
Насока за пополнување на царинска та декларација при царинење на моторни возила 

1. Возила согласно член 6 став 1 точки 1 и 2 и делумно 4 од Законот за данок на моторни возила, 

односно за: 

− патнички автомобили и останати моторни возила конструирани првенствено за превоз 

на лица, вклучувајќи моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки од типот 

караван, комби и слично, спортски автомобили прилагодени за употреба на патиштата 

и 

− патнички возила кои се движат на хибриден електричен погон (комбинација на мотор 

со внатрешно согорување и со електричен мотор како погонски мотор). 

− ”pick-up” возила со двојна кабина освен оние што се распоредуваат во тарифен број 

8704 

  

Начинот на пополнување на декларацијата по овие ставови се однесува на тарифните 

подброеви: 

870321 

870322 

870323 

870324 

870331 

870332 

870333 

870340 

870350 

870360 

870370 

870390 

  

Во рубрика 33 во подрубриката „прва дополнителна шифра“ се внесува L011, додека во 

„втората дополнителна шифра“ се внесува М001. Без внесување на двете шифри пресметката 

не е целосна. 

Во рубрика 47, во групата на податоци дополнителен елемент за данок се внесува шифрата 

C02 и податокот за износот на просечна емисија на јаглероддвооксид. 

 

Забелешка: 

По исклучок, само за тарифниот подброј 870390 каде може да бидат распоредени возила со 

бензински и дизел мотор, кога се работи за возило со дизел мотор се внесува дополнителната 

ознака М002, а кога се работи за возило со бензиски мотор се внесува М001. 

 

2. Возила согласно член 6 став 1 точка 3 и 5 од Законот за данок на моторни возила, односно за: 

− Мотоцикли (вклучително и мопеди), скутери и слични возила со или без странична 

приколка и 

− трицикли и четирицикли со зафатнина на моторот поголема од 50 cм3, независно од 

нивната тарифна ознака 

 

Пополнувањето на декларацијата е на следниот начин: 

 

Во рубрика 33 во подрубриката „прва дополнителна шифра“ се внесува: 

− L001 за ЕУРО 4 возила или возила со повисок стандард, 



− L002 за ЕУРО 3 возила 

− L003 за ЕУРО 2 возила 

− L004 за ЕУРО 1 возила 

 

Во рубрика 47, во групата на податоци дополнителен елемент за данок се внесува шифрата 

CM3 и податокот за зафатнината на моторот во кубни сантиметри. 

 

3. Возила согласно член 6 став 1 точка 4 од Законот за данок на моторни возила, односно за: 

”pick-up” возила со двојна кабина што се распоредуваат во тарифен број 8704: 

 

Пополнувањето на декларацијата е на следниот начин: 

 

Во рубрика 33 во подрубриката „прва дополнителна шифра“ се внесува: 

 

L005 за ЕУРО 4 возила или возила со повисок стандард 

L006 за ЕУРО 3 возила 

L007 за ЕУРО 2 возила 

L008 за ЕУРО 1 возила 

 

Во рубрика 47, во групата на податоци дополнителен елемент за данок се внесува шифрата 

KLW и податок за моќноста на моторот во киловати. 

 

4. Возила изземени од плаќање на данокот на возила 

 

Пополнувањето на декларацијата е на следниот начин: 

 

Во рубрика 33 во подрубриката „прва дополнителна шифра“ се внесува L999, додека во 

„втората дополнителна шифра“ се внесува М999. 

 

5. Во сите наведени случаи, како приложен документ во рубрика 44 се наведува како вид на 

документ 5071 и се внесува датата на даночната пријава за данокот на моторни возила. 

 


