Образац РЕФ-И

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА

ЦВПО/ФИЛИЈАЛА/ЕКСПОЗИТУРА__________________
Назив подносиоца захтева

ПИБ:
Матични број:
Шифра и назив делатности:
Подаци о седишту:
Место:
Општина:
Улица и број:
Број текућег рачуна подносиоца захтева:
ЗАХТЕВ ЗА РЕФАКЦИЈУ ПЛАЋЕНЕ АКЦИЗЕ НА ДЕРИВАТЕ НАФТЕ ИЗ ЧЛАНА 9. СТАВ 1. ТАЧ. 3), 4), 5) И 6)
ЗАКОНА О АКЦИЗАМА КОЈИ СЕ КОРИСТЕ У ИНДУСТРИЈСКЕ СВРХЕ
за период од __.__.20__. године до __.__.20__. године
1. Подаци о износу акцизе за рефакцију:
Редни
број

Врста деривата нафте

Намена коришћења

Набављена
количина

Износ обрачунате акцизе

УКУПНО:
2. Прилози уз захтев*
2.1. Подаци о плаћеним рачунима (Прилог РЕФ - Иа)
2.2. Подаци из царинских докумената (Прилог РЕФ - Иб)
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 власништву на простору у коме се обавља производња, ако је подносилац захтева власник тог простора;
2) уговор о закупу простора у коме се обавља производња, ако је подносилац захтева закупац тог простора;
3) 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).
Уз сваки појединачни захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте правно лице, односно предузетник је дужан да достави и:
1) рачун о набављеним количинама деривата нафте у периоду за који се подноси захтев;
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 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 из тачке 6) овог става, ако подносилац захтева сам увози деривате нафте;
5) отпремни или други документ о утрошеним дериватима нафте које је увозник, односно произвођач деривата нафте искористио за
индустријске сврхе, када захтев подноси увозник, односно произвођач тих деривата нафте.

Датум

Потпис подносиоца захтева

