
Образац РЕФ-Г 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА  
ПОРЕСКА УПРАВА       

ЦВПО/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,  

ОДНОСНО БИОТЕЧНОСТИ ИЗ ЧЛАНА 9. СТАВ 1. ТАЧ. 3), 5) и 7) ЗАКОНА О АКЦИЗАМА 
 

за период од ____.____.20___. године до ____.____.20___. године 
 
 

I Подаци о пословном/стамбеном простору који се загрева коришћењем деривата нафте, односно биотечности 

Адреса  
Укупна површина у m2 

исказана у ППИ-2/рачуну 
јавног ком. предузећа (у m2) 

Врста уређаја за грејање* 
Врста деривата нафте (гасна уља или 

течни нафтни гас), односно биотечности, 
коју користи уређај за грејање 

1 2 4 5 

    
    
    
    
    
    
1.1. Укупан број објеката који се загревају коришћењем деривата нафте, односно биотечности  
1.2. Укупна површина објеката који се загревају коришћењем деривата нафте, односно биотечности у m2  
  2. Укупна потрошња деривата нафте по врсти деривата нафте, односно биотечности у претходној години (у јединици мере) . 
2.1. за гасна уља из члана 9. став 1. тачка 3) Закона   
2.2. за течни нафтни гас из члана 9. став 1. тачка 5) Закона  
2.3. за биотечности из члана 9. став 1. тачка 7) Закона   
II Подаци који се попуњавају приликом сваког појединачног подношења захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, односно 
биотечности 

1. Укупан број рачуна по којима је извршена набавка деривата нафте, односно биотечности   
2. Подаци о количини набављених деривата нафте по врсти деривата нафте, односно биотечности у периоду  
    за који се подноси захтев (у јединици мере) 

     за гасна уља из члана 9. став 1. тачка 3) Закона   
     за течни нафтни гас из чл. 9. став 1. тачка 5) Закона  
     за биотечности из члана 9. став 1. тачка 7) Закона   
III Прилози** 
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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, котао на биотечности, гасни бојлери и сл. 

** Приликом првог подношења захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, односно биотечности, или приликом промене 
поднетог доказа, правно лице, предузетник, односно физичко лице је дужно да уз захтев поднесе: 

1) доказ о поседовању текућег рачуна код банке на који ће се извршити рефакција плаћене акцизе (нпр. потврда банке, копија прве 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, односно одговарајући акт надлежног органа када је пословни, односно стамбени простор у јавној својини; 
4) изјаву физичког лица о врсти уређаја за грејање, као и врсти горива које се користи за грејање (гасна уља, течни нафтни гас или биотечности), 

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, 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; 

5) копију решења о утврђеном порезу на имовину за предметни пословни, односно стамбени простор за претходну годину, односно потврду 
јединице локалне самоуправе о ослобођењу од плаћања пореза на имовину; 

6) пријаву пребивалишта, односно боравишта власника и чланова породичног домаћинства. 
Уз сваки појединачни захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, односно биотечности правно лице, односно предузетник је 

дужан да достави и: 
1) рачуне и доказ о плаћању рачуна (извод из банке) када набавља деривате нафте, односно биотечности од произвођача, увозника или 

овлашћеног дистрибутера на велико тих производа за месец за који се подноси захтев; 
2) фискалне исечке са рачунима који садрже податак о редном броју тог фискалног исечка о набављеним количинама деривата нафте, односно 

биотечности када набавља те производе од овлашћеног дистрибутера на мало у месецу за који се подноси захтев; 
3) отпремни или други документ о утрошку деривата нафте, односно биотечности када захтев подноси произвођач, односно увозник деривата 

нафте, односно биотечности за грејање сопственог пословног простора; 
4) копију јединствене царинске исправе (ЈЦИ) са подацима о врсти и количини увезеног деривата нафте, количини биотечности, као и документ 

царинског органа о обрачунатом царинском дугу и акцизи, ако подносилац захтева сам увози деривате нафте, односно биотечности; 
5) доказ о плаћеном царинском дугу и акцизи за увезене количине, ако подносилац захтева сам увози деривате нафте, односно биотечности. 
Уз сваки појединачни захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, односно биотечности физичко лице је дужно да достави и: 
1) фискални исечак о извршеној набавци деривата нафте, односно биотечности на чијој су полеђини унети подаци о имену, презимену и ЈМБГ 

физичког лица које набавља ове производе као и да је полеђина фискалног исечка оверена потписом овлашћеног лица овлашћеног дистрибутера који се 
бави продајом деривата нафте, односно биотечности на мало или 

2) фискални исечак о извршеној набавци деривата нафте, односно биотечности и рачун у којем су исказани подаци о имену, презимену и ЈМБГ 
физичког лица које набавља деривате нафте, односно биотечности и редном броју тог фискалног исечка за месец за који се подноси захтев. 

 
 
 

Датум       Потпис подносиоца захтева 
 




