НАСОКА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ИЗВЕШТАЈ ЗА АКЦИЗНИ МАРКИ
За секоја декларација за превземање на акцизни марки, држателот на акцизен склад или
увозникот е должен да поднесе Извештај за подигнати, искористени и вратени акцизни марки (во
понатамошен текст Извештај) во роковите пропишани во член 61 став 12 и член 87 став 12 од Законот
за акцизите. Во Извештајот се евидентираат акцизните марки кои се искористени, оштетени или
изгубени во процесот на производство, како и неискористените акцизни марки кои неоштетени се
враќаат на царинскиот орган.
Извештајот се поднесува во електронска форма со користење на апликацијата СОЦДАД.
Извештајот може да се поднесе доколку сите претходно поднесени акцизни декларации со кои е
пуштена во промет акцизна стока со акцизни марки содржани во конкретната декларација за
превземање на акцизните марки (акцизните декларации при увоз - Тип 12 и месечните акцизни
декларации за пуштање во слободен промет од акцизен склад - Тип 1), се во статус финализирани,
односно акцизниот долг по истите е платен.
Паралелно со поднесувањето на Извештајот во електронска форма, истиот се поднесува и во
хартиена форма преку архивата на Царинската управа. Извештајот испратен преку архивата воглавно
е во слободна форма и содржи податоци и информации за: бројот и датумот на декларацијата за
превземање на акцизни марки,вкупен број на подигнати акцизни марки со конкретната
декларација,искористени акцизни марки, оштетени акцизни марки кои се враќаат, изгубени акцизни
марки во процесот на производство, како и податоци за неискористените акцизни марки кои
неоштетени се враќаат во Царинската управа.Во завршниот дел на Извештајот, акцизниот обврзник
задолжително изјавува дека е извршена проверка на податоците содржани во Извештајот и во
приложените документи (листи, спецификации и сл.) и дека истите се точни и истото го потврдува со
потпис.
Заради воедначено постапување на сите акцизни обврзници кои користат акцизни марки, во
оваа насока, се дава следното појаснување во врска со информациите и податоците кои треба да
бидат составен дел на Извештајот.
За искористените акцизни марки, подносителот на Извештајот треба да го приложи испечатениот
дел од електронскиот Извештај во кој претходно ги внел податоците за количините на искористени
акцизни марки, во кој се содржани и податоците за декларациите по кои истите се искористени,
количините и сериите (од – до) на искористените акцизни марки.
За неискористените акцизни марки, кои не се употребени и се враќаат неоштетени на царинскиот
орган, подносителот на извештајот поднесува листа/спецификација со основни податоци за сите
неискористени акцизни марки. Под основни податоци се подразбираат: вид на акцизна марка (алкохол
или тутун), ознаката на акцизната марка (првите три ознаки пред серискиот број), податокот за
серискиите броеви од –до и количина во основно пакување по кое акцизните марки се превземени од
трезорот на НБРМ. Под количина во основно пакување се подразбира за алкохолот ролна или табак
од 600 парчиња, последователно поредени по сериски броеви, а во случајот со неискористените
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акцизни марки за цигарите, основно пакување од по 500 парчиња акцизни маркички последователно
подредени по серии. Во случај да се враќаат 50.000 акцизни марки во оригинално пакување кои се
неупотребени, се наведува само серискиот број од –до. За неискористените акцизни марки за
обележување на останатите тутунски добра (пури, цигарилоси, тутун за пушење или за виткање, тутун
за водено луле и сл.) како и за обележување на течноста за електронските цигари, доколку количините
не се во оригиналните пакувања од печатницата, истите се приложуваат во коверти со поединечни
податоци за секој сериски број на секоја поединечна акцизна марка, или доколку истите се во купче
последователно наредени по сериски броеви, се наведува количината и сериски броеви од –до.
Во случај на количини различни од стандардно спакуваните акцизни марки, акцизниот обврзник е
должен истите да ги спакува поединечно во коверти и да ги наведе количините и сериските броеви.
Доколку бројот на неискористени акцизни марки е поголем од вкупниот број во стандaрното пакување
(наведено погоре) може да ги наведе сериските броеви на акцизните марки кои НЕ се содржани и тоа
јасно да го наведе во спецификацијата.
За оштетените акцизни марки, кои се вратени од производителот, пред истите да бидат декларирани
како оштетени и пријавени во електронската форма на извештајот, акцизниот обврзник врши првична
физичка проверка дали акцизните марки имаат доволно јасни податоци за нивна идентификација и
дали можат согласно податоците содржани на нив да се поврзат со предметната декларација за
превземање на акцизните марки. Тоа подразбира дека податокот за серискиот број треба да биде
доволно видлив и распознатлив од кој може да се поврзе податокот со акцизната декларација за
превземените акцизни марки. Оштетените акцизни марки по правило се лепат на табак хартија кон кој
се приложува спецификација со сериски број за секоја евидентирана акцизна марка.
Изгубени акцизни марки се оние кои не спаѓаат во ниту една од претходните категории и физички
не се достапни со Извештајот. Исто така, доколку оштетените акцизни марки нема можност да се
идентификуваат, односно истите се без серискиот број, тие неможат да се сметаат за оштетени и
треба да бидат внесени во податокот за трајно оштетени, односно изгубени акцизни марки.
При поднесувањето на Извештајот во архивата на Царинската управа, а во случај кога има
потреба од враќање на акцизни марки, претходно во договор со надлежниот царински орган се
договара физичкото примопредавање на акцизните марки кое се врши директно во Одделението за
акцизни марки при Секторот за акцизи.
Надлежен царински службеник ги проверува податоците во Извештајот, ги споредува со
документите наведени во истиот и ги проверува доставените оштетени и вратените неоштетени
акцизни марки. Доколку извештајот е правилно и целосно пополнет, надлежниот царински службеник
врши негово прифаќање во електронска форма, со што тој преминува во статус “плаќање на изгубени
акцизни марки”, се разбира доколку има изгубени акцизни марки. Во спротивно целосно се раздолжува
Извештајот.Со моментот на прифаќање на Извештајот, се врши и превземање на оштетените и
вратените акцизни марки од страна на царинскиот службеник.
Прифатениот извештај во испечатена форма се потпишува и заверува во два примерока од
страна на царинскиот орган, а со потпис се оверува и од страна на подносителот на извештајот, што
претставува и доказ за примопредавањето на акцизните марки со предметниот Извештај.
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Доколку од Извештојот произлегуваат изгубени или трајно оштетени акцизни марки, или
акцизни марки кои не се вратени, постапката продолжува со поднесување акцизна декларација за
плаќање на акцизен долг настанат за овие акцизни марки согласно одредбите од член 61 став 17 за
алкохолните пијалаци и согласно член 87 став 17 за тутунските производи. Акцизата се плаќа веднаш.
Царинска управа,
Сектор за акцизи
Скопје, 27.07.2020 г.
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