
НАСОКИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ДЕКЛАРАЦИИ ОД АКЦИЗЕН СКЛАД

1. ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ПРОИЗВОДСТВО

По најава во системот од физичкото лице во МОЈА СМЕТКА, се одбира 
декларации од трговци  

Во менито Акцизи– Акцизна постапка 

Се отвора работната површина. Акцизната дозвола автоматски се отчитува, прв чекор е да се 
одбере акцизниот склад за кој се поднесува декларацијата со кликнување на лупата.

ДЕКЛАРАЦИИ ОД АКЦИЗЕН СКЛАД ВО СОЦДАД 

ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ПРОИЗВОДСТВО 

По најава во системот од физичкото лице во МОЈА СМЕТКА, се одбира TDP – портал за  

Акцизна постапка – Акцизни складови – се одбира Производство

Се отвора работната површина. Акцизната дозвола автоматски се отчитува, прв чекор е да се 
одбере акцизниот склад за кој се поднесува декларацијата со кликнување на лупата.

портал за  

 

одбира Производство 

 

Се отвора работната површина. Акцизната дозвола автоматски се отчитува, прв чекор е да се 
одбере акцизниот склад за кој се поднесува декларацијата со кликнување на лупата. 

 



Се отвора прозорец и по клик на Пребарување се прикажуваат сите одобрени акцизни 
складови. Со клик на бројот на складот се одбира конкретниот склад за декларацијата. 

 

Следен чекор e да се кликне лупата кај Шифра на национален производ и потоа клик на 
Пребарување по што ќе се прикажат сите регистрирани национални производи во конкретниот 
акцизен склад. 

 



 

Со одбирање на шифрата автоматски се вчитуваат податоците за производот и потоа се 
впишува количината согласно единицата мерка која е пропишана за производот и е отчитана 
пред полето за количина. 

 

 

Следен чекор е наведување на документите кои ќе се достават во прилог со одбирање на 
шифра, впишување број на документ и по потреба коментар 

 



 

 

По клик Провери декларација, и прикажаната порака дека е успешната проверката се одбира 
Поднесување на декларација  

 



 

Се појавува следниот приказ. Со клик на стрелката пред Декларација за производство  се враќа 
на почетниот  екран. 

 

 

Кај приказ на движење (EXP15 – декларација за производство) се одбира Приказ на движење 

 

 

Се појавува претходно поднесената декларација и кај Дејство се одбира Вчитување/приказ на 
прилози. 



 

Се прикажува ново поле и кај Избирање на датотека се кликнува на Browse и се пребарува 
документот за прикачување (пдф или еxcel) по кое се одбира Вчитај. Се прикачува по еден 
документ, па потоа за вториот се повторува постапката, за третиот, итн.  

 

 

 

По прикачувањето на прилозите истите можате да се прегледаат или да се отстранат или да се 
остават како што се прикачени.  

Тоа е последен чекор.  



Пред финализрање на декларацијата од страна на царинскиот орган, декларацијата може да 
се измени или откаже во Дејство 

 

Напомена – декларацијата е потребно да се потпише дигитално 

2. ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ПРЕРАБОТКА 

Во менито Акцизи– Акцизна постапка – Акцизни складови – се одбира Преработка 

 

 

 

Се отвора работната површина. Акцизната дозвола автоматски се отчитува, прв чекор е да се 
одбере акцизниот склад за кој се поднесува декларацијата со кликнување на лупата. 

 



 

Се отвора прозорец и по клик на Пребарување се прикажуваат сите одобрени акцизни 
складови. Со клик на бројот на складот се одбира конкретниот склад за декларацијата. 

 

 

Следен чекор e кај Постоечки национален производ (акцизното добро кое се преработува) да 
се кликне лупата кај Шифра на национален производ и потоа клик на Пребарување по што ќе 
се прикажат сите регистрирани национални производи во конкретниот акцизен склад. 



 

 

Со одбирање на шифрата автоматски се вчитуваат податоците за производот и потоа се 
впишува количината согласно единицата мерка која е пропишана за производот и е отчитана 
пред полето за количина. 

 

Истите чекори се и кај Нов национален производ (акцизното добро кое се добива по 
преработката) при што се впишува количината добиена по преработката. 

Следен чекор е наведување на документите кои ќе се достават во прилог со одбирање на 
шифра, впишување број на документ и по потреба коментар 



 

По клик Провери декларација, и порака дека е успешната проверката се одбира Поднесување 
на декларација  

 

Се појавува следниот приказ. Со клик на стрелката пред Декларација за преработка  се враќа 
на почетниот  екран. 



 

Кај приказ на движење (EXM15 – декларација за преработка) се одбира Приказ на движење 

 

Се појавува претходно поднесената декларација и кај Дејство се одбира Вчитување/приказ на 
прилози. 

 

Се прикажува ново поле и кај Избирање на датотека се кликнува на Browse и се пребарува 
документот за прикачување (пдф или еxcel) по кое се одбира Вчитај. Се прикачува по еден 
документ, па потоа за вториот се повторува постапката, за третиот, итн.  



 

 

 

 

 

По прикачувањето на прилозите истите можате да се прегледаат или да се отстранат или да се 
остават како што се прикачени.  

Тоа е последен чекор.  



Пред финализрање на декларацијата од страна на царинскиот орган, декларацијата може да 
се измени или откаже во Дејство 

 

Напомена – декларацијата е потребно да се потпише дигитално 

3. ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ЗАГУБА/УНИШТУВАЊЕ 

Во менито Акцизи– Акцизна постапка – Акцизни складови – се одбира Загуба/уништување 

 

Се отвора работната површина. Акцизната дозвола автоматски се отчитува, прв чекор е да се 
одбере акцизниот склад за кој се поднесува декларацијата со кликнување на лупата. 

 

 



Се отвора прозорец и по клик на Пребарување се прикажуваат сите одобрени акцизни 
складови. Со клик на бројот на складот се одбира конкретниот склад за декларацијата. 

 

 

 

Следен чекор e да се кликне лупата кај Шифра на национален производ и потоа клик на 
Пребарување по што ќе се прикажат сите регистрирани национални производи во конкретниот 
акцизен склад. 



 

 

 

Со одбирање на шифрата автоматски се вчитуваат податоците за производот и потоа се 
впишува количината согласно единицата мерка која е пропишана за производот и е отчитана 
пред полето за количина. 

 

 

По клик Провери декларација, и порака дека е успешната проверката се одбира Поднесување 
на декларација  



 

По клик на Поднесување се појавува следниот приказ. Со клик на стрелката пред Декларација 
за загуба/уништување  се враќа на почетниот  екран. 

 

 

 

Кај приказ на движење (EXК15 – декларација за загува/уништување) се одбира Приказ на 
движење 



 

Се појавува претходно поднесената декларација и кај Дејство се одбира Вчитување/приказ на 
прилози. 

 

Се прикажува ново поле и кај Избирање на датотека се кликнува на Browse и се пребарува 
документот за прикачување (пдф или еxcel) по кое се одбира Вчитај. Се прикачува по еден 
документ, па потоа за вториот се повторува постапката, за третиот, итн.  

 

 

 



 

 

По прикачувањето на прилозите истите можате да се прегледаат или да се отстранат или да се 
остават како што се прикачени.  

Тоа е последен чекор.  

Пред финализирање на декларацијата од страна на царинскиот орган, декларацијата може да 
се измени или откаже во Дејство 

 

Напомена – декларацијата е потребно да се потпише дигитално 

 

 


