НАСОКИ ЗА ВРАЌАЊЕ НА ПЛАТЕНА АКЦИЗА ЗА ДИПЛОМАТСКИ И КОНЗУЛАРНИ
ПРЕТСАТАВНИШТВА И МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ
1. Намена на документ
Намената на ова упатство е да ги објасни процесите за поднесување на барање за
враќање на платена акциза за дипломатски и конзуларни претставништва и
меѓународни организации и за нивниот персонал, за акцизни добра купени на
акцизното подрачје на Република Северна Македонија.
Најпрво, горенаведените субјекти потребно е да поднесат барање за одобрение во
СОЦДАД - Порталот за трговци, со цел подоцна да може да поднесуваат барањата за
поврат на акцизата.

2. Пристап во Порталот за трговци – апликација за акцизи
Пристапот во Порталот за трговци – апликација за акцизи за корисници започнува со
најавување на прозорецот за најава (слика 1). Се појавува едноставен екран со логото
на СОЦДАД и Царинската управа со две полиња за пополнување: КОРИСНИЧКО ИМЕ
и ЛОЗИНКА, и две дополнителни полиња: ОБНОВИ и НАЈАВИ СЕ.
2.1. Прозорец за најава
Најавата во Порталот за трговци – апликција за акцизи започнува со внесување на:
- КОРИСНИЧКО ИМЕ (пример: име.презиме на корисникот)
-ЛОЗИНКА (пример: барем 12 карактери –букви, броеви и симболи)
- се притиска копчето НАЈАВИ СЕ ( ако внесените податоци се точни) или се притиска
копчето
ОБНОВИ за да се избришат внесените податоци и повторно се внесува корисничко
име и лозинка (ако внесените податоци се погрешни).

Слика 1
2.2. Поднесување на барање за издавање на авторизација (одобрение) за поврат на
акциза
После успешната најава, системот го прикажува заедничкиот ПОРТАЛ ЗА ТРГОВЦИ
(слика 2).

Слика 2
Со бирање на табот „MEOS – Management of economic operators system“, системот на
левата горна страна на екранот прикажува „Управување со одобренија“. (Слика 3)

Слика 3
Со кликање на „Управување со одбренија“ се отвара мени на кое има опција да се
поднесе барање за одобрение, да се поднесе барање за измена на издадено одобрение,
да се пребаруваат барањата и да се пребаруваат одобренијата (слика 4).

Слика 4
Со одбирање на полето“ поднеси барање„ се отвара листа на која се прикажани сите
одобренија кои можат да бидат побарани преку системот. Во случајот се избира
одобрение за ослободување од акциза со враќање (слика 5).

Слика 5
Во зависност од тоа дали во системот барателот е логиран во улога на физичко или на
правно лице , системот дава опција за поднесување на барање за ослободување од
акиза со враќање за посебни субјекти за приватни или за службени потреби
соодветно. Во случајов барателот е регистриран како правно лице и системот ја дава
опцијата за поднесување на барање за издавање на одобрение за ослободување од
акциза со враќање за службени потреби (слика 6).

Слика 6
Се избира и се притиска полето „Изберете вид и продолжете“ во горниот десен агол,
по што се отвара нов прозорец со резиме на барањето на кое му е доделен единствен
референтен број од системот.
Се продолжува со пополнување на податоците во барањето. Од паѓачките менија во
делот „Царински орган на издавање“ и „Царински орган на надгледување“ се избира
МК09000-Централна управа (слика 7).

Слика 7
Во општиот дел од барањето „царински орган за контрола“ од паѓачко мени се избира
повторно МК09000-Централна управа, додека даночниот број и називот на фирмата
како и дел од деталите за контант со исклучок на името и презимето како и
телефонскиот број и e-mail адресата ги пополнувабарателот (слика 8).

Слика 8
Во делот од барањето „Посебен субјект“, од паѓачко мени се избира шифрата на
посебниот субјект, во зависност од тоа дали станува збор за Амбасада, Конзулат или
Меѓународна организација (слика 9).

Слика 9

Останитете податоци во делот на барањето „Посебен субјект“, односно: име на
канцеларија на застапник, име на овластено лице, презиме на овластено лице и
позиција на овластено лице барателот ги пополнува самиот (слика 10).

Слика 10
Податоците во делот „Банкарска сметка“, односно Име на банка, Референтен број на
пренос, Имател на банкарска сметка, број на банкарска сметка и сметка на пренос,
барателот ги пополнува самиот (слика 11).

Слика 11
По пополнување на барањето има опција за: Потврдување на барањето, Поднесување
на барањето и Зачувување како работен документ.
По поднесување на барањето, истото се процесира во порталот на Царинската управа
каде истото се разгледува и може да биде одобрено, да биде вратено на доработка или
да биде одбиено. Времето за решавање по поднесеното барање е два месеци.
Барателот може да го следи статусот на барањето со опцијата пребарување на
поднесени барања (слика 4).
Кога ќе има соодветна одлука од Царинската управа по поднесеното барање,
барателот ќе го добие следното известување, во случајот дека барањето е одобрено
(слика 12).

Слика 12
Ова значи дека барателот може да започне со поднесување на декларации за
ослободување од платената акциза по систем на враќање.
За поднесување на барање се избира табот: Поднесување на декларации од трговци
(ТDP), и системот ги прикажува различните менија на Порталот и тоа: дејства,
транзит, увоз, извоз, акцизи и помош (слика 13).

Слика 13
Со бирање на табот акцизи се појавуваат различни акции во зависност од потребата
за која се пристапува како што е прикажано на слика 14:

Слика 14
Во подменито „Акцизна постапка“ се избира „Враќање на акциза“ и „Поднесување на
барање за враќање на акциза“.
2.3. Поднесување на барање за враќање на акциза
Функционалноста „поднесување на барање за враќање на акциза“ ги опишува
активностите кои ги изведува имателот на одобрение за поврат на акциза при
поднесување на барањето.
Во делот „Основни подаотоци“, податоците за референтниот број на барањето и
датумот на поднесување се пополнуваат од системот, додека во делот „враќање на
акциза“, односно „Вид на корисник за ослободување од акциза“ од паѓачкото мени се
избира видот, осносно во конкретниот случај (1) Специјални предмети за приватни
потребни, бидејќи бараелот поседува соодветно одобрение. (Слика 15)

Слика 15

Во делот од барањето „(Главен дел) Враќање на акциза“ се пополнуваат податоците од
фактурите односно сметките по кои е извршен прометот, односно од приложениот
календар се избира „Датум на промет“ и „Датум на фактура“ и рачно се внесува број
на фактура и износ на фактура (слика 16).

Слика 16
Во делот од барањето „(Главен дел) Враќање на акциза“, „Национален производ“,со
притискање на знакот за пребарување се отвара нов прозорец каде може да се
пребаруваат акцизни добра за кои може да се бара повратот на акцизата (слика 17).

Слика 17
Се избира соодветниот акцизен производ од фактурата која претходно е наведена, со
кликање на шифрата на производот која е обележана со црвена боја. Во полето
количина се внесува потрошената количина. Во делот приложени документи се
наведуваат документите кои се приложуваат кон барањето (слика 18).

Слика 18
Со ова барањето е комплетно пополнето и имаме во горниот дел на барањето опција
за пресметка на давачките, проверка на барањето, поднесување на барањето и
печатење.

