Образац РЕФ-Г

МИНИСТАРСТВО ФИНАСИЈА И ПРИВРЕДЕ
ПОРЕСКА УПРАВА
ФИЛИЈАЛА _________________________________
Назив/Име и презиме подносиоца захтева:
ПИБ/ЈМБГ:
Матични број:
Подаци о седишту/пребивалишту:
Место:
Општина:
Улица и број:
Број текућег рачуна подносиоца захтева:

ЗАХТЕВ ЗА РЕФАКЦИЈУ ПЛАЋЕНЕ АКЦИЗЕ
НА ДЕРИВАТЕ НАФТЕ ИЗ ЧЛАНА 9. СТАВ 1. ТАЧКА 3) И 5) ЗАКОНА О АКЦИЗАМА
за период од __.__.20__. године до __.__.20__. године
I Подаци о пословном/стамбеном простору који се загрева коришћењем деривата нафте
Укупна површина у m2
деривата нафте коју
Адреса
исказана у ППИ-2/рачуну Врста уређаја за грејање* Врста
користи
уређај за грејање
2
јавно ком.предузећа (у m )
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 m

2

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**

Датум
______________________

Потпис и печат подносиоца захтева
_________________________________

Напомена:
* Приликом попуњавања колоне под редним бројем 4. – Врста уређаја за грејање, подносилац захтева је дужан да упише врсту
уређаја – котао на течно гориво, котао на гасовито гориво, гасни бојлери и сл.
** Приликом првог подношења захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, односно приликом промене поднетог
доказа, правно лице, предузетник, односно физичко лице је дужно да уз захтев поднесе:
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);
2) копију личне карте подносиоца захтева – физичког лица;
3) доказ о власништву, односно закупу пословног, односно стамбеног простора, као и податке о адреси простора
(стамбеног, односно пословног) за који се подноси захтев;
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 помоћне евиденције основних средстава у којој је уређај за грејање евидентиран и врсти
горива које се користи за грејање за правна лица, односно предузетнике;
5) копија решење о утврђеном порезу на имовину за предметни пословни, односно стамбени простор за претходну годину и
6) пријава пребивалишта односно боравишта власника и чланова породичног домаћинства.
Уз сваки појединачни захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте правно лице, односно предузетник је дужно да
достави и:
1) рачуне о набављеним количинама деривата нафте у месецу за који се подноси захтев и
2) доказ о плаћању рачуна
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

