Правилник о изменама и допунама Правилникa о ближим условима,
начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене
акцизе на деривате нафте, биогорива и биотечности из члана 9. став
1. тач. 3), 5) и 7) Закона о акцизама, који се користе за транспортне
сврхе и за грејање
Члан 1.
У Правилнику о ближим условима, начину и поступку за остваривање права
на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, биогорива и биотечности
из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 7) Закона о акцизама, који се користе за
транспортне сврхе и за грејање („Службени гласник РС”, бр. 112/12, 38/13,
93/13 и 111/15), у члану 1. речи: „55/15 и 103/15ˮ замењују се речима:
„55/15, 103/15, 108/16 и 30/18”.
Члан 2.
У члану 2. став 2. тачка 1) реч: „односно” брише се, а после речи: „увозник”
додају се запета и речи: „односно овлашћени дистрибутер”.
У тачки 4) реч: „биогорива” замењује се речју: „биотечности”.
У ставу 3. после тачке 1) додаје се тачка 1а), која гласи:
„1a) увозника, односно произвођача који је на те деривате нафте, биогорива
и биотечности платио прописани износ акцизе, а који на основу уговора
издаје купцу – крајњем кориснику корпоративне неплатне картице
(издавалац картице) на основу којих купац – крајњи корисник набавља
деривате нафте, биогорива и биотечности од овлашћeног дистрибутера који
се бави продајом на мало деривата нафте, биогорива и биотечности са којим
издавалац картице има закључен уговор о франшизингу, а под условом да
поседује рачун издаваоца картице са исказаним износом акцизе и доказ да
је платио тај рачун, као и фискални исечак издат од стране овлашећног
дистрибутера који се бави продајом на мало;”.
После става 4. додаје се нови став 5, који гласи:
„У случају када купац – крајњи корисник врши набавку деривата нафте,
биогорива и биотечности на начин прописан ставом 3. тачка 1а) овог члана,
рачун који издаје издавалац картице, осим података прописаних ставом 4.
овог члана, мора да садржи и податак о овлашћеном дистрибутеру који се
бави продајом на мало деривата нафте, биогорива и биотечности са којим
издавалац картице има закључен уговор о франшизингу.”.
У досадашњем ставу 5, који постаје став 6, речи: „ст. 3. и 4.” замењују се
речима: „ст. 3, 4. и 5.”
Додаје се став 7, који гласи:
„Рачун из става 3. тачка 1а) овог члана садржи и податак о редном броју
фискалног исечка овлашећног дистрибутера који се бави продајом на мало

деривата нафте, биогорива и биотечности са којим издавалац картице има
закључен уговор о франшизингу, као и број и датум тог уговора о
франшизингу.”.
Члан 3.
Члан 5. мења се и гласи:
„Члан 5.
Лице из члана 2. став 2. тачка 1) овог правилника може да оствари
рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива из члана 9. став
1. тач. 3), 5) и 7) Закона, који се као моторно гориво користе за транспортне
сврхе ако обавља делатности јавног превоза лица и ствари, као и превоз за
сопствене потребе у домаћем и међународном друмском саобраћају, у складу
са прописима којима се уређује друмски превоз лица и ствари ако:
1) поседује лиценцу за превоз издату од стране министарства надлежног за
послове саобраћаја уколико је за обављање превоза законом којим се
уређује превоз путника у друмском саобраћају и превоз терета у друмском
саобраћају прописана обавеза поседовања лиценце или одобрење
надлежног органа локалне самоуправе за обављање ауто такси превоза
путника;
2) обавља превоз лица и ствари, возилима у власништву или их користи по
основу уговора о финансијском лизингу или на основу уговора о закупу, која
су регистрована у Републици Србији. Подаци о примаоцу лизинга, односно
закупцу садржани су у саобраћајној дозволи у складу са прописима којима
се уређује безбедност саобраћаја на путевима;
3) је на те деривате нафте, односно биогорива плаћен прописани износ
акцизе у случају када је купац – крајњи корисник увозник, односно
произвођач тих деривата нафте, односно биогорива који се као моторно
гориво користе за транспортне сврхе за обављање делатности превоза лица
и ствари у складу са прописима којима се уређује друмски превоз лица и
ствари;
4) поседује корпоративну неплатну картицу на основу које купац – крајњи
корисник набавља деривате нафте и биогорива од овлашћеног дистрибутера
који се бави продајом на мало деривата нафте и биогорива са којим увозник,
односно произвођач (издавалац картице) има закључен уговор о
франшизингу;
5) поседује одговарајуће доказе из члана 2. став 3. овог правилника;
6) поседује отпремни или други документ о утрошку деривата нафте,
односно биогорива, у случају када захтев подноси увозник, произвођач,
односно овлашћени дистрибутер деривата нафте, односно биогорива који се
као моторно гориво користе за транспортне сврхе за обављање делатности

превоза лица и ствари у складу са прописима којима се уређује друмски
превоз лица и ствари.
Рефакцију акцизе из члана 2. став 2. тачка 1) овог правилника, може да
оствари домаћи превозник који поседује лиценцу за превоз ако је законом
којим се уређује превоз терета у друмском саобраћају и законом којим се
уређује превоз путника у друмском саобраћају прописано да је обавезан да
поседује лиценцу, и то за деривате нафте, односно биогорива из члана 9.
став 1. тач. 3), 5) и 7) Закона, које је набавио на територији Републике
Србије и исте као моторно гориво користио за транспортне сврхе.
Произвођач, увозник, односно овлашћени дистрибутер гасних уља, течног
нафтног гаса, односно биогорива из члана 2. став 2. тачка 1) овог
правилника може да оствари право на рефакцију плаћене акцизе на
деривате нафте, односно биогорива из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 7)
Закона, за превоз за сопствене потребе деривата нафте, односно биогорива
ако:
1) је регистрован за увоз, односно промет деривата нафте, односно
биогорива у складу са прописима којима се уређује промет деривата нафте,
односно биогорива;
2) поседује складишта, односно продајне објекте на територији Републике
Србије;
3) поседује лиценцу за производњу деривата нафте, односно трговину
нафтом, дериватима нафте, биогоривима и компримованим природним гасом.
Под превозом за сопствене потребе, у смислу ст. 1. и 3. овог члана,
подразумева се превоз производа, односно робе од производног погона
(производног објекта), односно царинског прелаза до складишта, као и
превоз од складишта до продајних објеката, односно крајњих купаца, који
се обавља без накнаде, и то у складу са прописом којим се уређује друмски
превоз ствари.”.
Члан 4.
Члан 8. мења се и гласи:
„Члан 8.
Рефакција плаћене акцизе на деривате нафте, односно биогорива из члана
9. став 1. тач. 3), 5) и 7) Закона, врши се на основу писменог захтева који
лице из члана 2. став 2. тачка 1) овог правилника подноси у два примерка
Пореској управи, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су
набављени деривати нафте, односно биогорива који се као моторно гориво
користе за транспортне сврхе.
Захтев из става 1. овог члана подноси се на Обрасцу РЕФ-Т који је
одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део, а садржи, из међу
осталог, следеће податке:

1) назив, адресу и место седишта лица из члана 2. став 2. тачка 1) овог
правилника;
2) ПИБ подносиоца захтева;
3) број текућег рачуна банке на који ће се извршити рефакција плаћене
акцизе;
4) о врсти превоза која се стварно обавља – јавни превоз и/или превоз за
сопствене потребе;
5) о укупној потрошњи деривата нафте, односно биогорива и пређеној
километражи у претходној години;
6) о просечној потрошњи деривата нафте, односно биогорива по пређеној
километражи у претходној години;
7) о врсти и количини деривата нафте, односно биогорива које је набавило и
користило за транспортне сврхе у периоду за који се подноси захтев за
рефакцију, и то:
(1) о укупном броју рачуна по којима је извршена набавка деривата нафте,
односно биогорива;
(2) о укупној потрошњи деривата нафте, односно биогорива и пређеној
километражи у кварталу за који се подноси захтев;
(3) о просечној потрошњи деривата нафте, односно биогорива и пређеној
километражи у кварталу за који се подноси захтев.
Уз захтев из става 2. овог члана правно лице, односно предузетник подноси
одговарајуће доказе у зависности од делатности за коју је регистрован и
стварно обавља, и то:
1) лиценцу за превоз лица, односно ствари издату од министарства
надлежног за послове саобраћаја у случају пријаве обављања јавног
превоза;
2) оверену изјаву одговорног лица у правном лицу, односно предузетника да
обавља јавни превоз ако је законом којим се уређује превоз терета у
друмском саобраћају прописано да није обавезан да поседује лиценцу у
случају обављања јавног превоза;
3) оверену изјаву одговорног лица у правном лицу, односно предузетника да
обавља превоз за сопствене потребе, односно фотокопију одговарајућег
документа из евиденције ако је законом којим се уређује превоз терета у
друмском саобраћају прописана обавеза уписа у одговарајућу евиденцију;
4) одобрење надлежног органа локалне самоуправе за обављање ауто такси
превоза лица;

5) 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);
6) лиценцу за производњу, односно трговину дериватима нафте, односно
биогоривима;
7) регистрацију и оверу реда вожње издату од министарства надлежно за
послове саобраћаја (међумесни линијски превоз), органа општинске,
односно градске управе за градски и приградски превоз;
8) извод из помоћне књиге основних средстава, који се односи на возила
која се користе за превоз лица и ствари;
9) писмени уговор између превозника и корисника превоза за јавни превоз,
односно фотокопија товарног листа или отпремнице у случају превоза
ствари у домаћем друмском саобраћају, односно фотокопија cmr -a у случају
превоза ствари у међународном друмском саобраћају;
10) одговарајући документ (фотокопија товарног листа или отпремнице,
доставнице и др.) којим се доказује да је домаћи превозник извршио превоз
ствари за сопствене потребе;
11) фотокопију корпоративне неплатне картице на основу које набавља
деривате нафте и биогорива од овлашећног дистрибутера који се бави
продајом на мало деривата нафте и биогорива са којим увозник, односно
произвођач (издавалац картице) има закључен уговор о франшизингу;
12) копије саобраћајних дозвола за превозна средства која поседује и
користи у јавном превозу, односно у превозу за сопствене потребе;
13) копије уговора о закупу, односно лизингу за превозна средства која
користи у јавном превозу, односно у превозу за сопствене потребе;
14) одговарајуће доказе из члана 2. став 3. овог правилника за период за
који се подноси захтев;
16) копију јединствене царинске исправе (јци) са подацима о количини
увезених деривата нафте, односно биогорива из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и
7) Закона, као и документ царинског органа о обрачунатом царинском дугу и
акцизи, ако подносилац захтева сам увози деривате нафте, односно
биогорива;
17) доказ о плаћеном царинском дугу и акцизи за увезене количине из тачке
16) овог става, ако подносилац захтева сам увози деривате нафте, односно
биогорива;
18) отпремни или други документ о утрошеним дериватима нафте, односно
биогоривима које је увозник, произвођач, односно овлашћени дистрибутер
деривата нафте искористио за транспортне сврхе у смислу члана 2. став 2.

тачка 1) овог правилника, када захтев подноси увозник, произвођач,
односно овлашћени дистрибутер тих деривата нафте, односно биогорива;
19) извештај утрошка деривата нафте, односно биогорива за превозна
средства која учествују у јавном превозу, односно у превозу за сопствене
потребе из претходне године;
20) извештај утрошка деривата нафте, односно биогорива за превозна
средства која учествују у јавном превозу, односно у превозу за сопствене
потребе, у кварталу за који се подноси захтев;
21) отпремни документ, односно други извештај утрошка деривата нафте,
односно биогорива за превозна средства која се користе за сопствене
потребе за превоз деривата нафте, односно биогорива.
Доказе из става 3. тач. 1) до 8) и тач. 11), 12), 13) и 19) овог члана лице
подноси само код првог подношења захтева, односно приликом промене
неког од поднетих доказа или промене података из пријаве из члана 4. овог
правилника.”.
Члан 5.
У члану 24. став 3. тачка 4) речи: „и отиском печата” бришу се.
Члан 6.
У члану 27. став 3. тачка 3) после речи: „захтев” додају се запета и речи:
„односно одговарајући акт надлежног органа када је пословни, односно
стамбени простор у јавној својини”.
У тачки 4) после речи: „предузетнике” додају се запета и речи: „односно
изјаву одговорног лица у правном лицу, односно предузетника о врсти
уређаја за грејање као и врсти горива које се користи за грејање када
уређај за грејање није евидентиран као основно средство”.
У тачки 6) после речи: „за претходну годину” додају се запета и речи:
„односно потврду јединице локалне самоуправе о ослобођењу од плаћања
пореза на имовину”.
Члан 7.
Досадашњи Образац РЕФ-Т – Захтев за рефакцију плаћене акцизе на
деривате нафте, односно биогорива из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 7)
Закона о акцизама за период од __.__.20__. године до __.__.20__. године,
који је одштампан уз и чини саставни део Правилника о ближим условима,
начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на
деривате нафте, биогорива и биотечности из члана 9. став 1. та ч. 3), 5) и 7)
Закона о акцизама, који се користе за транспортне сврхе и за грејање
(„Службени гласник РС”, бр. 112/12, 38/13, 93/13 и 111/15), замењује се
новим Обрасцем РЕФ-Т – Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате
нафте, односно биогорива из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 7) Закона о

акцизама за период од __.__.20__. године до __.__.20__. године, који је
одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Члан 8.
У Обрасцу РЕФ-Г – Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте,
односно биoтечности из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 7) Закона о акцизама
за период од __.__.20__. године до __.__.20__. године, који је одштампан
уз и чини саставни део Правилника о ближим условима, начину и поступку
за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте,
биогорива и биотечности из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 7) Закона о
акцизама, који се користе за транспортне сврхе и за грејање („Службени
гласник РС”, бр. 112/12, 38/13, 93/13 и 111/15), у заглављу после речи:
„ЦВПО/ФИЛИЈАЛА” коса црта и реч: „ЕКСПОЗИТУРА” бришу се.
У делу „Напомена:” став 2. тачка 3) после речи: „захтев” додају се запета и
речи: „односно одговарајући акт надлежног органа када је пословни,
односно стамбени простор у јавној својини”.
У тачки 4) после речи: „предузетнике” додају се запета и речи: „односно
изјаву одговорног лица у правном лицу, односно предузетника о врсти
уређаја за грејање као и врсти горива које се користи за грејање када
уређај за грејање није евидентиран као основно средство”.
У тачки 5) после речи: „за претходну годину” додају се запета и речи:
„односно потврду јединице локалне самоуправе о ослобођењу од плаћања
пореза на имовину”.
У ставу 4. тачка 1) речи: „и отиском печата” бришу се.
Члан 9.
Право на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, биогорива и
биотечности из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 7) Закона о акцизама
(„Службени гласник РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03,
72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – др. закон, 61/07, 5/09, 31/09,
101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – др. закон, 142/14,
55/15, 103/15, 108/16 и 30/18), који су набављени до дана ступања на снагу
овог правилника оствариваће се према одредбама Правилника о ближим
условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене
акцизе на деривате нафте, биогорива и биотечности из члана 9. став 1. тач.
3), 5) и 7) Закона о акцизама, који се користе за транспортне сврхе и за
грејање („Службени гласник РС”, бр. 112/12, 38/13, 93/13 и 111/15).
Купац – крајњи корисник који набавља деривате нафте, биогорива и
биотечности путем корпоративне неплатне картице од овлашећног
дистрибутера који се бави продајом на мало деривата нафте, биогорива и
биотечности, а који има закључен уговор о франшизингу са издаваоцем
корпоративне неплатне картице, право на рефакцију плаћене акцизе на
деривате нафте, биогорива и биотечности из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 7)

Закона о акцизама („Службени гласник РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 –
др. закон, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – др. закон,
61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – др.
закон, 142/14, 55/15, 103/15, 108/16 и 30/18), остварује у складу са
одредбама овог правилника почев од дана ступања на снагу овог
правилника.
Рефакција плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива из члана 9. став
1. тач. 3), 5) и 7) Закона о акцизама („Службени гласник РС”, бр. 22/01,
73/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05,
101/05 – др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12,
119/12, 47/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 55/15, 103/15, 108/16 и 30/18),
који су набављени од дана ступања на снагу овог правилника, вршиће се у
складу са одредбама овог правилника.
Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.

