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МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА  

ПОРЕСКА УПРАВА 

ЦВПО/ФИЛИЈАЛА/ЕКСПОЗИТУРА ________________________ 

Назив подносиоца захтева:  

   

ПИБ:                       

Матични број:                    

Подаци о пословном седишту:  

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) ЗАКОНА О АКЦИЗАМА 

за период од ____.____. 20____. године до ____.____. 20____. 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 теретних бродова који се користе за транспорт ствари  

Врста теретног 

брода  

Број теретних 

бродова по 

врсти  

Укупна потрошња деривата 

нафте у претходној години по 

врсти теретних бродова  

Просечна потрошња деривата нафте у 

претходној години по врсти теретних 

бродова  

1  2  3  4 (4=3/2)  

            

            

            

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 набављеној количини деривата нафте који су набављени и коришћени у периоду за који се 

подноси захтев  

Врста теретног брода  Број теретних бродова 

по врсти  

Набављена количина деривата нафте  

1  2  3  

         

         

         

Укупно:     

III Прилози*  

   



Напомена:  

*Приликом првог подношења захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, односно приликом промене поднетог 

доказа, правно лице, односно предузетник је дужан да уз захтев поднесе и: 
1) доказ о поседовању текућег рачуна банке на који ће се извршити рефакција плаћене акцизе (нпр. потврда банке, копија прве стране 

уговора о отварању текућег рачуна); 

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) извештај о укупној потрошњи деривата нафте у претходној години по врсти теретног брода; 

5) извод из помоћне књиге основних средстава, који се односи на теретне бродове који се користе за превоз терета у унутрашњем 

речном саобраћају; 

6) извештај о просечној потрошњи деривата нафте у претходној години, по врсти теретног брода. 

Уз сваки појединачни захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте правно лице, односно предузетник је дужно да 

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

дистрибутера на велико тих производа у периоду за који се подноси захтев; 

2) фискалне исечке са рачунима који садрже податак о редном броју тог фискалног исечка о набављеним количинама деривата нафте 

када набавља те производе од овлашћеног дистрибутера на мало у периоду за који се подноси захтев; 

3) копију јединствене царинске исправе (ЈЦИ) са подацима о количини увезених деривата нафте, као и документ царинског органа о 

обрачунатом царинском дугу и акцизи, ако подносилац захтева сам увози деривате нафте; 

4) доказ о плаћеном царинском дугу и акцизи за увезене количине, ако подносилац захтева сам увози деривате нафте; 

5) отпремни или други документ о утрошеним дериватима нафте које је увозник, односно произвођач деривата нафте искористио као 

моторно гориво за погон бродова за превоз терета у унутрашњем речном саобраћају, када захтев подноси увозник, односно произвођач 
тих деривата нафте који обавља делатност превоза терета у унутрашњем речном саобраћају.  

   

Датум    Потпис подносиоца захтева  

   


9.0.0.2.20101008.1.734229
	Z3: 
	Z4: 



