КОРИСНИЧКО УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РЕФАКЦИЈУ
ПЛАЋЕНЕ АКЦИЗЕ НА ДЕРИВАТЕ НАФТЕ ИЗ ЧЛАНА 9. СТАВ 1. ТАЧ. 3), 5) И 6)
ЗАКОНА О АКЦИЗАМА ЗА ТРАНСПОРТНЕ СВРХЕ, ЗА ПРЕВОЗ ТЕРЕТА У
УНУТРАШЊЕМ РЕЧНОМ САОБРАЋАЈУ, ЗА ГРЕЈАЊЕ И У ИНДУСТРИЈСКЕ
СВРХЕ
Ово корисничко упутство представља материјал намењен свим лицима која су
заинтересована за подношење захтева за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе
на деривате нафте које користе за транспортне сврхе, за превоз терета у унутрашњем
речном саобраћају, за грејање и у индустријске сврхе, уз напомену да Пореска управа не
администрира остваривање права на рефакцију акцизе за пољопривредне сврхе (што је
разлог да у оквиру овог корисничког упутства исти није обухваћен. Овај поступак
администрира надлежна организациона јединица Управе за трезор).
Рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте остварује купац – крајњи корисник у
зависности од намене за коју се ти деривати нафте користе, и то:
- за гасна уља (дизел) и течни нфтни гас, који се користе као моторно гориво за
транспортне сврхе, остварује лице које обавља делатност превоза лица и ствари,
укључујући и превоз за сопствене потребе, у складу са прописима којима се уређује
друмски превоз лица и ствари, као и произвођач, односно увозник истих када их користи
за сопствене потребе у транспортне сврхе;
- за гасна уља (дизел), која се користе као моторно гориво за погон бродова за
превоз терета у унутрашњем речном саобраћају остварује лице које обавља делатност
превоза терета у унутрашњем речном саобраћају;
- за гасна уља (дизел) и течни нафтни гас, који се користе као моторно гориво за
пољопривредне сврхе, остварује пољопривредно газдинство које је уписано у регистар
пољопривредних газдинстава код органа надлежног за вођење тог регистра у складу са
прописом којим се уређује регистар пољопривредних газдинстава (поступак
администрира надлежна организациона јединица Управе за трезор);
- за гасна уља (лож уље) и течни нафтни гас који се користе за грејање остварује
привредни субјект ради загревања пословног, односно физичко лице ради загревања
стамбеног простора и
- за остале деривате нафте који се добијају од фракција нафте који имају распон
дестилације до 3800С, остварује лице које остале деривате нафте који се добијају од
фракција нафте које имају распон дестилације до 380°С користи за индустријске сврхе
(делатности обухваћене секторима B, C и F класификације делатности).
ИЗНОСИ АКЦИЗЕ ЗА КОЈЕ СЕ МОЖЕ ОСТВАРИТИ ПРАВО
НА РЕФАКЦИЈУ
1.

Купац - крајњи корисник деривата нафте, остварује право на рефакцију
плаћене акцизе на деривате нафте по јединици мере у следећим износима:

Намена коришћења деривата нафте

Износ за рефакцију акцизе
(по јединици мере у
динарима) у примени од
01.10.2012. до 31.12.2012.
године

Износ за рефакцију
акцизе (по јединици
мере у динарима) у
примени од 01.01.2013.
године

1
за гасна уља из члана 9. став 1. тачка 3) која се користе:
1. као моторно гориво за транспортне сврхе за
превоз лица и ствари
2. као моторно гориво за погон бродова за превоз
терета у унутрашњем речном саобраћају
3. за грејање пословног, односно стамбеног
простора
за ТНГ из члана 9. став 1. тачка 5) која се користе
1. као моторно гориво за транспортне сврхе за
превоз лица и ствари
2. за грејање пословног, односно стамбеног
простора
за остале деривате нафте из члана 9. став 1. тачка
6) који се добијају од фракција нафте које имају
распон дестилације до 380°С, а које се користе у
индустријске сврхе

2

3
5,00 дин/l

2,50 дин/l

39,50 дин/l

39,50 дин/l

39,50 дин/l

39,50 дин/l

10,79 дин/кг

10,79 дин/кг

25,60 дин/кг

25,60 дин/кг

62,00 дин/кг

62,00 дин/кг

2. РЕФАКЦИЈА ПЛАЋЕНЕ АКЦИЗЕ НА ГАСНА УЉА И ТЕЧНИ НАФТНИ
ГАС КОЈИ СЕ КАО МОТОРНО ГОРИВО КОРИСТЕ ЗА ТРАНСПОРТНЕ
СВРХЕ ЗА ПРЕВОЗ ЛИЦА И СТВАРИ
Право на рефакцију плаћене акцизе на гасна уља и течни нафтни гас, који се као
моторно гориво користе за транспортне сврхе, остварује:
1. лице које обавља делатност превоза лица и ствари у складу са прописима којима
се уређује друмски превоз лица и ствари (привредно друштво, друго правно лице,
предузетник), у међународном, међуградском, градском и приградском јавном транспорту
и то:
- домаћи аутопревозник који обавља превоз лица;
- домаћи аутопревозник који обавља превоз ствари;
- домаћи аутопревозник који обавља превоз лица и ствари;
- ауто такси превозник путника и
- лице које обавља превоз за сопствене потребе.
Право за рефакцију плаћене акцизе за гасна уља и течни нафтни гас, који се
користе као моторно гориво у транспортне сврхе за сопствене потребе, могу да остваре
подносиоци захтева, ако:
- за ову сврху користе моторна возила (осим путничких моторних возила) која
морају бити видно означена на бочним странама возила или у доњем десном углу
ветробранског стакла натписом «Превоз за сопствене потребе»,
- поседују одговарајући документ надлежног органа да доставна возила користе у
транспортне сврхе и за која обвезник испуњава услове у погледу опремљености, у складу
са прописом који уређује друмски превоз, као и да се у возилу налази уговор о раду или
потврда да је возач запослен код власника возила, у теретном возилу – документ
(отпремница и сл.) из кога се може утврдити власник и врста ствари које се превозе.
Под категоријом превоза за сопствене потребе, између осталог, сматра се и превоз
ствари у оквиру обављања своје делатности (од производних објеката до магацина или
продајних објеката, односно од складишта до продајних објеката).
2. произвођач, односно увозник за сопствени транспорт.

Под сопственим транспортом произвођача, односно увозника подразумева се
превоз производа, односно робе од производног погона (производног објекта), односно
царинског прелаза до складишта, као и превоз од складишта до продајних објеката.
2.1. УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РЕФАКЦИЈУ ПЛАЋЕНЕ
АКЦИЗЕ
Купац-крајњи корисник који обавља делатност превоза лица и ствари у складу са
прописима којима се уређује друмски превоз лица и ствари, као и произвођач, односно
увозник деривата нафте када их користи за сопствене потребе у транспортне сврхе, може
да оствари право на рефакцију плаћене акцизе на гасна уља и течни нафтни гас, који се
као моторно гориво користе за транспортне сврхе ако:
1. обавља делатност јавног превоза лица и ствари у домаћем и међународном
друмском саобраћају, укључујући и превоз за сопствене потребе, у складу са прописима
којима се уређује друмски превоз лица и ствари;
2. поседује решење о испуњености услова за отпочињање и обављање јавног
превоза лица, односно ствари у друмском саобраћају издато од министарства надлежног
за послове саобраћаја или уверење о оспособљености за обављање међународног јавног
превоза у друмском саобраћају издато од министарства надлежног за послове саобраћаја
или одобрење надлежног органа локалне самоуправе за обављање ауто такси превоза
путника;
3. поседује регистрацију и оверу реда вожње, које су издате од министарства
надлежног за послове саобраћаја (међумесни), органа општинске, односно градске управе
за градски и приградски саобраћај, односно одговарајући документ надлежног органа да
доставна возила користи у транспортне сврхе;
4. је власник возила (аутобуса, односно камиона, такси возила, доставног возила)
које је регистровано на територији Републике Србије;
5. је закупац, односно корисник лизинга возила за превоз лица, односно ствари у
друмском саобраћају које је регистровано на територији Републике Србије;
6. поседује рачун, односно фискални исечак о извршеној набавци деривата нафте;
7. је платио рачун, а када се ови деривати нафте продају купцу - крајњем
кориснику преко овлашћеног дистрибутера тих деривата нафте, ако купац - крајњи
корисник поседује фискални исечак, односно рачун да је платио те деривате нафте.
Наведени услови за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате
нафте који се користе као моторно гориво у транспортне сврхе нису кумулатавни и исти
су опредељени делатношћу коју лице обавља.
Рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте (гасна уља и течни нафтни гас), који
се као моторно гориво користе за транспортне сврхе у међународном превозу може да
оствари домаћи превозник који поседује уверење о оспособљености за обављање
међународног јавног превоза и то за деривате нафте (гасна уља и течни нафтни гас), које је
набавио на територији Републике Србије, при чему није од важности да ли су деривати
нафте утрошени за транспорт на територији Републике Србије.
Да би произвођач, односно увозник деривата нафте (гасних уља и течног нафтног
гаса), остварио право на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, за сопствени превоз
деривата нафте, потребно је да кумулативно испуни следеће услове:
1. да је регистрован за увоз, односно промет деривата нафте у складу са прописима
којима се уређује промет деривата нафте;

2. да поседује складишта, односно продајне објекте на територији Републике
Србије и
3. да поседује лиценцу за производњу, односно трговину дериватима нафте.
Напомињемо да остваривање права на рефакцију акцизе за набављени течни
нафтни гас -ТНГ се реализује само у случају када је обрачуната акциза сходно Закону о
изменама и допунама Закона о акцизама („Службени гласник РС”, број 93/12), односно
када је акциза обрачуната у износу од 30,00 дин/кг, и када подносилац захтева поседује
доказ да је кроз купопродајну цену овог деривата нафте платио прописани износ акцизе.
2.2. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА РЕФАКЦИЈУ ПЛАЋЕНЕ АКЦИЗЕ
НА ГАСНА УЉА И ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС
Купац – крајњи корисник деривата нафте у циљу остваривања права на рефакцију
плаћене акцизе подноси захтев за рефакцију плаћене акцизе на гасна уља (дизел) и течни
нафтни гас који се као моторно гориво користе за транспортне сврхе за превоз лица и
ствари, надлежној организационој јединици Пореске управе.
Под надлежном организационом јединицом Пореске управе за пријем захтева за
рефакцију плаћене акцизе подразумева се организациона јединица Пореске управе према
седишту привредног субјекта (правног лица, предузетника).
За привредне субјекте, подносиоце захтева за рефакцију, који су обвезници Центра
за велике пореске обвезнике-ЦВПО, надлежан је ЦВПО.
Подношењем првог захтева за рефакцију плаћене акцизе од стране купца – крајњег
корисника надлежној организационој јединици Пореске управе, купац – крајњи корисник
се истовремено пријављује за евидентирање у електронски регистар лица којима се врши
рефакција плаћене акцизе који се води у Пореској управи - Централи.
2.3.

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА РЕФАКЦИЈУ ПЛАЋЕНЕ АКЦИЗЕ НА
ОБРАСЦУ РЕФ –Т

Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе као моторно
гориво у транспортне сврхе за превоз лица и ствари подноси се на обрасцу РЕФ-Т у два
примерка, на обрасцу РЕФ-Т најраније 20 дана по истеку квартала у коме су набављени
деривати нафте.
Купац – крајњи корисник деривата нафте може поднети један или више захтева за
рефакцију плаћене акцизе, на обрасцу РЕФ-Т за исти период. Рок за подношење захтева за
рефакцију акцизе није преклузиван, али се исти не могу поднети за набавке које су
извршене у претходном кварталу, пре 20. по истеку квартала.
Уколико је набавка деривата нафте извршена у једном периоду, а плаћање тих
деривата у другом периоду, захтев за рефакцију плаћене акцизе се подноси за период у
којем је извршена набавка деривата нафте, при чему се захтев подноси почев од 20. у
месецу који следи кварталу у којем је корисник деривата нафте исте набавио, ако
испуњава услове (између осталог и након прибављања доказа о плаћању рачуна - пример
1.).
Наиме, купац – крајњи корисник деривата нафте може поднети и више захтева за
рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте за исти период, на пример у случају када је
подносилац поднео захтев за рефакцију акцизе за набављене деривате нафте на обрасцу
РЕФ-Т дана 20.01.2013. године, за период 01.10.2012 – 31.12.2012. године, и то за оне
набавке за које је испунио услове за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе, а у

наредном периоду испуни услове за остваривање права на рефакцију акцизе за део
набавке из претходног периода, подноси нови захтев за рефкацију плаћене акцизе на
обрасцу РЕФ-Т дана 28.01.2013. године за исти период 01.10.2012 – 31.12.2012. године,
односно за период за који је захтев већ био поднет.
Приликом првог подношења захтева за рефакцију плаћене акцизе, односно
приликом промене неког од поднетих доказа или промене података, уз захтев РЕФ - Т
подносилац захтева подноси и одговарајуће доказе у зависности од делатности за коју је
регистрован и стварно обавља, и то:
1) доказ о поседовању текућег рачуна банке на који ће се извршити рефакција
плаћене акцизе (нпр. потврда банке, копија 1. стране уговора о отварању текућег рачуна),
текући рачун на који ће се извршити рефакција плаћене акцизе мора гласити на
подносиоца захтева и мора бити регистрован као динарски текући рачун;
2) решење о испуњености услова за отпочињање и обављање јавног превоза лица,
односно ствари у друмском саобраћају издато од министарства надлежног за послове
саобраћаја, уз напомену да се решење сматра важећим уколико гласи на име подносиоца
захтева и истом није истекао рок важења у периоду за који се захтев подноси;
3) одобрење надлежног органа локалне самоуправе за обављање ауто такси превоза
путника, уз напомену да се одобрење сматра важећим уколико гласи на име подносиоца
захтева и истом није истекао рок важења у периоду за који се захтев подноси ;
4) уверење о оспособљености за обављање међународног јавног превоза у
друмском саобраћају издато од стране министарства надлежног за послове саобраћаја;
5) лиценцу за производњу, односно трговину дериватима нафте издату од стране
Агенције за енергетику Републике Србије;
6) регистрацију и оверу реда вожње издату од министарства надлежног за послове
саобраћаја (међумесни линијски превоз), органа општинске, односно градске управе за
градски и приградски превоз;
7) извод из помоћне књиге основних средстава, који се односи на возила која се
користе за превоз лица и ствари;
8) копије саобраћајних дозвола за превозна средства која поседује и користи у
јавном превозу;
9) копије уговора о закупу, односно лизингу за превозна средства која користи у
јавном превозу и
10) извештај утрошка деривата нафте за превозна средства која учествују у јавном
превозу из претходне године, који треба да садржи податак о укупној потрошњи деривата
нафте, укупном броју пређених километара у претходној години и податак о просечној
потрошњи деривата нафте по пређеном километру у претходној години, по врсти деривата
нафте и то посебно за гасна уља, а посебно за течни нафтни гас.
Подносилац захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се
користе као моторно гориво у транспортне сврхе за превоз лица и ствари је дужан да
уз сваки појединачни образац РЕФ – Т достави и следеће доказе:
1) писмени уговор између аутопревозника и корисника превоза за ванлинијски
превоз;
2) рачун о набављеним количинама деривата нафте у кварталу за који се подноси
захтев.

Сви рачуни који се подносе уз захтев за рефакцију плаћене акцизе морају се
односити на период за који је поднет захтев, морају садржати податак о купцу
(подносиоцу захтева), врсти, количини и вредности набављених деривата нафте, као и о
износу обрачунате акцизе на деривате нафте ако исте набавља директно од произвођача,
односно увозника, односно уколико су приложени фискални исечци, исти морају бити
издати од овлашћених дистрибутера уз напомену да на полеђини фискалног исечка мора
бити садржан податак о називу и ПИБ – у подносиоца захтева;
3) доказ о плаћању рачуна (извод из банке, односно фискални исечак ако су
деривати нафте набављени од овлашћеног дистрибутера);
4) извештај утрошка деривата нафте за превозна средства која учествују у јавном
превозу у кварталу за који се подноси захтев и
5) отпремни документ, односно други извештај утрошка деривата нафте за
превозна средства која учествују у сопственом превозу деривата нафте.
Уколико приликом подношења захтева за рефакцију плаћене акцизе, подносилац
захтева на обрасцу РЕФ-Т искаже количину деривата нафте која прелази 5% од просечне
потрошње деривата нафте за претходну годину, уз захтев за рефакцију плаћене акцизе
дужан је да достави и писмено образложење повећања потрошње (нпр. укључивање нових
возила у јавни превоз, измењен – повећан, односно учестао ред вожње у односу на
претходну годину) као и доказе о повећању потрошње (доказ о набављеном возилу у
текућој години, уверење о техничкој исправности возила које је било на поправци у
претходној години, решење о измењеном – повећаном реду вожње, и др.).
Изузетно, уколико је захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте поднет
од стране привредног субјекта који је отпочео са обављањем делатности превоза лица и
ствари у току календарске године, привредни субјект остварује право на рефакцију
плаћене акцизе до количина које су планиране за ту годину, а о којим (количинама)
крајњи корисник обавештава порески орган.
Пример 1.
Подносилац захтева је дана 15.10.2012. године набавио 60 килограма течног
нафтног гаса, плаћање по примљеној фактури је извршио 12.11.2012. године. Дана
15.12.2012. године подносилац захтева набавио је још 150 килограма течног нафтног гаса
при чему је плаћање фактуре извршио 30.01.2013. године.
Подносилац захтева може поднети захтев за рефакцију за набављене количине
деривата нафте, за период 01.10.2012 – 31.12.2012. године, 30.01.2013. године (односно
након прибављања доказа о плаћању рачуна).
Намена за
коју се
користе
деривати
нафте
Линијски
превоз
лица

Врста
захтева за
рефакцију
- обрасца

Датум
извршене
набавке

Датум
плаћања

Набављена
количина
у литрима

15.10.2012.

12.11.2012.

60

15.12.2012.

30.01.2013.

150

РЕФ-Т

Количина
која се
наводи у
захтеву
210

Период за
који се
подноси
образац РЕФТ
01.10.201231.12.2012.

Датум када се
може поднети
захтев

30.01.2013.

Пример 2.
Подносилац захтева је дана 25.10.2012. године набавио 50 килограма течног
нафтног гаса, плаћање по примљеној фактури је извршио 22.11.2012. године. Дана
15.11.2012. године подносилац захтева набавио је 150 килограма течног нафтног гаса а
плаћање фактуре извршио је 16.12.2012. године. Дана 8.12.2012. године подносилац
захтева је набавио још 85 килограма течног нафтног гаса а плаћање фактуре извршио је
28.01.2013. године.
Подносилац захтева може поднети захтев за рефакцију акцизе за набављене
количине, за период 1.10.2012 – 31.12.2012. године, најраније 20.01.2013. године, у којем
ће захтевати рефакцију плаћене акцизе за набављене деривате за које је извршио плаћање
до 20.01.2013. године (односно за количину од 200 килограма). Уместо првобитног
решења, подносилац, такође, може поднети други захтев за рефакцију акцизе, за исти
период (1.10.2012 – 31.12.2012. године), 28.01.2013. године, у којем ће захтевати
рефакцију плаћене акцизе за набављене деривате за које је извршио плаћање до
28.01.2013. године (односно за количину од 85 килограма).
Намена за
коју се
користе
деривати
нафте

Ауто такси

2.4.

Врста
захтева за
рефакцију
- обрасца

РЕФ-Т

Датум
извршене
набавке

Датум
плаћања

Набављена
количина
у литрима

25.10.2012.

22.11.2012.

50

15.11.2012.

16.12.2012.

150

08.12.2012.

28.01.2013.

85

Количина
која се
наводи у
захтеву
200

85

Период за
који се
подноси
образац РЕФТ

Датум када се
може поднети
захтев

01.10.201231.12.2012.

20.01.2013.

01.10.201231.12.2012.

28.01.2013.

ПОПУЊАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА РЕФАКЦИЈУ ПЛАЋЕНЕ АКЦИЗЕ –
ОБРАЗАЦ РЕФ - Т

Приликом првог подношења захтева за рефакцију плаћене акцизе на обрасцу РЕФТ подносилац захтева је дужан да попуни сва поља из обрасца РЕФ-Т, као и да достави све
доказе неопходне за утврђивање испуњености услова за остваривање права на рефакцију
плаћене акцизе на деривате нафте у зависности од делатности коју стварно обавља.
Пример: подносилац захтева „Транспортер А” д.о.о. ПИБ: 100 111 222, матични
број: 12345678 са седиштем у ул. Милутина Миланковића број 68, Звездара, Београд,
текући рачун: 165-1234567-38 који се води код Banca Intesa а.д. Београд, бави се превозом
лица у линијском саобраћају.
За превоз лица користи 25 сопствених возила и 5 возила које користи на основу
уговора о лизингу. У 2011. години је са поменутим возилима прешао укупно 115.000 km,
од чега је за 65 000 km утрошио 100 000 l гасног уља (дизела), док је за преосталих 50 000
km утрошио 150 000 kg ТНГ за обављање линијског превоза лица.
У периоду од 1.10.2012. до 31.12.2012. године подносилац захтева набавио је 80 000
l гасног уља (дизела) и 50 000 kg ТНГ. За извршене набавке подносиоц захтева је уз захтев
приложио 15 рачуна и 10 фискалних искечака за набавке извршене од стране овлашћених
дистрибутера. Све уплате по издатим рачунима извршене су у периоду од 1.10.2012. до

31.12.2012. године. Такође, у периоду од 1.10.2012. до 31.12.2012. године, подносилац
захтева је са возилима која користе гасна уља (дизел) прешао 20.000 km и са возилима
која користе ТНГ прешао 15.000 km.
У складу са напред наведеним подносилац захтева може најраније 20.01.2013.
године да поднесе захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте за период од
1.10.2012. до 31.12.2012. године, надлежном пореском органу (филијали Звездара), и то:
Образац РЕФ-Т

МИНИСТАРСТВО ФИНАСИЈА И ПРИВРЕДЕ
ПОРЕСКА УПРАВА
ФИЛИЈАЛА ЗВЕЗДАРА
Назив подносиоца захтева:
Транспортер А д.о.о.
ПИБ:
1
Матични број:
Подаци о пословном седишту
Место: Београд
Општина: Звездара
Улица и број: Милутина Миланковића број 68
Број текућег рачуна подносиоца захтева: 165-1234567-38
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ЗАХТЕВ ЗА РЕФАКЦИЈУ ПЛАЋЕНЕ АКЦИЗЕ НА ДЕРИВАТЕ НАФТЕ ИЗ ЧЛАНА 9. СТАВ 1. ТАЧ. 3) И
5) ЗАКОНА О АКЦИЗАМА
за период од 1.10.2012. године до 31.12.2012. године
I Подаци који се попуњавају приликом првог подношења захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате
нафте, односно приликом промене исказаног податка
1. Подаци о врсти дозволе за транспорт
А)
Транспорт лица
1.1.
Линијски превоз
1.2.
Ванлинијски превоз
1.3.
Ауто такси превоз
Б)
Транспорт ствари
2. Укупан број возила која се користе за транспорт лица и ствари
30
3. Укупна потрошња и пређена километража деривата нафте у претходној години
Укупан број
Просечна потрошња
Потрошња деривата
пређених
деривата нафте по
Врста деривата нафте
нафте (у јед.мере)
километара (у
пређеном километру
k3 )
2
1
4 (4=2/3)
100 000 l
65 000
1,54 l/km
за гасна уља из чл. 9. став 1. тачка 3)
за течни нафтни гас из чл. 9. став. 1. тачка 5)
150 000 kg
50 000
3,00 kg/km
II Подаци који се попуњавају приликом сваког појединачног подношења захтева за рефакцију плаћене акцизе на
деривате нафте
1. Укупан број рачуна по којима је извршена набавка деривата нафте
25
2. Подаци о врсти и количини деривата нафте који су набављени и коришћени у периоду за који се подноси захтев
Врста деривата нафте
1
за гасна уља из чл. 9.
став 1. тачка 3)
за течни нафтни гас из
чл. 9. став. 1. тачка 5)

Набављена количина
деривата нафте
(у јед.мере)

Потрошња
деривата нафте
(у јед.мере)

Укупан број
пређених
километара (у km)

2

3

4

80 000 l
50 000 kg

26 400 l
40 500 kg

Просечна потрошња
деривата нафте по
пређеном километру

20 000

5 (5=3/4)
1,32 l/km

15 000

2,7 kg/km

III Прилози*
1) потврда из банке о поседовању текућег рачуна;
2) решење за превоз лица у јавном превозу у друмском саобраћају за линијски превоз
3) регистрацију и оверу реда вожње издату од министарства за послове саобраћаја (међумесни линијски превоз);

4) копије саобраћајних дозвола за превозна средства која се користе у јавном превозу;
5) копије уговора о лизингу за превозна средства која се користе у јавном превозу;
6) извештај утрошка деривата нафте за превозна средства која учествују у јавном превозу из 2011. године;
7) извод из помоћне књиге основних средстава, који се односи на возила која се користе за превоз лица;
8) 25 рачуна о набављеним количинама деривата нафте у периоду од 01.10.2012. до 31.12.2012. године;
9) изводи из банке
10) извештај o утрошаку деривата нафте за превозна средства која учествују у јавном превозу у периоду од 01.10.2012. до
31.12.2012. године.

Датум
20.01.2013. године

Подносилац захтева

Уколико након првог подношења захтева за рефакцију плаћене акцизе на
обрасцу РЕФ-Т дође до промене података у делу I обрасца, тзв. евиденциони подаци,
који су наведени у првом захтеву за рефакцију плаћене акцизе, подносилац захтева је
дужан да приликом подношења наредног захтева за рефакцију плаћене акцизе
попуни сва поља из овог дела обрасца без обзира да ли је дошло до промене само
једног или више података, на исти начин на који је у напред наведеном примеру
исказано.
У случају да након првог подношења захтева није дошло до промене података
у делу I обрасца, тзв. промене евиденционих података, подносилац захтева приликом
сваког наредног подношења захтева попуњава само податке у делу II и III обрасца
РЕФ-Т.
Пример: подносилац захтева „Транспортер А” д.о.о. ПИБ: 100 111 222, матични
број: 12345678 са седиштем у ул. Милутина Миланковића број 68, Звездара, Београд,
текући рачун: 165-1234567-38 који се води код Banca Intesa а.д. Београд, бави се превозом
лица у линијском саобраћају.
Наведено правно лице је поднело захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате
нафте на обрасцу РЕФ-Т, надлежном пореском органу (филијали Звездара), дана
20.01.2013. године за период 1.10.2012. до 31.12.2012. године, по основу чега је
евидентирано у електронски регистар лица којима се врши рефакција плаћене акцизе на
деривате нафте.
У периоду од 1.01.2013. до 31.03.2013. године подносилац захтева набавио је 90 000
l гасног уља (дизела). За извршене набавке подносиоц захтева је уз захтев приложио 15
рачуна. Све уплате по издатим рачунима извршене су у периоду од 1.01.2013. до
31.03.2013. године. Такође, у периоду од 1.01.2013. до 31.03.2013. године, подносилац
захтева је са возилима која користе гасна уља (дизел) прешао 10.000 km и са возилима
која користе ТНГ прешао 25.000 km, и утрошио 26.400 l гасних уља и 70.000 kg течног
нафтног гаса.
У складу са напред наведеним подносилац захтева може најраније 20.04.2013.
године, да поднесе захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте за период од
1.01.2013. до 31.03.2013. године, следеће садржине:
Образац РЕФ-Т
МИНИСТАРСТВО ФИНАСИЈА И ПРИВРЕДЕ
ПОРЕСКА УПРАВА
ФИЛИЈАЛА ЗВЕЗДАРА
Назив подносиоца захтева:
Транспортер А д.о.о.

ПИБ:
Матични број:
Подаци о пословном седишту
Место: Београд
Општина: Звездара
Улица и број: Милутина Миланковића број 68
Број текућег рачуна подносиоца захтева: 165-1234567-38
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ЗАХТЕВ ЗА РЕФАКЦИЈУ ПЛАЋЕНЕ АКЦИЗЕ НА ДЕРИВАТЕ НАФТЕ ИЗ ЧЛАНА 9. СТАВ 1. ТАЧ. 3) И
5) ЗАКОНА О АКЦИЗАМА
за период од 1.01.2013. године до 31.03.2013. године
I Подаци који се попуњавају приликом првог подношења захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате
нафте, односно приликом промене исказаног податка
1. Подаци о врсти дозволе за транспорт
А)
Транспорт лица
1.1.
Линијски превоз
1.2.
Ванлинијски превоз
1.3.
Ауто такси превоз
Б)
Транспорт ствари
2. Укупан број возила која се користе за транспорт лица и ствари
3. Укупна потрошња и пређена километража деривата нафте у претходној години
Потрошња
Укупан број пређених
деривата нафте
Врста деривата нафте
километара (у km)
(у јед.мере)
2
3
1
за гасна уља из чл. 9. став 1. тачка 3)

Просечна потрошња
деривата нафте по
пређеном километру
4 (4=2/3)

за течни нафтни гас из чл. 9. став. 1. тачка 5)
II Подаци који се попуњавају приликом сваког појединачног подношења захтева за рефакцију плаћене акцизе на
деривате нафте
1. Укупан број рачуна по којима је извршена набавка деривата нафте
2. Подаци о врсти и количини деривата нафте који су набављени и коришћени у периоду за који се подноси захтев
Врста деривата нафте
1
за гасна уља из чл. 9.
став 1. тачка 3)
за течни нафтни гас из
чл. 9. став. 1. тачка 5)

Набављена количина
деривата нафте
(у јед.мере)

Потрошња
деривата нафте
(у јед.мере)

Укупан број
пређених
километара (у km)

2

3

4

90 000 l
-

26 400 l
70 000 kg

15

Просечна потрошња
деривата нафте по
пређеном километру

10 000

5 (5=3/4)
1,32 l/km

25 000

2,8 kg/km

III Прилози*
1) 15 рачуна о набављеним количинама деривата нафте у периоду од 01.10.2012. до 31.12.2012. године;
2) изводи из банке
3) извештај o утрошаку деривата нафте за превозна средства која учествују у јавном превозу у периоду од 01.01.2013. до
31.03.2013. године.

Датум
20.04.2013. године

2.5.

Подносилац захтева

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА У ВЕЗИ ПОДНЕТОГ ЗАХТЕВА
РЕФАКЦИЈУ ПЛАЋЕНЕ АКЦИЗЕ НА ОБРАСЦУ РЕФ-Т

ЗА

По спроведеном поступку пријема и обраде захтева за рефакцију плаћене акцизе,
надлежни порески орган у року од 30 дана од дана подношења захтева доноси решење.
У року од 15 дана врши се рефакција плаћене акцизе на деривате нафте на основу
донетог решења.

3. РЕФАКЦИЈА ПЛАЋЕНЕ АКЦИЗЕ НА ГАСНА УЉА СЕ КАО МОТОРНО
ГОРИВО КОРИСТЕ ЗА ПОГОН БРОДОВА ЗА ПРЕВОЗ ТЕРЕТА У
УНУТРАШЊЕМ РЕЧНОМ САОБРАЋАЈУ
Право на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте - гасних уља (дизел гориво),
који се као моторно гориво користе за погон бродова за превоз терета у унутрашњем
речном саобраћају, може да оствари правно лице, односно предузетник који обавља
делатност превоза терета у унутрашњем речном саобраћају.
3.1.

УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РЕФАКЦИЈУ ПЛАЋЕНЕ
АКЦИЗЕ

Правно лице, односно предузетник, који обавља делатност превоза терета у
унутрашњем речном саобраћају може да оствари право на рефакцију плаћене акцизе на
деривате нафте - гасна уља, који се као моторно гориво користе за погон бродова за превоз
терета у унутрашњем речном саобраћају ако:
1) обавља делатности бродског превоза терета у складу са прописима којима се
уређује делатност превоза терета у унутрашњем речном саобраћају;
2) поседује бродско сведочанство и сведочанство о способности брода за пловидбу
издату од стране надлежних органа;
3) користи теретне бродове за превоз терета са сопственим погоном;
4) је власник теретног брода са сопственим погоном, односно закупац теретног
брода са сопственим погоном;
5) је теретни брод уписан у Уписник бродова унутрашње пловидбе у складу са
прописима којима се уређује упис пловила;
6) поседује извештај са подацима о утрошеним часовима рада брода, односно
бродова и утрошених деривата нафте из дневника машине брода у кварталу за који се
подноси захтев за рефакцију, потписан од стране заповедника брода;
7) поседује рачун, односно фискални исечак о извршеној набавци деривата нафте;
8) платио рачун, а када се ови деривати нафте продају купцу – крајњем кориснику
преко овлашћеног дистрибутера тих деривата нафте, ако купац – крајњи корисник
поседује фискални исечак, односно рачун да је платио те деривате нафте.
3.2.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА РЕФАКЦИЈУ ПЛАЋЕНЕ
АКЦИЗЕ НА ГАСНА УЉА

Купац – крајњи корисник гасних уља у циљу остваривања права на рефакцију
плаћене акцизе подноси захтев за рефакцију плаћене акцизе на гасна уља (дизел горива)
која се као моторно гориво користе за погон бродова за превоз терета у унутрашњем
речном саобраћају, надлежној организационој јединици Пореске управе.
Под надлежном организационом јединицом Пореске управе за пријем захтева за
рефакцију плаћене акцизе подразумева се организациона јединица Пореске управе према
седишту привредног субјекта (правног лица, предузетника).
За привредне субјекте, подносиоце захтева за рефакцију, који су обвезници Центра
за велике пореске обвезнике-ЦВПО, надлежан је ЦВПО.
Подношењем првог захтева за рефакцију плаћене акцизе од стране купца – крајњег
корисника надлежној организационој јединици Пореске управе, купац – крајњи корисник

се истовремено пријављује за евидентирање у електронски регистар лица којима се врши
рефакција плаћене акцизе који се води у Пореској управи – Централи.
3.3.

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА РЕФАКЦИЈУ ПЛАЋЕНЕ АКЦИЗЕ НА
ОБРАСЦУ РЕФ-БП

Захтев за рефакцију плаћене акцизе на на гасна уља која се као моторно гориво
користе за за погон бродова за превоз терета у унутрашњем речном саобраћају, подноси се
на обрасцу РЕФ-БП у два примерка, најраније 20 дана по истеку квартала у коме су
набављена гасна уља.
Уколико је набавка деривата нафте извршена у једном периоду, а плаћање тих
деривата у другом периоду, захтев за рефакцију плаћене акцизе се подноси за период у
којем је извршена набавка деривата нафте, при чему се захтев подноси почев од 20. у
месецу који следи кварталу у којем је корисник деривата нафте исте набавио, ако
испуњава услове (између осталог и након прибављања доказа о плаћању рачуна -пример
1.).
Наиме, купац – крајњи корисник деривата нафте може поднети и више захтева за
рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте за исти период, на пример у случају када је
подносилац поднео захтев за рефакцију акцизе за набављене деривате нафте на обрасцу
РЕФ-БП дана 20.01.2013. године, за период 1.10.2012 – 31.12.2012. године, и то за оне
набавке за које је испунио услове за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе, а у
наредном периоду испуни услове за остваривање права на рефакцију акцизе за део
набавке из претходног периода, подноси нови захтев за рефкацију плаћене акцизе на
обрасцу РЕФ-БП дана 28.01.2013. године за исти период 1.10.2012 – 31.12.2012. године,
односно за период за који је захтев већ био поднет.
Приликом првог подношења захтева за рефакцију плаћене акцизе, односно
приликом промене неког од поднетих доказа или промене података, уз захтев РЕФ - БП
подносилац захтева подноси и одговарајуће доказе, и то:
1) доказ о поседовању текућег рачуна банке на који ће се извршити рефакција
плаћене акцизе (нпр. потврда банке, копија 1. стране уговора о отварању текућег рачуна),
текући рачун на који ће се извршити рефакција плаћене акцизе мора гласити на
подносиоца захтева и мора бити регистрован као динарски текући рачун;
2) копију бродског сведочанства и сведочанства о способности брода за пловидбу
издату од стране надлежних органа;
3) доказ о својини на броду за превоз терета, односно уговор о закупу брода и доказ
о уплати закупнине;
4) извод из помоћне књиге основних средстава, који се односи на теретне бродове
који се користе за превоз терета у унутрашњем речном саобраћају;
5) извештај о укупној потрошњи деривата нафте у претходној години, по врсти
теретног брода треба да садржи издвојено податак о врсти теретног брода, броју теретних
бродова по врсти, укупној потрошњи деривата нафте по врсти теретних бродова као и
податак о просечној потрошњи деривата нафте по врсти теретних бродова. С тим у вези,
као доказ да су бродови били у употреби у претходној години потребно је доставити и
копију књиге о уљима за годину за коју се даје извештај по броду сагласно пропису који
уређује пловидбу и луке на унутрашњим водама и

6) извештај о просечној потрошњи деривата нафте у претходноj години, по врсти
теретног брода.
Подносилац захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, дужан је да уз
сваки појединачни образац РЕФ – БП достави и следеће доказе:
1) рачун о набављеним количинама деривата нафте у периоду за који се подноси
захтев.
Сви рачуни који се подносе уз захтев за рефакцију плаћене акцизе морају се
односити на период за који је поднет захтев, морају садржати податак о купцу
(подносиоцу захтева), врсти, количини и вредности набављених деривата нафте, као и о
износу обрачунате акцизе на деривате нафте ако исте набавља директно од произвођача,
односно увозника, односно уколико су приложени фискални исечци исти морају бити
издати од овлашћених дистрибутера, уз напомену да на полеђини фискалног исечка мора
бити садржан податак о ПИБ-у подносиоца захтева и
2) доказ о плаћању рачуна (извод из банке, односно фискални исечак ако су
деривати нафте набављени од овлашћеног дистрибутера).
Уколико приликом подношења захтева за рефакцију плаћене акцизе, подносилац
захтева на обрасцу РЕФ-БП искаже количину деривата нафте која прелази 5% од просечне
потрошње деривата нафте за претходну годину, уз захтев за рефакцију плаћене акцизе
дужан је да достави и писмено образложење повећања потрошње (нпр. повећан број
закључених уговора о превозу терета, пређена већа раздаљина и др.) као и доказ о
повећању потрошње (рачун о набавци новог брода, уговор о закупу, односно лизингу,
поправљен брод и др.).
Изузетно, уколико је захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте поднет
од стране привредног субјекта који је отпочео са обављањем делатности превоза лица и
ствари у току календарске године, привредни субјект остварује право на рефакцију
плаћене акцизе до количина које су планиране за ту годину, а о којим (количинама)
крајњи корисник обавештава порески орган.
Пример 1.
Подносилац захтева је дана 15.10.2012. године набавио 60 литара гасних уља,
плаћање по фактури је извршио 12.11.2012. године. Дана 15.12.2012. године подносилац
захтева набавио је 150 литара гасних уља а плаћање фактуре је извршио 30.01.2013.
године.
Подносилац захтева може поднети захтев за рефакцију за период 1.10.2012 –
31.12.2012. године, 30.01.2013. године (односно након прибављања доказа о плаћању
рачуна).
Намена за
коју се
користе
деривати
нафте
Погон
бродова за

Врста
захтева за
рефакцију
- обрасца

Датум
извршене
набавке

РЕФ-БП

15.10.2012.

Датум
плаћања

Набављена
количина
у литрима

12.11.2012.

60

Количина
која се
наводи у
захтеву
210

Период за
који се
подноси
образац РЕФБП
01.10.201231.12.2012.

Датум када се
може поднети
захтев
30.01.2013.

превоз
терета

15.12.2012.

30.01.2013.

150

Пример 2.
Подносилац захтева је дана 25.10.2012. године набавио 50 литара гасних уља,
плаћање фактуре је извршио 22.11.2012. године. Дана 15.11.2012. године, подносилац
захтева набавио је 150 литара гасних уља, а плаћање фактуре извршио је 16.12.2012.
године. Дана 08.12.2012. године, подносилац захтева је набавио 85 литара гасних уља а
плаћање фактуре је извршио 28.01.2013. године.
Подносилац захтева може поднети захтев за рефакцију акцизе, за период 1.10.2012
– 31.12.2012. године, најраније 20.01.2013. године, у којем ће захтевати рефакцију
плаћене акцизе за набављене деривате за које је извршио плаћање до 20.01.2013. године
(односно за количину од 200 литара). Подносилац може поднети и други захтев за
рефакцију акцизе за исти период (1.10.2012 – 31.12.2012. године), 28.01.2013. године, у
којем ће захтевати рефакцију плаћене акцизе за набављене деривате за које је извршио
плаћање до 28.01.2013. године (односно за количину од 85 литара).
Намена за
коју се
користе
деривати
нафте
Погон
бродова за
превоз
терета

3.4.

Врста
захтева за
рефакцију
- обрасца

РЕФ-БП

Датум
извршене
набавке

Датум
плаћања

Набављена
количина
у литрима

25.10.2012.

22.11.2012.

50

15.11.2012.

16.12.2012.

150

08.12.2012.

28.01.2013.

85

Количина
која се
наводи у
захтеву
200

85

Период за
који се
подноси
образац РЕФБП

Датум када се
може поднети
захтев

01.10.201231.12.2012.

20.01.2013.

01.10.201231.12.2012.

28.01.2013.

ПОПУЊАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА РЕФАКЦИЈУ ПЛАЋЕНЕ АКЦИЗЕ –
ОБРАЗАЦ РЕФ – БП

Приликом првог подношења захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате
нафте, гасних уља, који се као моторно гориво користе за погон бродова за превоз терета у
унутрашњем речном саобраћају на обрасцу РЕФ-БП подносилац захтева је дужан да
попуни сва поља из обрасца РЕФ-БП.
Пример: подносилац захтева „Бродска флота” д.о.о. ПИБ: 100 111 222, матични
број: 12345678 са седиштем у ул. Милутина Миланковића број 68, Звездара, Београд,
текући рачун: 165-1234567-38 који се води код Banca Intesa а.д. Београд, бави се бродским
превозом терета у унутрашњем речном саобраћају.
За превоз терета користи 5 сопствених бродова - танкера и 2 брода – тегљача која
користи на основу уговора о закупу закљученим са лицем Петром Петровићем. У 2011.
години је утрошио за танкере 100 000 l гасног уља (дизела) и за 2 тегљача 75 0000 l гасног
уља (дизела).
У периоду од 1.10.2012. до 31.12.2012. године подносилац захтева набавио је 80 000
l гасног уља (дизела). За извршене набавке подносиоц захтева је уз захтев приложио 15

рачуна и 10 фискалних исечака за набавке извршене од стране овлашћених дистрибутера.
Све уплате по издатим рачунима извршене су у периоду од 1.10.2012. до 31.12.2012.
године. Такође, набавка гасних уља је извршена за тегљаче 35 000 l гасног уља (дизела), и
за танкере 65 000 l гасног уља (дизела).
У складу са напред наведеним подносилац захтева може најраније 20.01.2013.
године да поднесе захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте за период од
1.10.2012. до 31.12.2012. године, надлежном пореском органу (филијали Звездара) и то:
Образац РЕФ-БП

МИНИСТАРСТВО ФИНАСИЈА И ПРИВРЕДЕ
ПОРЕСКА УПРАВА
ФИЛИЈАЛА ЗВЕЗДАРА
Назив подносиоца захтева:
Бродска флота д.о.о.
ПИБ:
1
Матични број:
Подаци о пословном седишту
Место: Београд
Општина: Звездара
Улица и број: Милутина Миланковића број 68
Број текућег рачуна подносиоца захтева: 165-1234567-38
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3) ЗАКОНА О АКЦИЗАМА
за период од 1.10.2012. године до 31.12.2012. године
I Подаци који се попуњавају приликом првог подношења захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте,
односно приликом промене исказаног податка
1. Подаци о броју и врсти терених бродова који се користе за транспорт ствари
Просечна потрошња деривата
Укупна потрошња деривата
Врста
Број теретних бродова по
нафте у претходној години по врсти
нафте у претходној години по
тереног
врсти
теретних бродова
врсти теретних бродова
брода
1
2
3
4 (4=3/2)
Танкер
5
100 000
50 000
Тегљач
2
75 000
37 500
II Подаци који се попуњавају приликом сваког појединачног подношења захтева за рефакцију плаћене акцизе на
деривате нафте
1. Укупан број рачуна по којима је извршена набавка деривата нафте
25
2. Подаци о набављеној количини деривата нафте који су набављени и коришћени у периоду за који се подноси
захтев

Танкер
Тегљач

Врста тереног брода

Број теретних бродова по врсти

Набављена количина деривата нафте

1

2

3
5
2
Укупно:

35 000
65 000
100 000

III Прилози*
1) потврда банке као доказ о поседовању текућег рачуна банке на који ће се извршити рефакција плаћене акцизе;
2) копију бродског сведочанства и сведочанства о способности брода за пловидбу;
3) доказ о својини на броду за превоз терета;
4) уговор о закупу и доказ о уплати закупнине
5) извештај о укупној потрошњи деривата нафте у претходној години по врсти теретног брода;
6) извод из помоћне књиге основних средстава, који се односи на теретне бродове који се користе за превоз терета у
унутрашњем речном саобраћају;
7) извештај о просечној потрошњи деривата нафте у 2011. години, по врсти теретног брода;
8) рачуни о набављеним количинама деривата нафте у периоду од 01.10.2012. до 31.12.2012. године и
9) доказ о плаћању рачуна.

Датум
20.01.2013. године

Подносилац захтева

Уколико након првог подношења захтева за рефакцију плаћене акцизе на
деривате нафте на обрасцу РЕФ-БП дође до промене података у делу I обрасца, тзв.
евиденционих података, који су наведени у првом захтеву подносилац захтева је
дужан да приликом подношења наредног захтева за рефакцију, попуни сва поља из
овог дела обрасца без обзира да ли је дошло до промене само једног или више
података, на исти начин на који је у напред наведеном примеру исказано.
У случају да након првог подношења захтева није дошло до промене података
у делу I обрасца, тзв. промене евиденционих података, подносилац захтева приликом
сваког наредног подношења захтева попуњава само податке у делу II и III обрасца
РЕФ-БП.
Пример: подносилац захтева „Бродска флота” д.о.о. ПИБ: 100 111 222 матични
број: 12345678 са седиштем у ул. Милутина Миланковића број 68, Звездара, Београд,
текући рачун: 165-1234567-38 који се води код Banca Intesa а.д. Београд, бави се бродским
превозом терета у унутрашњем речном саобраћају.
Наведено правно лице је поднело захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате
нафте на обрасцу РЕФ-БП, надлежном пореском органу (филијали Звездара), дана
20.01.2013. године за период 1.10.2012. до 31.12.2012. године, по основу чега је
евидентирано у електронски регистар лица којима се врши рефакција плаћене акцизе на
деривате нафте.
У периоду од 1.01.2013. до 31.03.2013. године подносилац захтева набавио је
160 000 l гасног уља (дизела). За извршене набавке подносиоц захтева је уз захтев
приложио 10 фискалних исечака за набавке извршене од стране овлашћених
дистрибутера. Све уплате по издатим рачунима извршене су на дан издавања рачуна.
Такође, набавка гасних уља је извршена за тегљаче 85 000 l гасног уља (дизела), и за
танкере 75 000 l гасног уља (дизела).
У складу са напред наведеним подносилац захтева може најраније 20.04.2013.
године да поднесе захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте за период од
1.01.2013. до 31.03.2013. године, следеће садржине:

Образац РЕФ-БП
МИНИСТАРСТВО ФИНАСИЈА И ПРИВРЕДЕ
ПОРЕСКА УПРАВА
ФИЛИЈАЛА ЗВЕЗДАРА
Назив подносиоца захтева:
Бродска флота д.о.о.
ПИБ:
1
Матични број:
Подаци о пословном седишту
Место: Београд
Општина: Звездара
Улица и број: Милутина Миланковића број 68
Број текућег рачуна подносиоца захтева: 165-1234567-38
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3) ЗАКОНА О АКЦИЗАМА
за период од 1.01.2013. године до 31.03.2013. године
I Подаци који се попуњавају приликом првог подношења захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте,
односно приликом промене исказаног податка
1. Подаци о броју и врсти терених бродова који се користе за транспорт ствари
Просечна потрошња деривата
Укупна потрошња деривата
Врста
Број теретних бродова по
нафте у претходној години по врсти
нафте у претходној години по
тереног
врсти
теретних бродова
врсти теретних бродова
брода
1
2
3
4 (4=3/2)
Танкер
Тегљач
II Подаци који се попуњавају приликом сваког појединачног подношења захтева за рефакцију плаћене акцизе на
деривате нафте
1. Укупан број рачуна по којима је извршена набавка деривата нафте
10
2. Подаци о набављеној количини деривата нафте који су набављени и коришћени у периоду за који се подноси
захтев
Врста тереног брода

Број теретних бродова по врсти

Набављена количина деривата нафте

1

2

3

Танкер
Тегљач

5
2
Укупно:

85 000
75 000
160 000

III Прилози*
1) рачуни о набављеним количинама деривата нафте у периоду од 01.01.2013. до 31.03.2013. године и
2) доказ о плаћању рачуна.

Датум
20.04.2013. године

3.5.

Подносилац захтева

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА У ВЕЗИ ПОДНЕТОГ ЗАХТЕВА
РЕФАКЦИЈУ ПЛАЋЕНЕ АКЦИЗЕ НА ОБРАСЦУ РЕФ-БП

ЗА

По спроведеном поступку пријема и обраде захтева за рефакцију плаћене акцизе,
надлежни порески орган доноси решење у року од 30 дана од дана подношења захтева за
рефакцију.
У року од 15 дана врши рефакцију плаћене акцизе на основу донетог решења.
4. РЕФАКЦИЈА ПЛАЋЕНЕ АКЦИЗЕ НА ГАСНА УЉА И ТЕЧНИ НАФТНИ
ГАС КОЈИ СЕ КОРИСТЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ ПОСЛОВНОГ, ОДНОСНО
СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА
Право на рефакцију плаћене акцизе на гасна уља (дизел и лож уље) и течни нафтни
гас, који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора, може да оствари:
1) привредни субјект (правно лице, предузетник, индиректни корисник буџетских
средстава, установа и др.), власник простора, корисник пословног простора, односно
закупац, и
2) физичко лице, власник стана, односно физичко лице закупац стана (за једну
стамбену јединицу до 100 m2).
4.1. УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РЕФАКЦИЈУ ПЛАЋЕНЕ
АКЦИЗЕ

Правно лице, односно предузетник може да оствари рефакцију плаћене акцизе
на деривате нафте (гасних уља и течног нафтног гаса), који се користе за загревање
пословног простора, ако:
1) је власник, односно закупац пословног простора;
2) у том простору обавља пословну делатност;
3) се по основу предметног пословног простора утврђује порез на имовину;
4) је уређај за грејање евидентиран као основно средство у пословним књигама;
5) поседује рачун о извршеној набавци деривата нафте, ако исте набавља директно
од произвођача односно увозника, односно отпремни или други документ о утрошку
деривата нафте када захтев подноси произвођач, односно увозник деривата нафте за
грејање сопственог пословног простора;
6) поседује рачун, односно фискални исечак о извршеној набавци деривата нафте,
ако исте набавља преко овлашћеног дистрибутера;
7) је платио рачун у коме је исказан обрачунати износ акцизе, а када се ови
деривати нафте продају купцу – крајњем кориснику преко овлашћеног дистрибутера тих
деривата нафте, купац – крајњи корисник остварује право на рефакцију плаћене акцизе
под условом да поседује фискални исечак, односно рачун да је платио те деривате нафте.
Правно лице, односно предузетник може да оствари рефакцију плаћене акцизе на
набављене деривате нафте за загревање пословног простора које, искључиво, користи за
обављање пословне делатности.
Правно лице - индиректни корисник буџетских средстава, може поднети захтев за
рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, уколико деривате нафте користи за
загревање пословног простора, који се налази у власништву Републике Србије, у коме
обавља делатност а који му је дат на коришћење, под условима прописаним подзаконским
актом.
Физичко лице може да оствари рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте,
који се користе за загревање стамбеног простора, ако:
1) је власник, односно закупац стамбеног простора;
2) има пријаву пребивалишта, односно боравишта, односно уговор о закупу стана
на адреси за коју набавља деривате нафте;
3) се по основу предметног стамбеног простора утврђује порез на имовину;
4) поседује рачун о извршеној набавци деривата нафте, ако исте набавља директно
од произвођача, односно увозника;
5) поседује рачун, односно фискални исечак о извршеној набавци деривата нафте
ако исте набавља преко овлашћеног дистрибутера;
6) је платио рачун у коме је исказан обрачунати износ акцизе, а када се ови
деривати нафте продају купцу – крајњем кориснику преко овлашћеног дистрибутера тих
деривата нафте, купац – крајњи корисник остварује право на рефакцију плаћене акцизе
под условом да поседује фискални исечак, односно рачун да је платио те деривате нафте.
4.2. ОГРАНИЧЕЊА ПОТРОШЊЕ ДЕРИВАТА НАФТЕ ЗА ЗАГРЕВАЊЕ
СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА
Физичко лице може да оствари рефакцију плаћене акцизе на набављене деривате
нафте за загревање једног стамбеног објекта, и то објекта на коме има пријаву
пребивалишта, односно боравишта, за површину стамбеног простора која не прелази
100 m² корисне површине, и то:

1) за гасна уља (дизел и лож уље) која се користе за грејање стамбеног простора
на годишњем нивоу (за грејну сезону – 5 месеци) највише до 1.500lit, односно не више од
3,00 lit/m²;
2) за течни нафтни гас који се користи за грејање стамбеног простора на
годишњем нивоу (за грејну сезону – 5 месеци) највише до 1.500 kg, односно не више од
3,00 kg/m².
Уколико је површина стамбеног простора мања од 100 m², максимална количина
гасних уља и течног нафтног гаса за коју конкретно физичко лице може поднети захтев за
рефакцију плаћене акцизе, за грејну сезону, утврђује се прерачунавањем максималног
утрошка гасних уља и течног нафтног гаса за грејну сезону у односу на стварну
квадратуру простора. Максимална количина гасних уља и течног нафтног гаса за коју се
може поднети захтев за рефакцију акцизе, се утврђује као производ максимално
дозвољене количине за сезону по m² простора, за период грејне сезоне од 5 месеци и
квадратуре стана, нпр. дозвољена количина за гасна уља износи 3,00 lit/m² на месечном
нивоу, период грејне сезоне је 5 месеци, а корисна површина стана подносиоца захтева 65
m², максимална количина гасних уља (дизел и лож уље) за коју физичко лице може
поднети захтев за рефакцију плаћене акцизе за конкретан пример износи 975 литара.
Полазећи од наведеног примера, максимална количина течног нафтног гаса, за коју
физичко лице може поднети захтев за рефакцију плаћене акцизе, износи 975 килограма.
Врста
деривата
нафте

Површина
стамбеног
простора у m2

1
гасна уља
ТНГ

2
65
65

Прописана
дужина трајања
грејне сезоне (у
месецима)
3
5
5

Максимално дозвољена
количина деривата
нафте

Максимална количлина
деривата нафте за коју се може
поднети захтев

4

5 = 3х4х2

3,00 l/ m2
3,00 kg/ m2

975 l
975 kg

Физичка лица, која гасна уља и течни нафтни гас користе за загревање стамбеног
простора површине веће од 100 m², могу остварити право на рефакцију плаћене акцизе
само до количина прописаних за грејну сезону за површину до 100 m² , укупно набављена
количина за грејну сезону не може бити већа од 1.500 lit за гасна уља, односно 1.500 kg за
течни нафтни гас.
Врста
деривата
нафте

Површина
стамбеног
простора у m2

1
гасна уља
ТНГ

2
165
165

Прописана
дужина трајања
грејне сезоне (у
месецима)
3
5
5

Максимално дозвољена
количина деривата
нафте

Максимална количлина
деривата нафте за коју се може
поднети захтев

4

5

3,00 l/ m2
3,00 kg/ m2

1500 l
1500 kg

4.3. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА РЕФАКЦИЈУ ПЛАЋЕНЕ АКЦИЗЕ
НА ГАСНА УЉА И ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС
Купац – крајњи корисник деривата нафте у циљу остваривања права на рефакцију
плаћене акцизе подноси захтев за рефакцију плаћене акцизе на гасна уља (дизел и лож
уље) и течни нафтни гас који се користе за загревање пословног, односно стамбеног
простора, надлежној организационој јединици Пореске управе.

Под надлежном организационом јединицом Пореске управе за пријем захтева за
рефакцију плаћене акцизе подразумева се организациона јединица Пореске управе према
седишту привредног субјекта (правног лица, предузетника), односно према пребивалишту
физичког лица.
За привредне субјекте, подносиоце захтева за рефакцију, који су обвезници Центра
за велике пореске обвезнике-ЦВПО, надлежан је ЦВПО.
Изузетно, код закупа стамбеног простора, надлежност организационе јединице
Пореске управе се утврђује према пријављеном месту боравишта физичког лица, а ако
лице није пријављено на боравиште, према месту непокретности стамбеног простора
/стана који је закупљен.
Подношењем првог захтева за рефакцију плаћене акцизе од стране купца – крајњег
корисника надлежној организационој јединици Пореске управе, купац – крајњи корисник
се истовремено пријављује за евидентирање у електронски регистар лица којима се врши
рефакција плаћене акцизе који се води у Пореској управи - Централи.
4.4. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА РЕФАКЦИЈУ ПЛАЋЕНЕ АКЦИЗЕ НА
ОБРАСЦУ РЕФ –Г
Захтев за рефакцију плаћене акцизе на гасна уља и течни нафтни гас, који се
користе за загревање пословног, односно стамбеног простора, подноси се на обрасцу РЕФГ, у два примерка, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати
нафте.
Купац – крајњи корисник гасних уља и течног нафтног гаса, може поднети један
или више захтева за рефакцију плаћене акцизе, на обрасцу РЕФ-Г за исти период. Рок за
подношење захтева за рефакцију акцизе није преклузиван, али се исти не могу поднети за
набавке које су извршене у претходном месецу, пре 20. по истеку месеца у коме је
извршена набавка деривата нафте.
Уколико је набавка деривата нафте извршена у једном периоду, а плаћање тих
деривата у другом периоду, захтев за рефакцију плаћене акцизе се подноси за период у
којем је извршена набавка деривата нафте, при чему се захтев подноси почев од 20. у
месецу који следи месецу у којем је корисник деривата нафте исте набавио, ако испуњава
услове (између осталог и након прибављања доказа о плаћању рачуна – пример 1.)
Наиме, купац – крајњи корисник деривата нафте може поднети и више захтева за
рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте за исти период, на пример у случају када је
подносилац поднео захтев за рефакцију акцизе за набављене деривате нафте на обрасцу
РЕФ-Г дана 20.12.2012. године, за период 1.11.2012 – 30.11.2012. године, и то за оне
набавке за које је испунио услове за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе, а у
наредном периоду испуни услове за остваривање права на рефакцију акцизе за део
набавке из претходног периода, подноси нови захтев за рефакцију плаћене акцизе на
обрасцу РЕФ-Г дана 28.01.2013. године за исти период 01.11.2012 – 30.11.2012. године,
односно за период за који је захтев већ био поднет.
Приликом првог подношења захтева за рефакцију плаћене акцизе, односно
приликом промене неког од поднетих доказа или промене података, уз захтев РЕФ - Г
подносилац захтева подноси и одговарајуће доказе, и то:
1) доказ о поседовању текућег рачуна банке на који ће се извршити рефакција
плаћене акцизе (нпр. потврда банке, копија 1. стране уговора о отварању текућег рачуна,

копија картице текућег рачуна). Напомињемо да уколико се захтев на обрасцу РЕФ-Г
подноси од стране физичког лица приложена потврда банке, односно копија картице, мора
да гласи на име подносиоца захтева, власника стана, односно закупца (потписника из
уговора о закупу за закупца);
2) копију личне карте подносиоца захтева за физичка лица. Уколико подносилац
захтева поседује стару личну карту потребно је уз захтев доставити копију свих
испуњених страница, за нову личну карту са чипом – потребно је очитати личну карту. У
случају непосредне предаје захтева надлежном пореском органу, надлежни порески орган
ће приликом пријема захтева извршити и очитавање података са личне карте. Уколико се
захтев доставља путем поште потребно је да подносилац изврши очитавање података и
исте приложи као прилог уз захтев а за нову личну карту без чипа - копирати обе стране.
Копију личне карте није потребно оверавати.
3) доказ о власништву, односно закупу пословног, односно стамбеног простора,
као и податке о адреси простора (стамбеног, односно пословног) за који се подноси
захтев. Као доказ о власништву/закупу пословног, односно стамбеног простора,
подносилац захтева може доставити фотокопије: извода из катастра непокретности или
тапије не старије од 6 месеци, уговора о купопродаји (који је оверен у суду), решења о
порезу на имовину за претходну годину или фотокопију уговора о закупу закљученог
између власника пословног, односно стамбеног простора и подносиоца захтева (за
закупца);
4) изјаву физичког лица о врсти уређаја за грејање, као и врсти горива које се
користи за грејање (гасна уља или течни нафтни гас), односно извод из аналитичке
евиденције основних средстава у којој је уређај за грејање евидентиран и врсти горива
које се користи за грејање за правна лица, односно предузетнике. Уколико правно лице,
предузетник, пословни простор користи по основу уговора о закупу дужан је да достави:
копију извода из аналитичке евиденције основних средстава закуподавца, уколико је
закуподавац правно лице, односно изјаву физичког лица о врсти уређаја за грејање, као и о
врсти горива које се користи за грејање уколико је закуподавац физичко лице;
5) копију пријаве пребивалишта, односно боравишта власника и чланова
породичног домаћинства. Уколико физичко лице, подносилац захтева поседује уговор о
закупу стамбеног простора и нема пријаву боравишта на тој адреси, може остварити право
на рефакцију плаћене акцизе на основу достављеног уговора о закупу, према адреси
непокретности која је узета у закуп;
6) копију решења о утврђеном порезу на имовину за предметни пословни, односно
стамбени простор за претходну годину, односно за текућу годину уколико је предметни
пословни, односно стамбени простор изграђен у текућој години. Уколико се захтев за
рефакцију плаћене акцизе подноси за простор који се користи по основу уговора о закупу
потребно је доставити копију решење пореза на имовину на име закуподавца.
Подносилац захтева за рефакцију плаћене акцизе дужан је да уз сваки појединачни
образац РЕФ – Г достави и следеће доказе:
1) рачуне о набављеним количинама деривата нафте у периоду за који се подноси
захтев.
Сви рачуни који се подносе уз захтев за рефакцију плаћене акцизе морају се
односити на период за који је поднет захтев, морају садржати податак о купцу
(подносиоцу захтева), врсти, количини и вредности набављених деривата нафте, као и о
износу обрачунате акцизе на деривате нафте ако исте набавља директно од произвођача,

односно увозника, односно уколико су приложени фискални исечци исти морају бити
издати од овлашћених дистрибутера уз напомену да на полеђини фискалног исечка мора
бити садржан податак о називу и ПИБ – у, односно имену и презимену и ЈМБГ-у
подносиоца захтева;
2) доказ о плаћању рачуна (извод банке, односно фискални исечак ако су деривати
нафте набављени од овлашћеног дистрибутера);
3) отпремни или други документ о утрошку деривата нафте када захтев подноси
произвођач, односно увозник деривата нафте за грејање сопственог пословног простора и
4) копију јединствене царинске исправе (ЈЦИ) са подацима о врсти и количини
увезеног деривата нафте, као и обрачуна царинског дуга (акцизе), ако подносилац захтева
сам увози деривате нафте а које користи за грејање сопственог пословног простора.
Пример 1.
Подносилац захтева је дана 15.10.2012. године набавио 60 литара гасних уља,
плаћање по примљеној фактури је извршио 12.11.2012. године. Дана 20.10.2012. године,
подносилац захтева набавио је 150 литара гасних уља а плаћање фактуре је извршио
25.11.2012. године.
Подносилац захтева може поднети захтев за рефакцију за период 1.10.2012 –
31.10.2012. године, најраније 25.11.2012. године (односно након прибављања доказа о
плаћању рачуна).
Намена за
коју се
користе
деривати
нафте
Грејање
стамбеног
простора

Врста
захтева за
рефакцију
- обрасца

Датум
извршене
набавке

Датум
плаћања

Набављена
количина
у литрима

15.10.2012.

12.11.2012.

60

20.10.2012.

25.11.2012.

150

РЕФ-Г

Количина
која се
наводи у
захтеву
210

Период за
који се
подноси
образац РЕФБП
01.10.201231.10.2012.

Датум када се
може поднети
захтев

25.11.2012.

Пример 2.
Подносилац захтева је дана 25.11.2012. године набавио 50 литара гасних уља,
плаћање по примљеној фактури је извршио 25.11.2012. године. Дана 28.11.2012. године,
подносилац захтева набавио је 150 литара гасних уља а плаћање фактуре извршио је
28.11.2012. године. Дана 29.11.2012. године, подносилац захтева је набавио 85 литара
гасних уља а плаћање фактуре извршио је 28.01.2013. године.
Подносилац захтева може поднети захтев за рефакцију акцизе за период 1.11.2012 –
30.11.2012. године, најраније 20.12.2012. године, у којем ће захтевати рефакцију плаћене
акцизе за набављене деривате за које је извршио плаћање до 20.11.2012. године (односно
за количину од 200 литара). Подносилац може поднети и други захтев за рефакцију акцизе
за период 1.11.2012 – 30.11.2012. године, најраније 28.01.2013. године у којем ће
захтевати рефакцију плаћене акцизе за набављене деривате за које је извршио плаћање до
28.01.2013. године (односно за количину од 85 литара).
Намена за
коју се
користе

Врста
захтева за
рефакцију

Датум
извршене
набавке

Датум
плаћања

Набављена
количина
у литрима

Количина
која се
наводи у

Период за
који се
подноси

Датум када се
најраније
може поднети

деривати
нафте
Погон
бродова за
превоз
терета

- обрасца

РЕФ-БП

25.11.2012

25.11.2012.

50

28.11.2012.

28.11.2012.

150

29.11.2012.

28.01.2013.

85

захтеву

образац РЕФБП

200

01.11.201230.11.2012.

20.12.2012

01.11.201230.11.2012.

28.01.2013.

85

захтев

4.5. ПОПУЊАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА РЕФАКЦИЈУ ПЛАЋЕНЕ АКЦИЗЕ –
ОБРАЗАЦ РЕФ – Г
Приликом првог подношења захтева за рефакцију плаћене акцизе на обрасцу
РЕФ-Г подносилац захтева је дужан да попуни сва поља из обрасца РЕФ-Г, као и да
достави све доказе неопходне за утврђивање испуњености услова за остваривање
права на рефакцију плаћене акцизе на гасна уља и течни нафтни гас.
Пример: физичко лице Петар Петровић ЈМБГ: 0101952486987, са пребивалиштем
у ул. Милутина Миланковића број 68, Звездара, Београд, је власник динарског текућег
рачуна: 165-1234567-38 који се води код Banca Intesa а.д. Београд.
Петар Петровић поседује сопствени стамбени простор, површине 80 m2 загрева
коришћењем котла VU 466/4-5 који користи гасна уља – лож уље о чему је сачињена
изјава. У претходној години у току грејне сезоне утрошио је 1.850 lit лож уља.
У периоду од 01.12.2012. до 31.12.2012. године извршио је набавку 560 lit гасних
уља (лож уља), по чему му је издат фискални рачун број 456897 који је платио 20.12.2012.
године.
У складу са напред наведеним физичко лице може најраније 20.01.2013. године
поднети захтев за рефакцију плаћене акцизе на обрасцу РЕФ-Г за период од 01.12.2012. до
31.12.2012. године, надлежном пореском органу (филијали Звездара) и то:

Образац РЕФ-Г
МИНИСТАРСТВО ФИНАСИЈА И ПРИВРЕДЕ
ПОРЕСКА УПРАВА
ФИЛИЈАЛА ЗВЕЗДАРА
Назив подносиоца захтева:
Петар Петровић

ПИБ/ЈМБГ:
0
1
0
1
Матични број:
Подаци о пословном седишту/пребивалишту:
Место: Београд
Општина: Звездара
Улица и број: Милутина Миланковића број 68
Број текућег рачуна подносиоца захтева: 165-1234567-38
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4

8

6

9

8

7

ЗАХТЕВ ЗА РЕФАКЦИЈУ ПЛАЋЕНЕ АКЦИЗЕ НА ДЕРИВАТЕ НАФТЕ ИЗ ЧЛАНА 9. СТАВ 1. ТАЧКА 3) И 5)
ЗАКОНА О АКЦИЗАМА
за период од 1.12.2012. године до 31.12.2012. године
I Подаци о пословном/стамбеном простору који се загрева коришћењем деривата нафте
Укупна површина у m2
Врста деривата нафте
Адреса
исказана у ППИ-2/рачуну јавно
Врста уређаја за грејање*
коју користи уређај за
2
ком. предузећа (у m )
грејање
1
2
4
5

Милутина Миланковића 68

80

Гасни бојлер VU 466/4-5

гасна уља

1.1. Укупан број објеката који се загревају коришћењем деривата нафте
1
1.2. Укупна површина објеката који се загревају коришћењем деривата нафте у m2
80
2. Укупна потрошња деривата нафте у претходној години по врсти деривата нафте (у јединици мере)
2.1. за гасна уља из чл. 9. став 1. тачка 3)
1.850
2.2. за течни нафтни гас из чл. 9. став. 1. тачка 5)
II Подаци који се попуњавају приликом сваког појединачног подношења захтева за рефакцију плаћене акцизе на
деривате нафте
1. Укупан број рачуна по којима је извршена набавка деривата нафте
1
2. Подаци о количини набављених деривата нафте у периоду за који се подноси захтев по врсти деривата нафте (у
јединици мере)
за гасна уља из чл. 9. став 1. тачка 3)
560
за течни нафтни гас из чл. 9. став. 1. тачка 5)
III Прилози**
1) копија картице текућег рачуна;
2) копија личне карте;
3) копија решења о порезу на имовину;
4) изјава о врсти уређаја за грејање, као и врсти горива које се користи за грејање;
5) копије личних карата чланова породичног домаћинства;
6) фискални рачун.

Датум
20.01.2013. године

Подносилац захтева

Уколико након првог подношења захтева за рефакцију плаћене акцизе на
обрасцу РЕФ-Г дође до промене података у делу I обрасца, тзв. евиденциони подаци,
који су наведени у првом захтеву подносилац захтева је дужан да приликом
подношења наредног захтева за рефакцију попуни сва поља из овог дела обрасца без
обзира да ли је дошло до промене само једног или више података, на исти начин на
који је у напред наведеном примеру исказано.
У случају да након првог подношења захтева није дошло до промене података
у делу I обрасца, тзв. промене евиденционих података, подносилац захтева приликом
сваког наредног подношења захтева попуњава само податке у делу II и III обрасца
РЕФ-Г.
Пример: физичко лице Петар Петровић ЈМБГ: 0101952486987, са пребивалиштем у
ул. Милутина Миланковића број 68, Звездара, Београд, је власник динарског текућег
рачуна: 165-1234567-38 који се води код Banca Intesa а.д. Београд.
Наведено физичко лице је надлежном пореском органу (филијали Звездара)
поднело захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте на обрасцу РЕФ-Г дана
20.01.2013. године за период 1.12.2012. до 31.12.2012. године, по основу чега је
евидентирано у електронски регистар лица којима се врши рефакција плаћене акцизе на
деривате нафте.
У периоду од 1.01.2013. до 31.01.2013. године извршио је набавку 300 lit гасних
уља, по основу чега му је издат фискални рачун број 25 који је платио 12.01.2013. године.
По извршеним набавкама деривата нафте физичко лице може поднети захтев за
рефакцију плаћене акцизе на обрасцу РЕФ-Г филијали Звездара најраније 20.02.2013.
године следеће садржине:

Образац РЕФ-Г
МИНИСТАРСТВО ФИНАСИЈА И ПРИВРЕДЕ
ПОРЕСКА УПРАВА
ФИЛИЈАЛА ЗВЕЗДАРА
Назив подносиоца захтева:
Петар Петровић

ПИБ/ЈМБГ:
0
1
0
1
Матични број:
Подаци о пословном седишту/пребивалишту:
Место: Београд
Општина: Звездара
Улица и број: Милутина Миланковића број 68
Број текућег рачуна подносиоца захтева: 165-1234567-38
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ЗАХТЕВ ЗА РЕФАКЦИЈУ ПЛАЋЕНЕ АКЦИЗЕ НА ДЕРИВАТЕ НАФТЕ ИЗ ЧЛАНА 9. СТАВ 1. ТАЧКА 3) И 5)
ЗАКОНА О АКЦИЗАМА
за период од 1.01.2013. године до 31.01.2013. године
I Подаци о пословном/стамбеном простору који се загрева коришћењем деривата нафте
Врста деривата нафте
Укупна површина у m2
Врста уређаја за грејање*
коју користи уређај за
Адреса
исказана у ППИ-2/рачуну јавно
грејање
ком. предузећа (у m2)
1
2
4
5

1.1. Укупан број објеката који се загревају коришћењем деривата нафте
1.2. Укупна површина објеката који се загревају коришћењем деривата нафте у m2
2. Укупна потрошња деривата нафте у претходној години по врсти деривата нафте (у јединици мере)
2.1. за гасна уља из чл. 9. став 1. тачка 3)
2.2. за течни нафтни гас из чл. 9. став. 1. тачка 5)
II Подаци који се попуњавају приликом сваког појединачног подношења захтева за рефакцију плаћене акцизе на
деривате нафте
1. Укупан број рачуна по којима је извршена набавка деривата нафте
2. Подаци о количини набављених деривата нафте у периоду за који се подноси захтев по врсти деривата нафте (у
јединици мере)
за гасна уља из чл. 9. став 1. тачка 3)
за течни нафтни гас из чл. 9. став. 1. тачка 5)
III Прилози**

1
300
-

1) фискални рачун.

Датум
20.02.2013. године

Подносилац захтева

4.6. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА У ВЕЗИ ПОДНЕТОГ ЗАХТЕВА ЗА РЕФАКЦИЈУ
ПЛАЋЕНЕ АКЦИЗЕ НА ОБРАСЦУ РЕФ-Г
По спроведеном поступку пријема и обраде захтева за рефакцију плаћене акцизе,
надлежни порески орган доноси решење у року од 30 дана од дана подношења захтева за
рефакцију.
У року од 15 дана врши рефакцију плаћене акцизе на основу донетог решења.

5. РЕФАКЦИЈА ПЛАЋЕНЕ АКЦИЗЕ НА ОСТАЛЕ ДЕРИВАТЕ НАФТЕ КОЈИ
СЕ КОРИСТЕ У ИНДУСТРИЈСКЕ СВРХЕ
Право на рефакцију плаћене акцизе на деривате који се добијају од фракција нафте
које имају распон дестилације до 380°С, остварује лице које те деривате нафте користи за
индустријске сврхе, под условом да те деривате нафте набавља од увозника, односно
произвођача и да је на те деривате нафте увозник, односно произвођач платио прописани
износ акцизе, и то:
1) правно лице које обавља делатности које су према прописима који уређују
класификацију делатности обухваћене секторима B, C и F класификације делатности,
2) предузетник који обавља делатности које су према прописима који уређују
класификацију делатности обухваћене секторима B, C и F класификације делатности,
3) пословна јединица обавља делатности које су према прописима који уређују
класификацију делатности обухваћене секторима B, C и F класификације делатности.
под условом да испуњава и друге услове прописане Правилником.
Сектори за које се може остварити право на рефакцију дефинисани су Законом о
класификацији делатности, а то су следећи сектори:
- B – су делатности из сектора рударства,
- C – су делатности из сектора прерађивачке индустрије и
- F – су делатности из сектора грађевинарства.
5.1. УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РЕФАКЦИЈУ ПЛАЋЕНЕ
АКЦИЗЕ
Правно лице, предузетник, пословна јединица правног лица, може да оствари право
на рефакцију плаћене акцизе на остале деривате нафте који се добијају од фракција нафте
које имају распон дестилације до 380°С, који се користе за индустријске сврхе, ако те
деривате нафте набавља од увозника, односно произвођача или је сам произвођач,
односно увозник тих деривата нафте, под условом да:
1) да обавља делатности које су према прописима који уређују класификацију
делатности обухваћене секторима B, C и F класификације делатности,
2) има у власништву, односно под закупом производни погон и инсталисану
опрему за обављање регистроване делатности;
3) је на те деривате нафте увозник, односно произвођач платио прописани износ
акцизе и
4) произведене, односно набављене или увезене деривате нафте користи или ће их
користити за индустријске сврхе у оквиру обављања делатности које су према прописима
који уређују класификацију делатности обухваћене секторима B, C и F класификације
делатности.
Ако лице обавља и друге делатности поред делатности обухваћених секторима B, C
и F класификације делатности, може да оствари право на рефакцију акцизе за деривате
нафте које је утрошио за индустријске сврхе само за прописане секторе, што значи да
мора да евидентира и документује утрошене деривате нафте које имају распон
дестилације до 380°С употребљене за те сврхе по сектору делатности.
5.2. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА РЕФАКЦИЈУ ПЛАЋЕНЕ АКЦИЗЕ
НА ОСТАЛЕ ДЕРИВАТЕ НАФТЕ

Купац – крајњи корисник деривата нафте у циљу остваривања права на рефакцију
плаћене акцизе подноси захтев за рефакцију плаћене акцизе на остале деривате нафте које
користи у индустријске сврхе, надлежној организационој јединици Пореске управе.
Под надлежном организационом јединицом Пореске управе за пријем захтева за
рефакцију плаћене акцизе подразумева се организациона јединица Пореске управе према
седишту привредног субјекта (правног лица, предузетника).
За привредне субјекте, подносиоце захтева за рефакцију, који су обвезници Центра
за велике пореске обвезнике-ЦВПО, надлежан је ЦВПО.
Подношењем првог захтева за рефакцију плаћене акцизе од стране купца – крајњег
корисника надлежној организационој јединици Пореске управе, купац – крајњи корисник
се истовремено пријављује за евидентирање у електронски регистар лица којима се врши
рефакција плаћене акцизе који се води у Пореској управи - Централи.
5.3. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА РЕФАКЦИЈУ ПЛАЋЕНЕ АКЦИЗЕ НА
ОБРАСЦУ РЕФ –1
Захтев за рефакцију плаћене акцизе на остале деривате нафте који се користе у
индустријске сврхе подноси се на обрасцу РЕФ-1, са прилозима РЕФ-1а и РЕФ-1б, у два
примерка надлежној организационој јединици Пореске управе, најраније 20 дана по
истеку квартала у коме су набављени деривати нафте.
Приликом првог подношења захтева за рефакцију плаћене акцизе, односно
приликом промене неког од поднетих доказа или промене података, уз захтев РЕФ 1 подносилац захтева подноси и одговарајуће доказе у зависности од делатности за
коју је регистрован и стварно обавља, и то:
1) доказ о власништву на простору у коме се обавља производња, ако је
подносилац захтева власник тог простора. Као доказ о власништву пословног простора,
подносилац захтева може доставити фотокопије: извода из катастра непокретности или
тапије не старије од 6 месеци, уговора о купопродаји (који је оверен у суду), решења о
порезу на имовину за претходну годину.
2) уговор о закупу простора у коме се обавља производња, ако је подносилац
захтева закупац тог простора. Као доказ о закупу пословног простора подносилац захтева
може доставити фотокопију уговора о закупу закљученог између власника пословног,
односно стамбеног простора и подносиоца захтева (за закупца) и
3) доказ о поседовању текућег рачуна банке на који ће се извршити рефакција
плаћене акцизе (нпр. потврда банке, копија 1. стране уговора о отварању текућег рачуна).
Текући рачун на који ће се извршити рефакција плаћене акцизе мора гласити на
подносиоца захтева и мора бити регистрован као динарски текући рачун.
Подносилац захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте је дужан
да уз сваки појединачни образац РЕФ – 1 достави и следеће доказе, у зависности од
делатности за коју је регистрован и стварно обавља, и то:
1) рачун о набављеним количинама деривата нафте у периоду за који се подноси
захтев. Сви рачуни који се подносе уз захтев за рефакцију плаћене акцизе морају се
односити на период за који је поднет захтев, садржати податак о купцу (подносиоцу
захтева), врсти, количини и вредности набављених деривата нафте, као и о износу
обрачунате акцизе на деривате нафте ако исте набавља директно од произвођача, односно
увозника;
2) доказ о плаћању рачуна (извод из банке);

3) копију јединствене царинске исправе (ЈЦИ) са подацима о врсти и количини
увезеног деривата нафте, као и обрачуна царинског дуга (акцизе), ако подносилац захтева
сам увози деривате нафте;
4) доказ о плаћеном царинском дугу (акцизи) за увезене количине, ако
подносилац захтева сам увози деривате нафте;
5) копију отпремнице о отпремљеним дериватима нафте које је произвођач
деривата нафте искористио за индустријске сврхе.

5.4.
ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА У ВЕЗИ ПОДНЕТОГ ЗАХТЕВА ЗА
РЕФАКЦИЈУ ПЛАЋЕНЕ АКЦИЗЕ НА ОБРАСЦУ РЕФ-1
По спроведеном поступку пријема и обраде захтева за рефакцију плаћене акцизе,
надлежни порески орган доноси решење у року од 30 дана од дана подношења захтева за
рефакцију.
У року од 15 дана врши рефакцију плаћене акцизе на основу донетог решења.
НАПОМЕНА: ОБРАСЦЕ ЗАХТЕВА ЗА РЕФАКЦИЈУ МОЖЕТЕ ПРОНАЋИ НА
САЈТУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ www.poreskauprava.gov.rs
За додатне информације можете се обратити Контакт центру Пореске управе,
односно организационој јединици Пореске управе.

