На основу члана 39а став 2. Закона о акцизама («Службени гласник РС», бр. 22/01,
73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04 и 135/04),
Министар финансија доноси
ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РЕФАКЦИЈУ ПЛАЋЕНЕ АКЦИЗЕ НА
ДИЗЕЛ ГОРИВО, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА РЕФАКЦИЈЕ, УСЛОВИМА
ЗА ДОБИЈАЊЕ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ДИЗЕЛ ГОРИВА,
НОРМАТИВИМА ПОТРЕБНИХ КОЛИЧИНА ЗА ПОГОН ТРАКТОРА, ГРАЂЕВИНСКИХ
МАШИНА И БРОДОВА ЗА ПРЕВОЗ ТЕРЕТА
Члан 1.
Овим правилником ближе се уређују услови за остваривање права на рефакцију
плаћене акцизе на дизел гориво, као и начин и поступак остваривања рефакције, услови за
добијање овлашћења за дистрибуцију дизел горива за погон трактора, грађевинских
машина и бродова за превоз терета, као и нормативи потребних количина за ове намене.
1. Услови за остваривање права на рефакцију
Члан 2.
Рефакцију плаћене акцизе на дизел гориво може да оствари купац дизел горива, и
то:
1) за погон трактора - пољопривредна газдинства уписана у Регистар
пољопривредних газдинстава код Управе за јавна плаћања (у даљем тексту: Регистар);
2) за погон грађевинских машина и бродова за превоз терета у унутрашњем речном
саобраћају - правна лица и предузетници који испуњавају услове прописане овим
правилником.
Рефакција акцизе из става 1. овог члана може да се оствари под условом да се
продаја дизел горива врши преко овлашћеног дистрибутера.
Рефакцију плаћене акцизе не може да оствари пољопривредно газдинство уписано у
Регистар по основу коришћења земљишта ако је у тој години друго пољопривредно
газдинство остварило право на рефакцију акцизе на дизел гориво по основу коришћења
истог земљишта.
Грађевинским машинама, у смислу става 1. тачка 2) овог члана, сматрају се машине
које се по конструкцији и намени искључиво користе на градилишту.
Грађевинским машинама, у смислу става 1. тачка 2) овог члана, не сматрају се
специјална теретна возила за превоз грађевинског материјала.
Градилиштем, у смислу става 4. овог члана, сматра се простор на тлу на коме се
обавља делатност градње, као и делатност обављања техничких радова на унутрашњим
пловним путевима.
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2. Овлашћени дистрибутер
Члан 3.
Овлашћени дистрибутер, у смислу овог правилника, јесте лице које је регистровано
и бави се продајом на мало деривата нафте.
3. Право на рефакцију акцизе од стране крајњих корисника дизел горива
Члан 4.
Дизел гориво са правом на рефакцију плаћене акцизе може да набавља
пољопривредно газдинство уписано у Регистар, за погон трактора за обраду земљишта,
осим пашњака, рибњака, бара, неплодног и осталог земљишта, до норматива потребних
количина из члана 5. став 1. овог правилника.
Дизел гориво са правом на рефакцију плаћене акцизе може да набавља правно лице,
односно предузетник за погон грађевинских машина, односно бродова у унутрашњем
речном саобраћају до норматива потребних количина из члана 5. став 2. овог правилника,
које има доказ да:
1) је регистровано за обављење делатности грађевинарства, односно делатности
бродског превоза терета;
2) се бави грађевинском делатношћу, односно делатношћу бродског превоза робе;
3) користи грађевинске машине за обављање грађевинске делатности;
4) користи бродове за превоз терета.
4. Нормативи потребних количина
Члан 5.
Пољопривредно газдинство из члана 2. став 1. тачка 1) овог правилника, може са
правом на рефакцију плаћене акцизе, да набави дизел гориво за погон трактора за
календарску годину у количини од највише 60 литара по хектару земљишта из члана 4.
став 1. овог правилника уписаног у Регистар на основу извода из катастра или уговора о
закупу тог земљишта.
Правно лице, односно предузетник из члана 2. став 1. тачка 2) овог правилника,
може са правом на рефакцију плаћене акцизе да набави дизел гориво највише до 40% од
количине потрошеног дизел горива по сату активног рада грађевинских машина у једном
кварталу, а на основу исказаних података у грађевинском дневнику, односно највише до
40% од количине потрошеног дизел горива по сату активног рада бродова за превоз терета
у унутрашњем речном саобраћају у једном кварталу, а на основу података из машинског
дневника.
5. Начин и поступак набавке дизел горива за погон трактора,
грађевинских машина и бродова за превоз терета
Члан 6.
Овлашћени дистрибутер је дужан да продаје на мало дизел гориво за погон
трактора, грађевинских машина и бродова за превоз терета у унутрашњем речном
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саобраћају на продајним местима и да на полеђини фискалног исечка, односно фактуре о
продаји дизел горива унесе следеће податке: број пољопривредног газдинства (у даљем
тексту: БПГ) из легитимације пољопривредног газдинства, порески индентификациони
број (у даљем тексту: ПИБ) лица које набавља дизел гориво за погон грађевинских
машина, односно бродова за превоз терета, овери потписом и отиском печата.
6. Начин и поступак рефакције плаћене акцизе на дизел гориво за погон трактора
Члан 7.
Рефакција плаћене акцизе на дизел гориво врши се најраније по истеку месеца, а на
основу писменог захтева пољопривредног газдинства који се подноси у року од десет дана
по истеку месеца.
Захтев из става 1. овог члана садржи следеће податке:
1) датум подношења захтева;
2) назив, адресу и место седишта, ПИБ - ако је пољопривредно газдинство правно
лице, односно предузетник;
3) име и презиме, адресу становања, јединствен матични број грађана (у даљем
тексту: ЈМБГ) пољопривредника, као носиоца пољопривредног газдинства;
4) БПГ из легитимације;
5) количине набављеног дизел горива и датум набавке дизел горива са фискалног
исечка;
6) број рачуна код банке.
Уз захтев из става 1. овог члана пољопривредно газдинство подноси: фискалне
исечке, односно копију фактуре са подацима из члана 6. овог правилника, извод банке о
плаћеном износу из фактуре и доказ о власништву, односно основу коришћења земљишта,
уколико није достављен приликом уписа у Регистар.
Фискални исечак, односно фактура која нема све податке из члана 6. овог
правилника не може се употребити у поступку рефакције плаћене акцизе по одредбама
овог правилника.
Писмени захтев за рефакцију плаћене акцизе на дизел гориво пољопривредно
газдинство подноси у два примерка надлежној организационој јединици Управе за јавна
плаћања према месту уписа газдинства у Регистар (у даљем тексту: Управа).
Управа, након упоређивања података из захтева са подацима са фискалног исечка,
односно фактуре, печатом и потписом овлашћеног лица потврђује тачност података у року
од пет дана од дана пријема захтева и испоставља налог којим се врши рефакција у висини
плаћене акцизе, умањене за 1,00 динар по литру дизел горива на име манипулативних
трошкова.
Члан 8.
Ако се у току године у којој је остварена рефакција плаћене акцизе пољопривредно
газдинство брише из Регистра из разлога наведених у члану 14. Уредбе о Регистру
пољопривредних газдинстава («Службени гласник РС», бр. 45/04 и 139/04), Управа ће
преко Пореске управе покренути поступак за повраћај исплаћених новчаних средстава на
име рефакције акцизе на дизел гориво.
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7. Начин и поступак рефакције плаћене акцизе на дизел гориво за погон грађевинских
машина и бродова за превоз терета
Члан 9.
Рефакција плаћене акцизе на дизел гориво утрошено у кварталу врши се на основу
писменог захтева правног лица, односно предузетника из члана 4. став 2. овог правилника,
који се подноси надлежној организационој јединици Пореске управе, у року од десет дана
по истеку квартала.
Захтев из става 1. овог члана садржи следеће податке:
1) назив, адресу и место седишта правног лица, односно предузетника из члана 4.
став 2. овог правилника;
2) ПИБ подносиоца захтева;
3) број и датум уговора закљученог са наручиоцем посла о извођењу радова, са
роком изградње објекта;
4) број и врсту грађевинских машина, односно бродова које подносилац користи.
Уз захтев из става 1. овог члана правно лице, односно предузетник из члана 4. став
2. овог правилника подноси:
1) доказ о регистрацији грађевинске делатности, односно делатности бродског
превоза терета;
2) уговор из става 2. тачка 3) овог члана;
3) доказ о поседовању грађевинске машине, односно брода за превоз терета, а ако
користи машине, односно брод по основу закупа - уговор о закупу једне или више
грађевинских машина, односно брода и доказ о уплати закупнине;
4) извештај са подацима из грађевинског дневника о утрошеним часовима рада
грађевинских машина и утрошеном дизел гориву на градњи објекта у једном кварталу,
потписан и оверен од стране надзорног органа, односно одговорног лица у правном лицу,
као и предузетника;
5) копију пловидбене дозволе, као доказ о регистрацији брода за текућу годину;
6) извештај са подацима о утрошеним часовима рада брода, односно бродова и
утрошеном дизел гориву из машинског дневника брода у једном квараталу, потписан од
стране одговорног лица на броду;
7) фискалне исечке, односно копију фактуре са подацима из члана 6. овог
правилника и извод банке о плаћеном износу из фактуре.
Лице које је регистровано и бави се грађевинском делатношћу, односно бродским
превозом терета, захтев за рефакцију плаћене акцизе подноси у два примерка Пореској
управи – Централи преко надлежне организационе јединице Пореске управе.
Надлежна организациона јединица Пореске управе након упоређивања података из
захтева са достављеним доказима, печатом и потписом овлашћеног лица потврђује тачност
података, а захтев прослеђује Централи Пореске управе у року од пет дана од дана пријема
захтева.
Пореска управа – Централа, након пријема овереног захтева из става 5. овог члана, у
року од десет дана од дана његовог пријема доноси решење којим одобрава рефакцију
акцизе у висини плаћене акцизе на дизел гориво, умањену за 1,00 динар по литру дизел
горива на име манипулативних трошкова, с тим да други примерак доставља лицу
наведеном у решењу.
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Члан 10.
Решење из члана 9. став 6. овог правилника доноси се у два примерка и садржи
следеће податке: датум и број решења, број квартала за који се врши рефакција акцизе,
назив, адресу и место седишта, ПИБ правног лица, односно предузетника који је
регистрован и бави се грађевинском делатношћу, односно бродским превозом терета и
износ акцизе за рефакцију.
Управа, односно Пореска управа - Централа води евиденцију о лицима из члана 4.
ст. 1. и 2. овог правилника којима је одобрена рефакција плаћене акцизе и о износу акцизе
за који је извршена рефакција у току календарске године.
Члан 11.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у «Службеном
гласнику Републике Србије».

05 број: 110-00-18/2005-04
У Београду, 14. јануара 2005. године

МИНИСТАР,
Млађан Динкић
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