На основу члана 52. став 6. и члана 57. Закона о порезу на додату вредност
(„Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04-исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-др.
закон, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17 и 30/18),
Министар финансија доноси
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА
О ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОВРАЋАЈ ПДВ
И О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ РЕФАКЦИЈЕ И РЕФУНДАЦИЈЕ ПДВ
Члан 1.
У Правилнику о поступку остваривања права на повраћај ПДВ и о начину и
поступку рефакције и рефундације ПДВ („Службени гласник РС”, бр. 107/04, 65/05, 63/07,
107/12, 120/12, 74/13 и 66/14), у члану 2. став 1. речи: „за наредни период” бришу се.
У ставу 2. речи: „члана 10. став 2. Закона о пореском поступку и пореској
администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02-исправка, 23/03-исправка, 70/03,
55/04, 61/05, 85/05-др. закон, 62/06-др. закон, 61/07, 20/09, 72/09-др. закон, 53/10, 101/11,
2/12-исправка, 93/12, 47/13 и 108/13 - у даљем тексту: ЗПППА)” замењују се речима:
„закона којим се уређују порески поступак и пореска администрација (у даљем тексту:
ЗПППА)”.
Члан 2.
У члану 3. став 2. реч: „наредни” брише се.
Став 3. мења се и гласи:
„Ако обвезник, након измиривања пореске обавезе у смислу става 2. овог члана, има
неискоришћени износ пореског кредита, може за тај износ захтевати повраћај
неискоришћеног износа пореског кредита.”.
У ставу 4. речи: „тачка 2)” бришу се.
Члан 3.
У члану 3а став 1. речи: „93/12 и 108/13” замењују се речима: „93/12, 108/13, 68/14др. закон, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17 и 30/18”.
Члан 4.
У члану 4. став 1. речи: „Централи Пореске управе у саставу Министарства
финансија и привреде (у даљем тексту: Централа)” замењују се речима: „Пореској управи”.
У ставу 2. у уводној реченици после речи: „пружене услуге у Републици” додају се
речи: „Србији (у даљем тексту: Република)”.
Тачка 4) мења се и гласи:
„4) не врши промет добара и услуга у Републици, осим промета:
(1) услуга превоза добара које су у складу са чланом 24. став 1. тач. 1), 5) и 8) Закона
ослобођене пореза;

(2) услуга превоза путника који у складу са чланом 49. став 7. Закона подлеже
појединачном опорезивању превоза;
(3) добара и услуга за који обавезу обрачунавања ПДВ има обвезник ПДВ-прималац
добара или услуга.”.
У ставу 3. речи: „Лица из става 1. овог члана подносе захтев” замењују се речима:
„Захтев из става 1. овог члана подноси овлашћено лице”, а речи: „Србији (у даљем тексту:
Република)” бришу се.
У ставу 5. тачка 2) речи: „оригинали и копије плаћених рачуна” замењују се речима:
„плаћени рачуни”.
Ст. 6. и 7. мењају се и гласи:
„Централа Пореске управе (у даљем тексту: Централа), након извршене провере
испуњености услова за рефакцију, решењем одлучује о захтеву у року од 30 дана од дана
подношења захтева и доставља решење подносиоцу захтева, а у року од 15 дана од дана
достављања решења врши се рефакција ПДВ.
Захтев и документација из ст. 1. и 5. овог члана достављају се у електронском
облику преко портала Пореске управе, а решење из става 6. овог члана у електронском
облику.”.
Члан 5.
У члану 5. став 1. после речи: „захтева” додају се речи: „потписаног од стране
овлашћеног лица”, а реч: „Централи” замењује се речима: „Пореској управи”.
Став 2. брише се.
Досадашњи став 3. постаје став 2.
Досадашњи став 4, који постаје став 3, мења се и гласи:
„Захтев из става 1. овог члана подноси овлашћено лице једном годишње, а
најкасније до 30. јуна текуће године, за добра набављена у Републици у претходној
календарској години.”.
У досадашњем ставу 5, који постаје став 4, у тачки 1) речи: „копија регистрације”
замењују се речима: „доказ о регистрацији”.
Тачка 2) мења се и гласи:
„2) рачуни о набављеним добрима у Републици и докази о њиховом плаћању;”.
У досадашњем ставу 6, који постаје став 5, речи: „Копија регистрације” замењују се
речима: „Доказ о регистрацији”.
У досадашњем ставу 7, који постаје став 6, после речи: „подношења захтева” додају
се речи: „и доставља решење подносиоцу захтева”.
Досадашњи став 8, који постаје став 7, мења се и гласи:
„Захтев и документација из ст. 1. и 4. овог члана достављају се у електронском
облику преко портала Пореске управе, а решење из става 6. овог члана у електронском
облику.”.
Члан 6.
У члану 6. став 1. реч: „Централи” замењује се речима: „Пореској управи”.
У ставу 2. реч: „писмено” брише се.
У ставу 5. тачка 1) речи: „оригинали и копије плаћених рачуна” замењују се речју:
„рачуни”.
У тачки 2) речи: „оригинали и копије докумената” замењују се речју: „документи”.

У ставу 6. после речи: „подношења захтева” додају се речи: „и доставља решење
подносиоцу захтева”.
Став 7. мења се и гласи:
„Захтев и документација из ст. 1. и 5. овог члана достављају се у електронском
облику преко портала Пореске управе, а обавештење и решење из ст. 2. и 6. овог члана у
електронском облику.”.
Члан 7.
У члану 6б став 1. речи: „број 120/12” замењују се речима: „бр. 120/12, 40/15, 82/15,
86/15, 11/16, 21/17, 48/18, 62/18 и ___/18”, а речи: „подносе Централи” замењују се речима:
„се подноси Пореској управи”.
У ставу 3. речи: „потписује, оверава и издаје” замењују се речју: „подноси”.
У ставу 5. тачка 1) речи: „оригинали и копије плаћених рачуна” замењују се речју:
„рачуни”, а после речи: „ослобођењима” додају се запета и речи: „као и докази о њиховом
плаћању”.
У тачки 2) речи: „оригинали и копије докумената” замењују се речју: „документа”,
а после речи: „Републику” додају се речи: „и докази о плаћању ПДВ на увоз добара”.
У ставу 6. речи: „потврде и ставља се печат и потпис” замењују се речима: „потврде,
а чију тачност својим потписом потврђује овлашћено лице”.
У ставу 7. после речи: „захтева” додају се речи: „и доставља решење подносиоцу
захтева”.
Став 8. мења се и гласи:
„Захтев и документација из ст. 1. и 5. овог члана достављају се у електронском
облику преко портала Пореске управе, а решење из става 7. овог члана у електронском
облику.”.
Члан 8.
Наслов изнад члана 7: „5. Рефакција ПДВ страном држављанину” и чл. 7, 8, 9. и 10.
бришу се.
Члан 9.
После члана 10б додају се чл. 10в и 10г, који гласе:
„Члан 10в
У обрасцима РЕФ 1 - Захтев страног обвезника за рефакцију, РЕФ 2 - Захтев
хуманитарне организације за рефакцију, РЕФ 3А - Захтев традиционалне цркве, односно
верске заједнице за рефакцију, РЕФ 5 - Захтев дипломатског и конзуларног
представништва, односно међународне организације за рефакцију и РФН - Захтев купца
првог стана за рефундацију ПДВ, износи се исказују у динарима, без децимала.
Члан 10г
Документација која се доставља Пореској управи у циљу спровођења поступака
рефакције и рефундације ПДВ мора бити на српском језику.”.

Члан 10.
У Обрасцу РЕФ 1 - Захтев страног обвезника за рефакцију, Обрасцу РЕФ 2 - Захтев
хуманитарне организације за рефакцију, Обрасцу РЕФ 3А - Захтев традиционалне цркве,
односно верске заједнице за рефакцију и Обрасцу РЕФ 5 - Захтев дипломатског и
конзуларног представништва, односно међународне организације за рефакцију, који су
одштампани уз и чине саставни део Правилника о поступку остваривања права на повраћај
ПДВ и о начину и поступку рефакције и рефундације ПДВ („Службени гласник РС”, бр.
107/04, 65/05, 63/07, 107/12, 120/12, 74/13 и 66/14), ознака: „М.П.” брише се.
Члан 11.
Образац РЕФ 4 - Захтев страног држављанина за рефакцију и Образац РЕФ 4Е Евиденција захтева страног држављанина за рефакцију, који су одштампани уз и чине
саставни део Правилника о поступку остваривања права на повраћај ПДВ и о начину и
поступку рефакције и рефундације ПДВ („Службени гласник РС”, бр. 107/04, 65/05, 63/07,
107/12, 120/12, 74/13 и 66/14) бришу се.
Члан 12.
Овај правилник ступа на снагу 1. јануара 2019. године.
Број: 110-00-623/2018-04
У Београду, 27. децембра 2018. године
МИНИСТАР
Синиша Мали

