
ЦЕЛОСНА 

Потекло на стока

1

ЦЕЛОСНА 
КУМУЛАЦИЈА
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Потекло на стока

Што е кумулација? 

2

еден од начините на стекнување 
на преференцијално потекло
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Видови кумулација

Постојат следниве 
видови:

- билатерална

3

- билатерална
- дијагонална
- целосна
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Кои видови кумулација се применуваат?

 билатерална кумулација само во ДСТ со 
Украина

 дијагонална кумулација во сите останати ДСТ 

4

 дијагонална кумулација во сите останати ДСТ 
(со ЕУ, ЕФТА, ЦЕФТА и Турција)

 од 01.07.2019 во ЦЕФТА и целосна кумулација

декември 2019



Кумулација
Три видови

Билатерална Дијагонална Целосна
• Кумулација со 

материјали без 
потекло

• Кумулираат само материјали со потекло

• Надминати минимални операции

• Ако во извозна страна 
има минимални 
операции – додадена 
вредност

• Ако нема производство 
во извозна страна –
потеклото се задржува

Сите операции на 
обработка и преработка 
во зоната на кумулација 
се земаат заедно

• Надминати минимални операции

• Конечниот производ мора да биде доволно обработен (материјали без потекло)
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Што е билатерална кумулација?
6

 размена на материјали со потекло меѓу два 
партнери во ДСТ

 суровините од земја А се смета дека се со потекло 
во земја В и обратно

сѐ што е твое, е мое и 
сѐ што е мое, е твое
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Што е дијагонална кумулација?
7

 размена на материјали со потекло меѓу повеќе 
партнери 

 идентични правила во ДСТ меѓу А/В, А/С и В/С
 суровините од секоја земја се смета дека се со 

потекло во другите земјипотекло во другите земји
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Што е целосна кумулација?
8

 сите производни процеси во сите три земји се 
надоградуваат

 се користат материјали без потекло
 одредби за целосна кумулација во ДСТ меѓу А/В, 

А/С и В/СА/С и В/С
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Потсетување за кумулација

Каде е пропишана примената на 
билатерална/дијагонална 
кумулација? 

9

кумулација? 

- Член 3 од протокол Ц од ДСТ со Украина, (СВ 53/01)
- Член 3 од Додаток I ПЕМ Конвенција, (СВ 66/12)
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Пример за билатерална кумулација

за извоз во УА се шијат машки кошули од ткаенина од УА

постои ДСТ МК-УА

надминати минимални операции

10

не е исполнето правилото за потекло
дали кошулите се со МК потекло за извоз во УА?

Тарифен 
број на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали 
без потекло, со која се стекнува статус на производ со 
потекло 

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 

ех Глава 62 Облека и прибор за 
облека, што не се 
плетени или хеклани, 
освен: 

Производство од предиво  
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Пример за дијагонална кумулација

за извоз во ЕУ се шијат машки кошули од ткаенина од ТР

има ДСТ МК-ЕУ и може да се користат суровини од ТР
надминати минималните операции

11

надминати минималните операции

не е исполнето правилото
дали кошулите се со МК потекло за извоз во ЕУ?

Тарифен 
број на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали 
без потекло, со која се стекнува статус на производ со 
потекло 

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 

ех Глава 62 Облека и прибор за 
облека, што не се 
плетени или хеклани, 
освен: 

Производство од предиво  
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Можни случаи на примена на кумулација

- надминати минимални операции (член 3 став 2)*

- не се надминати минимални операции (член 3 став 3)

производите не биле предмет на било каква обработка 

12

- производите не биле предмет на било каква обработка 

или преработка (член 3 став 4)

* Сите членови се од Додаток I од ПЕМ Конвенцијата
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Пример кога се надминати минимални операции

за извоз во УА се шијат машки кошули од ткаенина од УА

13

какво потекло добиваат кошулите за извоз во УА?
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Пример кога не се надминати минимални операции

за извоз во ЕУ се пакуваат сетови од:
машки кошули од РС – 20 евра
машни од БГ – 5 евра
кутии од МК -1 евро 

14

Еx-works цена на сетот 30 евра

каде има најголемо учество?             
РС 20 евра, БГ 5 евра, МК 30-(20+5)=5 евра

какво потекло добиваат кошулите за извоз во ЕУ?
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Пример кога не се надминати минимални операции

за извоз во ЕУ се пакуваат сетови од:
машки кошули од РС – 20 евра
машни од Кина – 5 евра
кутии од МК -1 евро 

15

Еx-works цена на сетот 30 евра

каде има најголемо учество?             
РС 20 евра, БГ 5 евра, МК 30-(20+5????)=??????
се зема во предвид и олеснувањето од член 9 Сетови

какво потекло добиваат кошулите за извоз во ЕУ?
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Пример кога производите не биле предмет на 
било каква обработка или преработка

за извоз во АЛ во МК се складираат претходно 
увезени маси со потекло од РС

16

какво потекло добиваат масите за извоз во АЛ?
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Кумулација
Три видови

Билатерална Дијагонална Целосна
• Кумулација со 

материјали без 
потекло

• Кумулираат само материјали со потекло

• Надминати минимални операции

• Ако во извозна страна 
има минимални 
операции – додадена 
вредност

• Ако нема производство 
во извозна страна –
потеклото се задржува

Сите операции на 
обработка и преработка 
во зоната на кумулација 
се земаат заедно

• Надминати минимални операции

• Конечниот производ мора да биде доволно обработен (материјали без потекло)
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Со кои земји се применува кумулација?

 Се објавува известување што го означува исполнувањето на 
потребните услови за примена на кумулацијата 

- во Службен весник на Европска унија (Серија Ц) и 
- на интернет страната на следниот линк

18

- на интернет страната на следниот линк

http://www.customs.gov.mk/index.php/mk/biznis-zaednica-
mk/presmetka-na-davacki-mk/poteklo-mk/1461-pem-poteklo-mk
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Известување за примена на кумулација
19
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Известување за примена на кумулација
20
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Известување за примена на кумулација
21
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ПЕМ Матрица последна објава С333/2019
22
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ПЕМ Матрица последна објава С333/2019
23
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Забрана за поврат или изземање

Ограничување (член 14 од ПЕМ Конвенција)

При дијагонална кумулација се применува 

24

При дијагонална кумулација се применува 
забрана за поврат на царина или ослободување 
од царина (NO duty draw back)
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Дијагонална кумулација и забрана за 
поврат или изземање

25

Производител 
надминати 

минимални операции 
условот за потекло 

не мора да е 
исполнет

декември 2019

Страна БСтрана А

Се плаќа царина 
на материјали без 

потекло што се 
користат

суровини со 
и без потекло

Доказ за 
потекло



Дијагонална кумулација и забрана за 
поврат или изземање

- Пред издавање на доказ за потекло 
извозникот е должен да поднесе декларација 
за плаќање на царински давачки за 
употребените суровини без потекло

26

употребените суровини без потекло

- Доколку извозникот не поднесе декларација 
за пресметка на царински давачки и не 
плати, не може да се издаде доказ за потекло
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Потекло на стока

Целосна кумулација

27
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Што е целосна кумулација?

- нов вид на кумулација, тн. кумулација на 
производство

28

- примена за извоз во ЦЕФТА земјите од 01.07.2019 
година согласно Одлука 3/2015 

(Сл.весник 124/2019)
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Кумулација
Три видови

Билатерална Дијагонална Целосна
• Кумулација со 

материјали без 
потекло

• Кумулираат само материјали со потекло

• Надминати минимални операции

• Ако во извозна страна 
има минимални 
операции – додадена 
вредност

• Ако нема производство 
во извозна страна –
потеклото се задржува

Сите операции на 
обработка и преработка 
во зоната на кумулација 
се земаат заедно

• Надминати минимални операции

• Конечниот производ мора да биде доволно обработен (материјали без потекло)
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Важно за целосна кумулација

 Производот мора да биде доволно обработен
 Се овозможува употреба на материјали без потекло

и се зема предвид дополнителната обработка на
територијата на зоната на кумулација во целина

30

територијата на зоната на кумулација во целина
 Мора да се надминати минимални операции
 Исклучена примена на дијагонална кумулација
 Можност за поврат или изземање од царина на

материјалите без потекло
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Пример: НЕМА забрана за поврат или изземање од 
царински давачки

При увоз за облагородување се произведуваат алуминиумски прифили 7604
Вредносно правило: промена на тарифен број и материјали без потекло до 50% exw
Доволна обработка во ЦЕФТА и надминати минимални операции

31

Алуминиум
(HS 2606) – 5 EUR

МК

декември 2019

(HS 2606) – 5 EUR
Пластични профили  

(ХС 3916) – 3 EUR
Без потекло 

Останати материјали 
МК потекло

МК
Ал профили

(HS 7604) – 20 EUR
со потекло

ЦЕФТА
царина

0 %

Не се плаќа царина на 
материјали без потекло 

што се користат



Можност за поврат или изземање

Олеснување
Забраната за поврат на царина или ослободување од 
царина не се применува во рамки на ЦЕФТА (duty draw 
back) согласно член 10 од ЦЕФТА Одлука 3/2015
при увоз за облагородување на репроматеријали кои се употребуваат 

32

при увоз за облагородување на репроматеријали кои се употребуваат 
при производство на готови производи наменети за извоз со:

• oслободување од плаќање на царина при увоз на 
репроматеријали

• враќање на царина за репроматеријалите при извоз на готовите 
производи
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Пример: целосна кумулација

доказ при целосна кумулација ИД
Изјава од добавувач за непреференцијално потекло 
се плаќаат царински давачки при увоз

ЦЕФТА ЦЕФТА 
суровина Производ со 

ЦЕФТА 

Полупроизвод 
без потекло

33

ЦЕФТА 
страна 

Производство 
повисоко од 
минимални 
операции 

ЦЕФТА 
страна 

Производство 
на готов 

производ

суровина 
без потекло

Производ со 
потекло 

ЕУР/изјава

ЦЕФТА 
страна
Земја на 

извоз

без потекло

Доказ ИД 

За извоз надвор од 
ЦЕФТА не е производ со 

потекло
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Ограничување при целосна кумулација

 целосна кумулација – само за преференцијална 
трговија меѓу ЦЕФТА страните

34

 ЦЕФТА производ добиен со примена на целосна 
кумулација не е производ со потекло за извоз 
во ЕУ, ЕФТА и Турција
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Пример: целосна кумулација – процесно правило

Редовен извоз на кошули 6201
Процесно правило: производство од предиво
Доволна обработка во ЦЕФТА и надминати минимални операции

МК
Предиво 

Производ со 
потекло АЛ

Полупроизвод 
ткаенина

35

РС 
Производство 

ткаење

МК
Производство 

кроење, 
шиење, и 
пакување

Предиво 
без потекло

потекло 
ЕУР/изјава АЛ

Земја на 
извоз

ткаенина

без потекло

Доказ ИД 

За извоз во ЕУ не е 
производ со потекло
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Пример: целосна кумулација и поврат или 
изземање на царина

Постапка увоз за облагородување 
Готов производ кошула 6201
Процесно правило: производство од предиво
Доволна обработка во ЦЕФТА и надминати минимални операции

РС МК
Предиво 

Производ со 
потекло АЛ

Полупроизвод 
ткаенина

36

Не се плаќа царина на 
материјали без потекло 

што се користат

РС 
Производство 

ткаење

МК
Производство 

кроење, 
шиење, и 
пакување

Предиво 
без потекло

потекло 
ЕУР/изјава АЛ

Земја на 
извоз

ткаенина

без потекло

Доказ ИД 

За извоз во ЕУ не е 
производ со потекло
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Пример: целосна кумулација – вредносно правило

Редовен извоз на пумпи 8413
Вредносно правило: материјали без потекло до 25% exw
Доволна обработка во ЦЕФТА и надминати минимални операции

37

Пластични делови
Материјал со 

потекло
(ИД) - 1 EUR
МК потекло

РС
Мотор (HS 8412)

Без потекло
(10 EUR)

МК
Делови за мотор

(HS 72) – 5 EUR
Без потекло

РС

РС
мотор

(HS 8412) – 10 EUR

ИД
Материјал без 

декември 2019

ПУМПА
(HS 8413)

Производство во МК
50 EUR EXW

Кина
Алуминиумски 

делови
(HS 7616) – 1 EUR

Без потекло

12,5 EUR
25 %

ИД

БА
царина

0 %EUR.1

Останати 
материјали со РС 

потекло

(HS 8412) – 10 EUR
Без потекло

правило HS 3921
Производство во кое се употребуваат 
материјали без потекло до 25 % EXW

Материјал без потекло

Правило HS 8413: 
Производство во кое се употребуваат 
материјали без потекло до 25 % EXW

потекло



Пример: целосна кумулација – вредносно правило 
и поврат или изземање

Увоз за облагородување на пумпи 8413
Вредносно правило: материјали без потекло до 25% exw
Доволна обработка во ЦЕФТА и надминати минимални операции

38

Пластични делови
Материјал со 

потекло
(ИД) - 1 EUR
МК потекло

РС
Мотор (HS 8412)

Без потекло
(10 EUR)

МК
Делови за мотор

(HS 72) – 5 EUR
Без потекло

РС

РС
мотор

(HS 8412) – 10 EUR

ИД
Материјал без 

декември 2019

ПУМПА
(HS 8413)

Производство во МК
50 EUR EXW

Кина
Алуминиумски 

делови
(HS 7616) – 1 EUR

Без потекло

12,5 EUR
25 %

ИД

БА
царина

0 %EUR.1

Останати 
материјали со РС 

потекло

(HS 8412) – 10 EUR
Без потекло

правило HS 3921
Производство во кое се употребуваат 
материјали без потекло до 25 % EXW

Материјал без потекло

Правило HS 8413: 
Производство во кое се употребуваат 
материјали без потекло до 25 % EXW

потекло

Не се плаќа царина 
на материјали без 

потекло што се 
користат



Специфично за извоз во/од ЦЕФТА

 Олеснување - При извоз во ЦЕФТА може да се 
користи целосна кумулација и/или нема забрана 
за поврат на царина или ослободување

39

 Ограничување - За извоз од ЦЕФТА во други 
земји (ЕУ, ЕФТА И Турција) готовиот производ 
добиен со условот за целосна кумулација не 
може да се смета како производ со потекло
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Ограничување при целосна кумулација во иднина

 целосна кумулација – за преференцијална 
трговија меѓу ЦЕФТА страните на сите стоки

40

 се подготвува измена на ЕФТА договор за 
примена на целосна кумулација

 за текстилни производи нема да се 
применува во трговија со ЕУ (Одлука 2/2017 од 
ревизија на ПЕМ Конвенција)
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Докази при целосна кумулација за суровините без 
потекло

41
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Изјава од добавувач
42

Добавувачот ја изготвува за
секоја пратка на англиски

декември 2019

На прилог кон фактура, на
доставница или било кој друг
документ со кој детално се опишува
стоката за полесно да се
идентификува

Текстот на сите ИД мора да е во 
согласност со фуснотите, треба да е 
потпишана



Долгорочна изјава од добавувач
43

Важи за сите 
пратки со 
истоветни 

Ако има редовни 
пратки за кои се 

очекува дека 
обработката или 

декември 2019

истоветни 
производи 

(важи за една 
година од 
датум на 

издавање). 

обработката или 
преработката на 

готовиот 
производ во 

ЦЕФТА страните 
ќе остане 

констанен за тој 
период



Целосна кумулација и верификација

 Изјавата од добавувач може да се прати на 
проверка кај странски царински орган

 Причина за проверка е сомневање во точноста на 
податоците или автентичноста на изјавата од 
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податоците или автентичноста на изјавата од 
добавувач

 Последица е суспендирање на издадениот доказ 
за преференцијално потекло 

декември 2019



Целосна кумулација и верификација на доказите
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Земја на увоз каде се 
користи преференцијална 

стапка на царина

Земјата на извоз каде е 

декември 2019

Проверка може да се 
иницира

Земјата на извоз каде е 
издаден доказ за потекло 

(на основ на Изјава од 
добавувач) 

Во момент на издавање на 
доказ за потекло или при 
дополнителна контрола



Доказ за извоз со целосна кумулација
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Аccording to the CEFTA 
Decision 3/2015

Извозникот на производите што ги
покрива овоj документ (царинскo
одобрение бр. …… (1)) изjавува дека,
освен ако тоа не е jасно поинаку
назначено, овие производи се со CEFTA/
CEFTA Party (на пр. ЦЕФТА/ Северна
Македонија) преференциjaлно потекло.

CEFTA/ CEFTA Party (на пр. ЦЕФТА/ 
Северна Македонија)

декември 2019

Decision 3/2015

Македонија) преференциjaлно потекло.

Аccording to the CEFTA Decision 3/2015



Ограничување за извоз надвор од ЦЕФТА

 Ограничување - За извоз од ЦЕФТА страна во 
други земји (ЕУ, ЕФТА и Турција) готовиот 
производ добиен со условот за целосна 
кумулација не може да се смета како производ 
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кумулација не може да се смета како производ 
со потекло

декември 2019



Користени материјали

- ПЕМ Конвенција (Сл.весник 66/2012) 
- ЦЕФТА Одлука 3/2015 - (Сл.весник 124/2019)
- ПЕМ Одлука 2/2017
- Упатство за унифицирана имплементација на целосна кумулација 
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- Упатство за унифицирана имплементација на целосна кумулација 
и поврат на царинските давачки меѓу договорните страни на 
ЦЕФТА, изработено од Германското друштво за интернационална 
соработка

- http://www.customs.gov.mk/index.php/mk/biznis-zaednica-
mk/presmetka-na-davacki-mk/poteklo-mk/2238-kumulacija-cefta-mk

декември 2019



Целосна кумулација
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декември 2019


