Службен весник на РМ, бр. 180 од 11.12.2017 година

20171803418
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
Врз основа на член 58 од Законот за акцизите („Службен весник на Република
Македонија“ број 32/01, 50/01, 45/02, 98/02, 24/03, 96/04, 38/05, 88/08, 105/09, 34/10, 24/11,
55/11, 135/11, 82/13, 43/14, 167/14, 188/14, 129/15, 154/15, 192/15, 23/16 и 171/17),
министерот за финансии донесе
ПРАВИЛНИК ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ
Член 1
Во Правилникот за спроведување на Законот за акцизите („Службен весник на
Република Македонија“ број 40/01, 72/01, 89/01, 50/02, 86/02, 19/03, 54/03, 6/04, 6/05,
44/06, 137/06, 25/08, 54/08, 125/08, 53/09, 94/09, 122/09, 46/10, 85/10, 156/10, 29/12, 97/12,
106/12, 187/13, 98/14, 172/14, 59/15, 76/15, 104/15, 58/16 и 219/16), во членот 21, во став (1)
по точка 4 се додава нова точка 5 која гласи:
„ 5. Акцизна пријава за доплата на акциза за минерални масла (Образец „АКЦДАММ“).“
Член 2
По членот 41-б се додава нов член 41-в кој гласи:
“Член 41-в
Водење на евиденции на трговците на големо и трговците на мало со минерални масла на
денот на почетокот на примена на зголемената акциза за минерални масла
За водење на евиденции на трговците на големо и трговците на мало со минерални
масла на денот на почетокот на примена на зголемената акциза на минерални масла,
потребни се следните податоци:
1. попис на затечени залихи на минерални масла во склад за трговиија на големо,
одделно по вид и количина во резервоарите, вклучително и затечените количини во
транспортните средства - цистерни и
2. попис на затечени залихи на минерални масла во бензинските станици за
малопродажба оделно по вид и количина за секој резервоар поединечно, вклучително и
затечените количини во транспортните средства - цистерни.“
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2018 година.
Бр. 20-7089/1
11 декември 2017 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р Драган Тевдовски, с.р.
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