на ме ра ва ју да при ме не ово ре ше ње у окви ру свог 
по ре ског си сте ма.

Уво ђе ње ак ци зе на без ал ко хол на пи ћа у срп ском по ре ском си сте му, 
сва ка ко, би има ла за циљ оства ре ње фи скал ног ефек та. Ка ко се че сто ак ци-
за ма при да ју и не фи скал ни ци ље ви,2 по ред не спор ног фи скал ног ефек та, 
при сут но је и ста но ви ште пре ма ко јем се си сте мом ак ци за на без ал ко хол на 
пи ћа мо же исто вре ме но оства ри ти и ефе кат здрав стве не за шти те ста нов ни-
штва. На и ме, овим фи скал ним ин стру мен том мо же се ути ца ти на сма ње ње 
по тро шње без ал ко хол них пи ћа ко ја у се би са др же од ре ђе ну кон цен тра ци ју 
ше ће ра, што у крај њем ефек ту има за ре зул тат по бољ ша ње здрав стве ног 
ста ња на ци је. Сма ње ни унос ше ће ра, кроз сма ње ну по тро шњу за сла ђе них 
на пи та ка, зна чио би и сма ње ње го ја зно сти, као јед ног од узро ка број них 
здрав стве них про бле ма код ста нов ни штва. На нео п ход ност сма ње ња уно са 
тзв. про стих ше ће ра апе лу је и Свет ска здрав стве на ор га ни за ци ја. Сма ње ње 
здрав стве них про бле ма ста нов ни штва ди рект но би се ре флек то ва ло и на 
сма ње не из дат ке Ре пу блич ког фон да за здрав стве ну за шти ту, што је по себ но 
зна чај но за сма ње ње бу џет ског де фи ци та.

Пред мет ис тра жи ва ња овог ра да би ће раз ли чи та ре ше ња ко ја се сре ћу 
у упо ред ном пра ву у по гле ду ак ци за на без ал ко хол на пи ћа. Циљ ис тра жи-
ва ња је да се те о риј ски са гле да ју сви ефек ти овог фи скал ног ин стру мен та, 
као и мо гућ но сти за пре ва зи ла же ње на ве де них еко ном ских (фи скал них) и 
здрав стве них про бле ма. Ово је по себ но зна чај но јер ће раз ли чи то од ре ђе ни 
при о ри те ти, тј. да ва ње пре ва ге фи скал ним, од но сно не фи скал ним ци ље ви-
ма, тра жи ти и раз ли чи то по зи тив но прав но уређење ак ци за.

Пр ва хи по те за је да се уво ђе њем ак ци зе на без ал ко хол на пи ћа мо гу 
по ве ћа ти бу џет ски при хо ди (фи скал ни циљ). Бу џет ски при хо ди од по ре за 
на по тро шњу за ви си ће, пре све га, од ви си не по ре ске сто пе, оби ма по тро шње 
и ни воа до хот ка по тро ша ча. Раст бу џет ских при хо да би тре ба ло да бу де 
основ ни мо тив за уво ђе ње ак ци зе на без ал ко хол на пи ћа. Ме ђу тим, због ге-
не рал но ви со ког по ре ског оп те ре ће ња оче ки ва ни ре зул тат мо же из о ста ти. 
У том слу ча ју, по ве ћа ње по ре ског оп те ре ће ња по тро шње (до че га би до ве ло 
уво ђе ње ак ци зе на без ал ко хол на пи ћа) тре ба ло би да бу де пра ће но сма ње-
њем по ре ског оп те ре ће ња код ди рект них по ре за. С дру ге стра не, сма ње ње 
по тро шње би про ду ко ва ло по ве ћа ну штед њу и ин ве сти ци је, чи ме би се по-
сти гао одр жив раст бру то до ма ћег про из во да.

2 Ме ђу њи ма, по себ но ка да су у пи та њу ак ци зе на нафт не де ри ва те, до ми ни ра ју ци ље ви 
за шти те жи вот не сре ди не. Вид. Цвје та на Цвјет ко вић, „Опо ре зи ва ње пут нич ких ау то мо би-
ла као ин стру мент за шти те жи вот не сре ди не“, Збо р ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом 
Са ду 3/2012, 372-373; Цвје та на Цвјет ко вић, „Уло га по сред них по ре за у за шти ти жи вот не 
сре ди не“ Пра во и при вре да 7-9/2013, 636-645.

Лу ка O. Ба ту ран, Др Цвје та на М. Цвјет ко вић, Могућност увођења акцизе... (стр. 923–935)
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Дру га хи по те за је да би уво ђе ње ак ци зе до ве ло до сма ње не по тро шње 
без ал ко хол них пи ћа, кроз по ве ћа ње њи хо ве це не, с тим да би ве ли чи на ових 
про ме на за ви си ла, пре све га, од ела стич но сти по ну де и тра жње, као и од 
ви си не по ре ске сто пе. Ре а ли за ци ја овог ци ља би би ла из ра же ни ја уко ли ко 
би се од ре ди ле две по ре ске сто пе, чи ја би ви си на за ви си ла од ко ли чи не ше-
ће ра у пи ћу. Ме ђу тим, уко ли ко се сма ње ње по тро шње ше ће ра од ре ди као 
при о ри тет у од но су на фи скал ни циљ, он да као по ре ски обје кат тре ба од ре-
ди ти сâм ше ћер, а не без ал ко хол на пи ћа ко ја са др же ше ћер. 

По тен ци јал но прав но ре ше ње би ће ис пи та но, пр вен стве но, ко ри шће њем 
ме то да нео кла сич не, од но сно нео ин сти ту ци о нал не еко но ми је, али, у од ре ђе-
ној ме ри, и ко ри шће њем ма кро е ко ном ског ме то да. Од ме то да прав не на у ке, 
би ће ко ри шће ни нор ма тив ни и упо ред но прав ни ме тод. 

2. АК ЦИ ЗЕ НА БЕЗ АЛ КО ХОЛ НА ПИ ЋА У  
УПО РЕД НО ПРАВ НИМ СИ СТЕ МИ МА

Aкциза или тро ша ри на је по рез ко јим се опо ре зу је по тро шња или упо-
тре ба по је ди нач них до ба ра.3 До бра ко ја су пред мет опо ре зи ва ња раз ли ку ју се 
од зе мље до зе мље, али то су по пра ви лу раз ли чи ти мо но пол ски про из во ди 
или про из во ди ма сов не по тро шње, ко ји га ран ту ју из да шност при хо да.4

У срп ском по ре ском си сте му, ак ци зе су ре гу ли са не За ко ном о ак ци за ма.5 
Пре ма ак ту ел ном за кон ском ре ше њу, као по ре ски обје кат су од ре ђе ни де ри-
ва ти наф те, би о го ри ва и би о теч но сти, ду ван ске пре ра ђе ви не (укљу чу ју ћи 
и ду ван ске пре ра ђе ви не ко је се при упо тре би гре ју али не са го ре ва ју), ал ко-
хол на пи ћа, ка фа, теч но сти за пу ње ње елек трон ских ци га ре та и елек трич на 
енер ги ја за крај њу по тро шњу.6

Без ал ко хол на пи ћа ни су обје кат пла ћа ња ак ци зе у Ср би ји. Исти на, ак-
ци за на без ал ко хол на пи ћа по сто ја ла је јед но вре ме у по ре ском си сте му 
Ср би је. На и ме, пре ма основ ном тек сту За ко на о ак ци за ма из 2001. го ди не, 
ак ци за се пла ћа ла и на „осве жа ва ју ћа без ал ко хол на пи ћа“.7 По ре ска осно-
ви ца је би ла спе ци фич на – ли тар без ал ко хол ног пи ћа. Под тим пој мом су се 

3 Мир ко Ку лић, Го ран Ми ло ше вић, По ре ско пра во – те о ри ја и прак са, Мар со доо, Бе о-
град 2011, 425; Де јан По по вић, По ре ско пра во, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 
Бе о град 2013, 463.

4 М. Ку лић, Г. Ми ло ше вић, 425, Д. По по вић (2013), 464.
5 За кон о ак ци за ма, Сл. гла сник РС, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 

55/04, 135/04, 46/05, 101/05, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14, 
142/14, 55/15, 103/15.

6 Чл. 2 За ко на о ак ци за ма.
7 Чл. 2, ст. 1, тач. 5) За ко на о ак ци за ма, Сл. гла сник РС, бр.22/2001 – За кон о ак ци за ма 

(2001).
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под ра зу ме ва ла без ал ко хол на пи ћа од воћ не ба зе, биљ них екс трак та и жи та-
ри ца, ве штач ка осве жа ва ју ћа без ал ко хол на пи ћа, си ру пи, пра шко ви и па-
сте ле за про из вод њу осве жа ва ју ћих без ал ко хол них пи ћа.8 По ре ска сто па је 
би ла про пи са на у ап со лут ном из но су, па је пе ри о дич но би ла уве ћа ва на ра ди 
ко ри го ва ња ути ца ја ин фла ци је. По та да шњем ре ше њу, ни је се пра ви ла раз-
ли ка да ли су у пи та њу ве штач ки за сла ђе на пи ћа или не.

На кон то га (2004. го ди не) је пла ћа ње ак ци зе огра ни че но са мо на „осве жа-
ва ју ћа без ал ко хол на пи ћа из уво за“.9 Исте го ди не од ред ба је пре фор му ли са на, 
та ко да се ак ци за пла ћа ла на „уво зне про из во де: осве жа ва ју ћа без ал ко хол на 
пи ћа, си ру пе и пра шко ве за осве жа ва ју ћа без ал ко хол на пи ћа, воћ не со ко ве, 
кон цен три са не воћ не со ко ве, воћ ни нек тар и воћ не со ко ве у пра ху“.10 Си стем 
ак ци за је под ра зу ме вао при ме ну две по ре ске сто пе. Ви ша по ре ска сто па се 
пла ћа ла на осве жа ва ју ћа уво зна без ал ко хол на пи ћа и уво зне си ру пе и пра-
шко ве за осве жа ва ју ћа без ал ко хол на пи ћа, док се ни жа пла ћа ла на уво зне 
воћ не со ко ве, кон цен три са не воћ не со ко ве, воћ ни нек тар и воћ не со ко ве у 
пра ху.11 Ова ква од ред ба пред ста вља ла је ме ру еко ном ског про тек ци о ни зма, 
од но сно ван ца рин ску ба ри је ру уво зу без ал ко хол них пи ћа ко ја је уки ну та 2007.
го ди не,12 на кон че га се на без ал ко хол на пи ћа у Ср би ји ви ше не пла ћа ак ци за. 

У Бо сни и Хер це го ви ни без ал ко хол на пи ћа су под врг ну та ак ци зи.13 
Под овим пој мом сма тра ју се осве жа ва ју ћа без ал ко хол на пи ћа од воћ ног 
со ка, воћ не ба зе, биљ них екс тра ка та и жи та ри ца и су рут ке, ве штач ка осве-
жа ва ју ћа без ал ко хол на пи ћа и ни ско е нер гет ска осве жа ва ју ћа без ал ко хол на 
пи ћа.14 У ово не спа да ју при род не ми не рал не, га зи ра не и не га зи ра не во де, 
из вор ске до ма ће и уво зне во де и сто не во де; 100% при род ни со ко ви од во ћа 
и по вр ћа и њи хо вих ме ша ви на; со ко ви од во ћа и по вр ћа, те њи хо ве ме ша ви не, 
са или без до дат ка во де, са или без до дат ног ше ће ра, са или без кон зер ван са, 
са или без CO2, са или без ве штач ких бо ја, са или без ве штач ких аро ма и 
дру гих ве штач ких до да та ка, са ствар ним или де кла ри са ним уде лом од 50% 
и ви ше во ћа и/или по вр ћа у су вој тва ри; си ру пи, пра шци и па сти ле на ме ње ни 
за при пре му без ал ко хол них пи ћа раз бла жи ва њем у во ди.15

Као по ре ска осно ви ца узе та је је ди ни ца ме ре, тј. ли тар без ал ко хол ног 
пи ћа. На по ре ску осно ви цу пла ћа се ак ци за у из но су од 0,10 бо сан ско хер це-

8 Чл. 13 За ко на о ак ци за ма (2001).
9 За кон о из ме на ма и до пу на ма За ко на о ак ци за ма, Сл. гла сник РС, бр. 43/2004.
10 За кон о из ме на ма и до пу на ма За ко на о ак ци за ма, Сл. гла сник РС, бр. 55/2004 – За кон 

о ак ци за ма (2004).
11 чл. 13 За ко на о ак ци за ма (2004).
12 За кон о из ме на ма и до пу на ма За ко на о ак ци за ма, Сл. гла сник РС, бр. 61/2007.
13 Чл. 4, ст. 2 За ко на о ак ци за ма, Сл. гла сник БиХ, бр. 49/09, 49/14, 60/14 – За кон о ак ци-

за ма БиХ.
14 Чл. 7, ст. 1 За ко на о ак ци за ма БиХ.
15 Чл. 7, ст. 2 За ко на о ак ци за ма БиХ.

Лу ка O. Ба ту ран, Др Цвје та на М. Цвјет ко вић, Могућност увођења акцизе... (стр. 923–935)
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го вач ких ма ра ка,16 што пре ма тре нут ном кур су у Ср би ји из но си око 6,28 
ди на ра или 5 евро цен ти. 

У Фран цу ској се ак ци за на без ал ко хол на пи ћа пла ћа од 1. ја ну а ра 2012. 
го ди не, и то на она без ал ко хол на пи ћа ко ја има ју до да так ше ће ра и за сла ђи-
ва ча. По ре ска осно ви ца је хек то ли тар, а из нос ак ци зе је 7,16 евра,17 да кле 
око 7 евро цен ти (8,73 ди на ра) по ли тру.

У Мек си ку се ак ци за на без ал ко хол на пи ћа пла ћа од 1. ја ну а ра 2014. 
го ди не. По ре ска осно ви ца је је дан ли тар бе зал кол ног пи ћа ко је са др жи ше ћер. 
Не пла ћа се ак ци за на без ал ко хол на пи ћа за сла ђе на ве штач ким ди је тал ним 
за сла ђи ва чи ма, уко ли ко не са др же ше ћер. Ви си на ак ци за је 1 мек сич ки пе зос,18 
што је око 0,04 евра (4,88 ди на ра) по ли три.

Ве ли ка Бри та ни ја је у окви ру свог про гра ма фи скал них ме ра пред ви-
де ла уво ђе ње ак ци зе на без ал ко хол на пи ћа од 2018. го ди не. Бри тан ско ми ни-
стар ство фи нан си ја је на ја ви ло да ће без ал ко хол на пи ћа би ти опо ре зо ва на 
по две спе ци фич не сто пе, у за ви сно сти од са др жа ја ше ће ра. На без ал ко хол на 
пи ћа ко ја у 100 ml са др же ви ше од 5 g ше ће ра предвиђена је ни жа, а на без-
ал ко хол на пи ћа са пре ко 8 g ше ће ра у 100 ml ви ша ак ци за. Нај ве ро ват ни је 
ће ни жа ак ци за из но си ти 18 пе ни ја (0,23 евро цен та, од но сно 28,06 ди на ра), 
а ви ша 24 пе ни ја (30 евро цен ти, од но сно 36,6 ди на ра) по ли три. На пи ћа ко ја 
са др же ма ње од 5 g ше ће ра у 100 ml, не ће се пла ћа ти ак ци за. Пла ни ра но је 
да бу џет ски при хо ди ко ји се до би ју од на пла ће них ак ци за, бу ду де сти ни ра ни 
за раз вој спо р та у основ ним шко ла ма.19

3. КОН ЦИ ПИ РА ЊЕ АК ЦИ ЗЕ НА БЕЗ АЛ КО ХОЛ НА ПИ ЋА  
У СКЛА ДУ СА ПО СТА ВЉЕ НИМ ЦИ ЉЕ ВИ МА

На у ка о по ре зи ма фор му ли са ла је од ре ђе не прин ци пе ко јих се тре ба 
при др жа ва ти при ли ком кон ци пи ра ња кон крет них по ре ских ин стру ме на та, 

16 Чл. 18, ст. 1, тач. а) За ко на о ак ци за ма БиХ.
17 Jo u r nal of fi ciel de la Répu bli que française (29 décem bre 2011), https://www.le gi fran ce.

go uv.fr /jo _pd f.do ?nu mJO=0&da te JO=20111229&num Tex te=1&pa ge De but=22441&pa ge Fin=22510 
, 13. мај 2016. го ди не; Ni co le ta Ber rar di, Pa trick Se ve stre, Ma ri ne Te pa ut, Ma ri ne, Ale xan dre 
Vig ne ron, The im pact of a ‘so da tax’ on pri ces. Evi den ce from French mic ro da ta, Di rec tion 
généra le des étu des et des re la tons in ter na ti o nals, Ban que de Fran ce Wor king Pa per No. 415; Ca se 
study: Ta xing of in Fran ce , https://po we rup for he alth.fi les.wor dpress.com /2015/09/2015-07-13_ca-
se-study-ta xing-swe e te ned-drinks-in-fran ce.pdf , 13. мај 2016. го ди не.

18 Jef frey Gro ge rr, So da Ta xes and the Pri ces of So das and Ot her Drinks: Evi den ce from 
Me xi co. In sti tu te for the Study of La bor, IZA, Di scus sion Pa per No. 9682, 5.

19 Su gar tax: How it Works, http://www.bbc.com/news/he alth-35824071, 13. мај 2016. го-
ди не; Ge o r ge Os bor ne an no un ces sug gar tax on soft drinks in du stry, http://www.in de pen dent.co .
uk /li fe-st yle /he alth-an d-fa mi li es/he alth-news/bud get-2016-ge or ge-os bor ne-an no un ces-su gar-ta x- 
-a6934206.html, 13. мај 2016. го ди не.
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у за ви сно сти од по ста вље них ци ље ва фи скал не по ли ти ке. Ово је по себ но 
ва жно због чи ње ни це да раз ли чи ти по ре ски ин стру мен ти има ју раз ли чи те 
ефек те на дру штве не од но се.20 Иа ко о овим прин ци пи ма по сто ји зна чај на са-
гла сност ме ђу те о ре ти ча ри ма, по треб но их је стал но про ве ра ва ти у прак си.21 
Та ко ђе је нео п ход но стал но про ве ра ва ње ускла ђе но сти кон крет них по зи-
тив но прав них по ре ских ре ше ња са по ста вље ним прин ци пи ма, да би се утвр-
ди ло да ли по сто ји мо гућ ност за њи хо во по бољ ша ње. У овом ра ду ће се 
са гле да ти ускла ђе ност ак ци зе на без ал ко хол на пи ћа са по ста вље ним ци ље-
ви ма ко ји се при да ју овом фи скал ном ин стру мен ту. 

3.1. По ве ћа ње бу џет ских при хо да

Пре гло ма зан јав ни сек тор је је дан од основ них про бле ма срп ске еко но-
ми је. Ве ли ки бу џет ски де фи ци ти из го ди не у го ди ну уве ћа ва ју уку пан јав ни 
дуг, ко ји се са да про це њу је на око 76,6% БДП-а.22 Ре ше ње про бле ма бу џет-
ског де фи ци та, пре све га, тре ба тра жи ти у сма ње њу јав них рас хо да, али и у 
бо љем кон ци пи ра њу јав них при хо да. Ка ко се ре ша ва ње овог про бле ма по-
ка за ло као при о ри тет но, уво ђе ње ак ци зе на без ал ко хол на пи ћа по треб но је, 
пре вас ход но, са гле да ти из угла бу џет ских при хо да.

Прин цип из да шно сти или до вољ но сти озна ча ва да „по ре зи, за јед но са 
оста лим јав ним при хо ди ма, тре ба да обез бе де сред ства ко ја су нео п ход на 
за по кри ће пла ни ра них јав них рас хо да“.23 Јав ни рас хо ди мо ра ју би ти по-
кри ве ни јав ним при хо ди ма. Укљу че ње без ал ко хол них пи ћа у про из во де на 
ко је се пла ћа ак ци за, до ве шће до од ре ђе ног ра ста по ре ских при хо да (под 
прет по став ком да оста ли јав ни при хо ди не ће зна чај ни је па да ти). Ово је је дан 
од на чи на да се сма њи бу џет ски де фи цит, што у са да шњим усло ви ма пред-
ста вља при о ри тет.

Као по ре ски објект од ре ђе но је без ал ко хол но пи ће ко је са др жи ше ћер. 
По ре ско оп те ре ће ње тре ба по ста ви ти на тај на чин да се мак си ми зу ју бу џет-
ски при хо ди. Ко ли ка ће би ти из да шност ак ци зе, за ви си ће у пр вом ре ду од 
ње не ви си не, као и од ње ног ути ца ја на по тро шњу без ал ко хол них пи ћа. 
Оп ти мал ни ни во по ре ске сто пе мо гу ће је од ре ди ти тек на кон спро во ђе ња 
де таљ них ана ли за тр жи шта без ал ко хол них пи ћа.24

20 Де јан По по вић, На у ка о по ре зи ма i по ре ско пра во. Open So ci ety In sti tu te, Con sti tu-
ti o nal and Le gi sla ti ve Po licy In sti tu te, Sa vre me na ad mi ni stra ci ja, Be o grad 1997, 268-269.

21 Ibid., 270.
22 Вла да Ср би је: Фи скал на стра те ги ја за 2016. го ди ну са про јек ци ја ма за 2017. и 2018. 

го ди ну, 22.
23 Д. По по вић (1997), 272.
24 Не ке сту ди је по ка зу ју да код без ал ко хол них пи ћа раст це не од 10% сма њу је њи хо-

ву по тро шњу за 8-10%. Ви ше о то ме: An dreyev a, T.; Long, M. W.; Brow nell, K. D. (2010), The 
im pact of food pri ces on con sump tion: a syste ma tic re vi ew of re se arch on the pri ce ela sti city of 

Лу ка O. Ба ту ран, Др Цвје та на М. Цвјет ко вић, Могућност увођења акцизе... (стр. 923–935)
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Про ши ре ње пред мет ног об у хва та ак ци за и на без ал ко хол на пи ћа би 
зна чи ло по ве ћа ње укуп ног по ре ског оп те ре ће ња у зе мљи. До дат но по ве ћа ње 
фи скал ног оп те ре ће ња кроз опо ре зи ва ње без ал ко хол них пи ћа мо гло би до-
ве сти до па да, не са мо по тро шње без ал ко хол них пи ћа, већ и по тро шње оста-
лих про из во да, што би мо гло да ума њи оства ре ни ре зул тат ка да су укуп ни 
бу џет ски при хо ди у пи та њу. 

Овај ар гу мент за сни ва се на ста но ви шту, да раст по ре ског оп те ре ће ња 
из над од ре ђе ног ли ми та, не ма за ре зул тат раст по ре ских при хо да, већ њи-
хо во сма ње ње. За то ду го роч но ре ше ње ви со ког бу џет ског де фи ци та, пр вен-
стве но, тре ба тра жи ти у сма њи ва њу јав них рас хо да. Фи скал ном стра те ги јом 
Вла де Ср би је, пла ни ра но је да се у пе ри о ду од 2016. до 2018. го ди не јав ни 
рас хо ди сма ње на 40,8% БДП, од но сно за 5,5 про цент на по е на,25 што је ду го-
роч но по сма тра но до бро ре ше ње.

Да кле, уво ђе ње ак ци зе на без ал ко хол на пи ћа тре ба да бу де са мо је дан 
од еле ме на та све о бу хват не ре фор ме по ре ског си сте ма, усме рен ка под сти-
ца њу еко ном ског ра ста. У том сми слу, тре ба при хва ти ти и им пле мен ти ра ти 
ре ше ња о по ве ћа њу фи скал ног оп те ре ће ња при ват не по тро шње, у шта спа да 
и уво ђе ње ак ци зе на без ал ко хол на пи ћа, али уз исто вре ме но ду го роч но сма-
ње ње јав них рас хо да. Та ко би се де сти му ли са ла по тро шња ста нов ни штва на 
ра чун по ве ћа ња штед ње и ин ве сти ци ја,26 а све ка ко би се по сти гао раст БДП.27

3.2. Сма ње ње по тро шње без ал ко хол них пи ћа 

Ак ци зе не по сред но ума њу ју еко ном ску сна гу по тро ша ча ак ци зних про-
из во да, а то се по сред но од ра жа ва на про ме ну у њи хо вом по на ша њу.28 Пре ко 
тр жи шног ме ха ни зма, ове про ме не по на ша ња пре но се се и на оста ле еко ном ске 
су бјек те. Је дан од основ них зах те ва еко ном ске те о ри је је да по ре ски си стем 

de mand for food. Ame ri ca nJo ur nal of Pu blic He alth, Vol. 100, No. 2 (Fe bru ary), 216–22; Gu stav sen, 
G. W.; Ric kert sen, K. (2011), The Еffects of Тa xes on Pur cha ses of Su gars we e te ned Car bo na ted 
Soft Drinks: a Qu an ti le Re gres sion Ap pro ach.Ap plied Eco no mics, Vol. 43, No. 6, 707–716.

25 Ibid.
26 O од но су по тро шње, штед ње и ин ве сти ци ја, ви де ти: N. Gre gory Man kiw, Mac ro e co-

no mics, Fifth Edi tion (срп ско из да ње), Ce kom bo oks, Но ви Сад, 2005, 24-27; Mic hael C. Bur da, 
Char les Wyplosh, Mac ro e co no mics: A Eu ro pean text, Third Edi tion (срп ско из да ње), Цен тар за 
ли бе рал но-емо крат ске сту ди је, Бе о град 2004, 27-29; Ко ста Јо си фи дис, Ма кро е ко но ми ја: 
прин ци пи те о ри је по ли ти ке, дру го из ме ње но и до пу ње но из да ње. Фу ту ра пу бли ка ци је, 
Но ви Сад 2006, 63-64. 

27 Фи скал ни са вет: Пред лог ме ра фи скал не кон со ли да ци је 2012-2016. го ди не, http://www.
sam.org.rs/sw4i/dow nlo ad/fi les/ar tic le/Re zi me%20Stu di je%20Fi skal nog%20sa ve ta.pd f?id =72, 
29. март 2016. го ди не. Иа ко су по ре ске сто пе код по ре за на до да ту вред ност про ме ње не, ни су 
усле ди ле и дру ге ме ре ко је је Фи скал ни са вет пред ла гао. Исто и код: Ми лој ко Ар сић, „Ре ша-
ва ње про бле ма или од ла га ње и раз вод ња ва ње“, Квар тал ни мо ни тор 35/2013, 65. 

28 Д. По по вић (1997), 374.
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тре ба да бу де не ди стор зи ван, од но сно да иза зи ва што ма њи по ре ме ћај у по-
на ша њу по је ди на ца.29 Са дру ге стра не, ре ла тив но је при хва тљи во опо ре зи
ва ње про из во да ко јим се сма њу је по тро шња штет них про из во да (ду ван, 
ал ко хол, про сти ше ће ри, итд.). Та ко се нпр. ко рек тив ним по ре зи ма по сти же 
по бољ ша ње ефи ка сно сти ало ка ци је, јер се њи ма ели ми ни шу екс тер на ли је.30

Као што је ре че но, ак ци за пред ста вља да жби ну ко јом се опо ре зу је по-
тро шња. Уво ђе њем ак ци зе на без ал ко хол на пи ћа, њи хо ва це на на тр жи шту ће 
по ра сти. Ве ли чи на про ме не це не за ви си ће, пре све га, од ела стич но сти њи хо-
ве по ну де и тра жње, али и од ви си не ак ци зе. Крај њи ре зул тат би ће сма ње ње 
по тро шње ак ци зног про из во да.31

Упра во је сма ње ње по тро шње ше ће ра у јав но сти нај че шћи не фи скал ни 
ар гу мент ко ји се ис ти че у при лог уво ђе њу ак ци за. Та ко ђе, и Свет ска здрав-
стве на ор га ни за ци ја пре по ру чу је до но ше ње ме ра за сма ње ње кон зу ма ци је 
про стих ше ће ра.32 Иа ко је на чел но не у трал ност по ре за про кла мо ва на као 
основ ни прин цип опо ре зи ва ња, има осно ва да се при хва ти став да је ов де 
оправ да но од сту па ње од њега ра ди сма ње ња по тро шње кон крет ног про из во да. 

Сма тра се да је пре те ра на кон зу ма ци ја про стих ше ће ра је дан од основ них 
узро ка го ја зно сти, ко ја се по ве зу је са мно гим здрав стве ним про бле ми ма, 
као што су ди ја бе тес, раз ли чи ти кар дио-ва ску лар ни про бле ми по пут ви со ког 
крв ног при ти ска, ди сли пи де ми ја, бо ле сти ср ца (ко ро нар на ар те риј ска бо лест, 
ср ча на ин су фи ци јен ци ја, прет ко мор ска фи бри ла ци ја, це ре бро ва ску лар на 
бо лест), бо ле сти ор га на за ди са ње (оп струк тив на ап неа, аст ма), бо ле сти ор га на 
за ва ре ње (га стро е зо фа ге ал ни ре флукс, хе па то би ли јар на бо лест, не ал ко хол на 
ма сна је тра), осте о ар три тис, кан цер, ги не ко ло шке и аку шер ске ком пли ка ци је, 
хи рур шке и ане сте зи о ло шке ком пли ка ци је, хро нич на бо лест бу бре га, итд.33

29 Д. По по вић (1997), 276-281; Jo speh E. Sti glic, Eco no mics of the Pu blic Sec tor, 3rd edi tion 
(из да ње на срп ском је зи ку), Еко ном ски фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град 2013, 
466-471.

30 Тер мин „по рез“, у овом кон тек сту, тре ба схва ти ти у нај ши рем сми слу ре чи, тј. под 
ње га се под во де и не ки дру ги фи ска ли те ти, по пут на кна да, ко ји ма се мо гу ин тер на ли зо ва ти 
раз ли чи те екс тер на ли је. Вид. Ј. Stigliс, 471; Цвје та на Цвјет ко вић, „Еко ло шке на кна де као 
ин стру мент за шти те жи вот не сре ди не“, Збо р ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду 
2/2014, 385-399.

31 Ово не би ва жи ло је ди но у екс трем ном те о риј ском слу ча ју ка да је тра жња ак ци зног 
про из во да, у кон крет ном слу ча ју за сла ђе ног без ал ко хол ног пи ћа са вр ше но не е ла стич на, 
што сад не ће би ти пред мет раз ма тра ња.

32 Glo bal Ac tion Plan for the Pre ven tion and Con trol of Non-com mu ni ca ble Di se a ses 2013-
2020, WHO Press, Ge ne va 2013, 32; Gu i de li ne: Su gars In ta ke for Adults and Chil dren, WHO 
Press, Ge ne va 2015, 2.

33 Mal nick, S.D.H.; Kno bler H. (2006), The Me di cal Co mli ca ti ons of obe sity. The Qu ar terly 
Jo ur na lof Me di ci ne, Ox ford Uni ver sit Press, Vol. 99, 565-579. По гле да ти још: Ma lik, Va san ti S.; 
Shul ze, Mat thi as B.; Hu, Frank B. (2006), In ta ke of su gar-swe e te ned be ve ra ges and we ight gain: 
a syste ma tic re vi ew. Ame ri can Jo u r nal of Cli ni cal Nu tri tion, Vol. 84, No. 2 (Au gust), 274-288; 

Лу ка O. Ба ту ран, Др Цвје та на М. Цвјет ко вић, Могућност увођења акцизе... (стр. 923–935)
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У при лог ме ра за сма ње ње по тро шње ше ће ра го во ре и не ки еко ном ски 
ар гу мен ти. По на ша ње по је ди на ца при ли ком кон зу ми ра ња за сла ђе них про-
из во да че сто има еле мен те тзв. мо рал ног ха зар да.34 По је ди нац, ко ме здрав-
стве но оси гу ра ње по кри ва тро шко ве ле че ња бо ле сти иза зва не пре те ра ном по-
тро шњом про стих ше ће ра, не ма до вољ но мо ти ва да све де ње го ву по тро шњу на 
оп ти ма лан ни во. Та ко он тро шко ве свог ле че ња екс тер на ли зу је, од но сно пре-
но си на фондoве здрав стве ног оси гу ра ња. Дру ги раз лог због ко јег по је ди нац 
не тро ши оп ти мал ну ко ли чи ну ше ће ра је аси ме три ја ин фор ма ци ја, тј. не до-
вољ на ин фор ми са ност по је ди на ца о штет но сти ше ће ра, као и о то ме ко ли ка 
је за пра во оп ти мал на до за ове суп стан це ко ју ор га ни зам мо же да при хва ти.

По да ци у ли те ра ту ри о тро шко ви ма здрав стве не за шти те ко ји се од-
но се на ле че ње го ја зно сти се до ста раз ли ку ју. Не ке сту ди је по ка зу ју да су у 
Мек си ку тро шко ви здрав стве не за шти те од ових бо ле сти у 2008. го ди ни 
чи ни ли 13% укуп них тро шко ва, те се про це њу је да ће до 2017. го ди не би ти 
ду пли ра ни.35 У ли те ра ту ри се сре ће и по да так да су тро шко ви ле че ња услед 
го ја зно сти у Фран цу ској из ме ђу 2,1 и 6,2 ми ли јар ди евра, што пред ста вља 
из ме ђу 1,5% и 4,6% укуп них тро шко ва здрав стве не за шти те.36

По бољ ша ње здрав стве ног ста ња ста нов ни штва и сма ње ње тро шко ва 
здрав стве не за шти те не тре ба да бу де основ ни раз лог уво ђе ња ак ци за на 
без ал ко хол на пи ћа. Уко ли ко је ше ћер за и ста ште тан по здрав стве но ста ње 
по пу ла ци је, он да ре ше ње тре ба тра жи ти у при ме ни све о бу хват них ме ра 
ко ји ма ће се ути ца ти на сма ње ње кон зу ми ра ња ше ће ра. Ка да су по ре ски 
ин стру мен ти у пи та њу, основ на ме ра у том слу ча ју би мо гла би ти уво ђе ње 
ак ци зе на ше ћер, ко ју би пла ћа ли про из во ђа чи и уво зни ци ше ће ра, а не на 
без ал ко хол на за сла ђе на пи ћа.37 По ве ћа ње це не ових пи ћа за и ста ће до ве сти 
до сма ње ња њи хо ве кон зу ма ци је, али то и да ље не зна чи да ће се сма њи ти кон-

Di Me glio D.P.; Mat tes, R.D. (2000) Li qu id ver sus So lid Car bohydra te: Ef fec tson Food In ta ke and 
Body We ight. In ter na ti o nal Jo u r nal of Obe sity, Vol 24, No. 6, 794-800. 

34 Мо рал ни ха зард је по ја ва до ко је до ла зи ка да по је ди нац не сно си по сле ди це сво јих 
од лу ка, што се че сто де ша ва ка да по сто ји оси гу ра ње.У том слу ча ју, он ни је мо ти ви сан да 
уло жи оп ти мал ни ни во па жње при ли ком свог по сту па ња.Услед ри зич ни јег по на ша ња, дру-
штве ни тро шко ви су из над оп ти мал ног ни воа. О мо рал ном ха зар ду ви ше код: Бо рис Бе го вић, 
Ми ро љуб Ла бус, Алек сан дра Јо ва но вић, Еко но ми ја за прав ни ке, Прав ни фа кул тет Уни вер-
зи те та у Бе о гра ду, Бе о град 2013, 381-386; Hal R. Va rian, In ter me di a te Mic ro e co no mics, A Mo dern 
Ap pro ach (срп ско из да ње: Ми кро е ко но ми ја: мо де ран при ступ), Eкономски фа кул тет Уни-
вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град 2010, 692-694.

35 Mar ti nez, A. G., Lo pez-Espi no za, A.; Lo pez-Uri ar te, P. J. (2015), Me xi co obe so: ac tu a li da des 
y per spec ti vas. Gu a da la ja ra, Me xi co: Uni ver sity of Gu a da la ja ra. На ве де но пре ма: Gro ge rr (2016), 
op.cit., 1. 

36 Emery C. et al. (2007), Éva lu a tion du coût as so cié à l’obésité en Fran ce.La Pres se Médi ca le, 
Vol. 36, No. 6, 832–40. На ве де но пре ма: Ca se study Ta xing swe e te ned drinks in Fran ce, оp.cit. 

37 У Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та Сло ве на ца, по При вре ме ном за ко ну о др жав ној Тро ша-
ри ни, так са ма и при стој ба ма од 27. ју на 1921. го ди не, пла ћа ла се др жав на тро ша ри на на 
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зу ми ра ње ше ће ра на на ци о нал ном ни воу, јер се по тро ша чи мо гу пре о ри јен-
ти са ти на по тро шњу дру гих до ба ра ко је та ко ђе са др же ше ћер (мо жда и у 
ве ћим ко ли чи на ма не го без ал ко хол на пи ћа!), а ко ји ни су оп те ре ће ни ак ци зом.

Уко ли ко се здрав стве ни раз ло зи узму као основ ни мо тив за уво ђе ње 
ак ци за на без ал ко хол на пи ћа, та да је оправ да но да по ре ска осно ви ца бу де 
ко ли чи на ше ће ра у од ре ђе ном пи ћу, а не за пре ми на тог на пит ка. Та ко ће про-
из во ђа чи има ти мо тив да сма ње ко ли чи ну ше ће ра у пи ћу, ка ко би сма њи ли 
и по ре ску оба ве зу. Овим ре ше њем ства ра ју се под сти ца ји по тро ша чи ма да 
се пре о ри јен ти шу на пи ћа са ма њим са др жа јем ше ће ра, по што су она због 
ма ње ак ци зе и јеф ти ни ја. Ме ђу тим, про блем са овим ре ше њем је су ви со ки 
ад ми ни стра тив ни тро шко ви утвр ђи ва ња по ре ске оба ве зе и кон тро ле ње ног 
пла ћа ња. Чи ни се да бри тан ско ре ше ње, ко јим се уво де две по ре ске сто пе 
у за ви сно сти од ко ли чи не ше ће ра у на пит ку, пред ста вља ком при мис из ме ђу 
зах те ва да ак ци за тре ба да сма њи кон зу ма ци ју ше ће ра (а не без ал ко хол них 
пи ћа), али да њен об ра чун и кон тро ла на пла те не тре ба да иза зи ва ју ве ли ке 
ад ми ни стра тив не тро шко ве, што би си гур но био слу чај уко ли ко би се од-
ре дио ве ћи број по ре ских сто па.

Уко ли ко се као основ ни мо тив за уво ђе ње ак ци зе де фи ни ше сма ње ње 
кон зу ма ци је без ал ко хол них пи ћа, он да има осно ва да при хо ди при ку пље ни 
на овај на чин бу ду де сти ни ра ни, од но сно на ме ње ни за по бољ ша ње здрав стве-
ног ста ња на ци је и ле че ње бо ле сти узро ко ва них пре ко мер ном кон зу ма ци јом 
ше ће ра. Ова кво ре ше ње усво је но је у Ве ли кој Бри та ни ји. Ме ђу тим, он да 
исто ре ше ње тре ба при ме ни ти и на све при хо де од ак ци за. Ка ко су тре нут-
но при хо ди од ак ци за зна чај на став ка ко ја ула зи у ре пу блич ки бу џет,38 те шко 
је оче ки ва ти им пле мен та ци ју ова квог ре ше ња, што та ко ђе по ка зу је да је 
ап сурд но на во ди ти сма ње ње по тро шње без ал ко хол них пи ћа као при о ри тет 
у од но су на по ве ћа ње бу џет ских при хо да.

Тре ба би ти по себ но опре зан код од ре ђи ва ња основ ног мо ти ва за уво-
ђе ње ак ци зе на по тро шњу без ал ко хол них пи ћа, јер раз ли чи то од ре ђе ни 
при о ри те ти зах те ва ју раз ли чи та прак тич на ре ше ња. Ово се по себ но од но си 
на од ре ђе ње по ре ске сто пе. Уко ли ко је це нов на ела стич ност тра жње за овим 
на пи ци ма ни ска, он да ће до озбиљ ни јег сма ње ња по тро шње ак ци зног про-
из во да до ћи тек ако је по ре ска сто па из у зет но ви со ка. Та ко ђе, ви со ка це нов на 
ела стич ност по ну де до ве шће до пре ва љи ва ња нај ве ћег де ла ак ци зе на про-
из во ђа че, ко ји ће се тру ди ти да очу ва ју це нов ну кон ку рент ност на тр жи шту 
спу шта њем це не про из во да, што та ко ђе тра жи ви со ку по ре ску сто пу. Ме-

ше ћер и пред ме те из ра ђе не од ше ће ра кад се уво зе из ино стран ства. Вид. Ми ло рад Не дељ-
ко вић, На у ка о фи нан си ја ма, Из да вач ка књи жар ни ца Ге це Ко на, Бе о град 1923, 161-162. 

38 При хо ди од ак ци за чи не око 5,4% укуп них при хо да сек то ра др жа ве пре ма уче шћу 
у БДП-у. Владa Ре пу бли ке Ср би је: Фи скал на стра те ги ја за 2016. го ди ну са про јек ци ја ма за 
2017. и 2018. го ди ну.

Лу ка O. Ба ту ран, Др Цвје та на М. Цвјет ко вић, Могућност увођења акцизе... (стр. 923–935)
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ђу тим, ви со ка по ре ска сто па по го ду је ши ре њу шве р ца и цр ног тр жи шта, јер 
ства ра под сти цај по је дин ци ма да кроз из бе га ва ње пла ћа ња ак ци зе оства ре 
ви со ке при хо де.39 Та ко ђе, ви со ка по ре ска сто па ства ра под сти ца је по је дин ци-
ма да от поч ну про из вод њу ових про из во да за соп стве не по тре бе у гра ни ца ма 
тех нич ко-тех но ло шких и еко ном ских мо гућ но сти, чи ме се за ко ни то из бе га ва 
пла ћа ње по ре за, а са дру ге стра не не сма њу је се кон зу ми ра ње ових пи ћа.

За го вор ни ци ак ци за на без ал ко хол на пи ћа че сто у пр ви план ис ти чу 
упра во ову по сле ди цу, ве ро ват но да би лак ше при до би ли по др шку јав но сти 
за ње но уво ђе ње. По што по ли тич ки аспек ти овог про бле ма не ће би ти пред-
мет овог ра да, на овом ме сту се мо же за кљу чи ти да еко ном ски раз ло зи го-
во ре у при лог кон ци пи ра њу ак ци за на без ал ко хол на пи ћа са основ них ци љем 
по ве ћа ња бу џет ских при хо да.

4. СMAЊЕНА ПРО ИЗ ВОД ЊА БЕЗ АЛ КО ХОЛ НИХ ПИ ЋА  
КАО ПО СЛЕ ДИ ЦА АК ЦИ ЗЕ 

По ве ћа ње бу џет ских при хо да и сма ње ње по тро шње про из во да штет ног 
по здра вље ста нов ни штва пред ста вља ју основ не ар гу мен те у при лог уво ђе њу 
ак ци зе на без ал ко хол на пи ћа. Ме ђу тим, по треб но је ове ар гу мен те су о чи ти 
и са не га тив ним стра на ма овог фи скал ног ин стру мен та. 

Је дан од основ них кон тра ар гу ме на та је да ће сма ње на тра жња до ве сти 
и до сма ње ња про из вод ње, што ће да ље до ве сти до сма ње ња за по сле но сти 
у овом сек то ру. Ово је по сле ди ца сма ње ња до ма ће тра жње услед по ве ћа ња 
це не у ко ју је угра ђе на ак ци за. Уко ли ко про из во ђа чи ак ци зних про из во да 
ус пе ју да ком пен зу ју сма ње ње до ма ће тра жње по ве ћа ним из во зом на ино-
стра на тр жи шта, ови гу би ци мо гу би ти ком пен зо ва ни.

Та ко ђе, сма ње на тра жња за сла ђе них про из во да мо же до ве сти и до ра ста 
тра жње за при род ним на пи ци ма на ко је се не пла ћа ак ци за, услед ефек та 
суп сти ту ци је. По сле ди ца ће та да би ти по ве ћа но ан га жо ва ње рад ни ка у тој 
(нео по ре зо ва ној) про из вод њи, због по ве ћа не по ну де.

Ипак, при род но је оче ки ва ти да ће уво ђе ње ак ци зе на без ал ко хол на 
пи ћа иза зва ти от пор, пре све га про из во ђа ча ко ји ма ће она си гур но ума њи ти 
про фит. Ал тер на тив но ре ше ње о уво ђе њу ак ци зе на ше ћер, до ве ло би до 
ве ли ког от по ра ин ду стри је ше ће ра.

На ма кро е ко ном ском ни воу, по ве ћа ње по ре ског оп те ре ће ња на по тро шњу 
(у шта спа да и уво ђе ње ак ци за на без ал ко хол на пи ћа) од ви ја ло би се па ра лел-
но са сма ње њем по ре ског оп те ре ће ња фак то ра ра да. У тим усло ви ма, по раст 
ин ве сти ци ја би до вео до ра ста бру то до ма ћег про из во да, па ин ди рект но и до 
ра ста за по сле но сти. 

39 Вид. Д. По по вић (1997), 844.
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5. ЗА КЉУЧ НА РАЗ МА ТРА ЊА

Ана ли за еко ном ских ефе ка та ак ци зе на без ал ко хол на пи ћа по ка за ла је 
осно ва ност по ста вље них хи по те за. На пр вом ме сту, уво ђе ње но вог по ре ског 
об ли ка ce te ris pa ri bus зна чи ће по ве ћа ње бу џет ских при хо да. Ипак, мо гу ће 
је и да због пре ви со ког фи скал ног оп те ре ће ња, услед деј ства ефек та суп сти-
ту ци је и про ме не по на ша ња по је ди на ца, из о ста не оче ки ва ни раст јав них 
при хо да. Ре ше ње за опо ра вак срп ске еко но ми је и про блем фи скал ног де фи-
ци та ду го роч но тре ба тра жи ти у сма ње њу јав них рас хо да и про на ла же њу 
но вих из да шних из во ра опо ре зи ва ња. Исто вре ме но је по треб но сма њи ти и 
фи скал но оп те ре ће ње фактора рада уз па ра лел но по ве ћа ње оп те ре ће ња по-
тро шње, ка ко би се под ста као раст ин ве сти ци ја, ко је мо гу фискално обез бе-
ди ти по сти за ње одр жи вог еко ном ског ра ста на ду ги рок.

Ако се срп ски за ко но да вац опре де ли за уво ђе ње ак ци зе на без ал ко хол на 
пи ћа, као при о ри тет тре ба по ста ви ти фи скал ни циљ, од но сно по ве ћа ње бу-
џет ских при хо да, а ко ли ко ће се у то ме ус пе ти за ви си ће, пре све га, од ви си не 
по ре ске сто пе, као и од оби ма по тро шње ак ци зних про из во да.

Оче ки ва но је да би уво ђе ње ак ци зе до ве ло до сма ње ња по тро шње без-
ал ко хол них пи ћа, због по ве ћа ња це не до ко је ће оче ки ва но до ћи. Ко ли ко ће 
би ти то сма ње ње по тро шње, за ви си ће, пре све га, од ела стич но сти по ну де и 
тра жње, ви си не по ре ске сто пе и ни воа до хот ка по тро ша ча. Ме ђу тим, ни је из-
ве сно да ли ће до ћи до сма ње ња кон зу ма ци је ше ће ра и у ко јем оби му, јер по-
ре ски об ве зни ци мо гу по тро шњу без ал ко хол них пи ћа за ме ни ти по тро шњом 
не ког дру гог нео по ре зо ва ног про из во да, ко ји та ко ђе са др жи ше ћер.

Мо гу ће је ак ци за ма на без ал ко хол на пи ћа у од ре ђе ној ме ри по сти ћи и 
се кун дар ни циљ – а то је сма ње ње по тро шње про стих ше ће ра. Уво ђе ње две 
по ре ске сто пе, при че му ће се ви ша пла ћа ти на без ал ко хол на пи ћа са ве ћим 
са др жа јем ше ће ра, пред ста вља до бро ре ше ње, јер ће та пи ћа би ти ску пља 
од оних са ма њим са др жа јем ше ће ра, ко ја ће због ни же по ре ске сто пе би ти 
јеф ти ни ја. Без ал ко хол на пи ћа ко ја има ју из у зет но ма лу ко ли чи ну ше ће ра (у 
Ве ли кој Бри та ни ји то је 5 g ше ће ра у 100 ml) не тре ба да бу ду опо ре зо ва на. 
Уко ли ко је као при мар ни циљ од ре ђе но сма ње ње по тро шње ше ће ра, он да 
по ре ски обје кат тре ба да бу де ше ћер, а не без ал ко хол на пи ћа ко ја са др же 
ше ћер.

Ак ци за мо же до ве сти до па да про из вод ње без ал ко хол них пи ћа, ма да 
ни је ну жно уко ли ко се сма ње на до ма ћа тра жња ком пен зу је по ве ћа ном про-
да јом у ино стран ству. Ди ску та бил но је и да ли ће до ћи до сма ње ња за по сле-
но сти у ин ду стри ји без ал ко хол них пи ћа, по што по сле ди ца мо же би ти по ве-
ћа на по тро шња без ал ко хол них пи ћа ко ја ни су подвргнута ак ци зама. Са мим 
тим, до шло би и до по ве ћа ног ан га жо ва ња рад ни ка у про из вод њи нео по ре-
зо ва них про из во да.

Лу ка O. Ба ту ран, Др Цвје та на М. Цвјет ко вић, Могућност увођења акцизе... (стр. 923–935)
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