Рефакција ПДВ-а страном пореском обвезнику
Рефакција ПДВ страном обвезнику регулисана је одредбом члана 53. Закона о порезу
на додату вредност, који гласи:
’’Рефакција ПДВ извршиће се страном обвезнику, на његов захтев, за промет
покретних добара и пружене услуге у Републици, под условима да:
1) је ПДВ за промет добара и услуга исказан у рачуну, у складу са овим законом, и да је
рачун плаћен;
2) је износ ПДВ за који подноси захтев за рефакцију ПДВ већи од 200 ЕУР у динарској
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије;
3) су испуњени услови под којима би обвезник ПДВ могао остварити право на одбитак
претходног пореза за та добра и услуге у складу са овим законом;
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)
овог закона ослобођене пореза;
(2) услуга превоза путника који у складу са чланом 49. став 7. овог закона
подлеже појединачном опорезивању превоза;
(3) добара и услуга за који обавезу обрачунавања ПДВ има обвезник ПДВ прималац добара или услуга.
Рефакција ПДВ у случајевима из става 1. овог члана врши се под условом
узајамности.’’
и одредбом члана 4. Правилника о поступку остваривања права на повраћај ПДВ и о
начину и поступку рефакције и рефундације ПДВ, који гласи:
''Рефакција ПДВ извршиће се лицу из члана 53. Закона за промет покретних добара и
пружене услуге у Републици, под условима да:
1) је ПДВ за промет добара и услуга исказан у рачуну, у складу са Законом, и да
је рачун плаћен;
2) је износ ПДВ за који подноси захтев за рефакцију ПДВ већи од 200 ЕУР у
динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан
подношења захтева за рефакцију ПДВ;
3) су испуњени услови под којима би обвезник ПДВ могао остварити право на
одбитак претходног пореза за набављена добра и услуге у складу са Законом;
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.
Лица из става 1. овог члана подносе захтев једном годишње, а најкасније до 30. јуна
текуће године, за добра и услуге набављене у Републици у претходној календарској
години.
Уз захтев се доставља:
1) потврда о регистрацији за ПДВ, односно други облик пореза на потрошњу, издата од
стране пореског органа државе у коме се налази седиште страног обвезника (оригинал
и оверен превод);
2) плаћени рачуни о набављеним добрима или коришћеним услугама у Републици, по
којима је обрачунат и плаћен ПДВ.
Централа Пореске управе, 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 достављају се у електронском облику преко портала Пореске
управе, а решење Пореске управе у електронском облику.
Рефакција ПДВ врши се у валути државе подносиоца захтева из става 1. члана 53.
Закона о ПДВ у износу добијеном прерачуном динарског износа рефакције ПДВ по
продајном курсу Народне банке Србије на дан исплате износа рефакције ПДВ, уз
одбитак трошкова прерачуна.
Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ 1 – Захтев страног обвезника за рефакцију и
саставни је део овог Објашњења
Корисничко упутство за подношење захтева и коришћење апликативног
софтвера можете преузети са сајта Пореске управе овде.

