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Општи одредби
Со овој Водич се објаснуваат фукционалностите за економсите оператори во однос на
обработка, управување и следење на декларации во модулот за АКЦИЗИ, Акцизни
марки за меѓупроизводи и жестоки алкохолни пијалаци и тутунски производи
Основни информации
1. СОЦДАД е веб базирано решение кое овозможува поднесување на акцизни
декларации од страна на економските оператори, нејзино обработување од страна
на царинските службеници и размена на пораки помеѓу економските оператори и
царински органи поврзани со спроведување на акцизна постапка соглано законот
за акцизи.
2. За да може економскиот оператор да пристапи кон ова апликација потребно е
истиот да има авторизирано корисничко име и лозинка издадена од страна на
Царинската управа, согласно Упатството за електронска комуникација на
економски оператори со информатичко – комуникацискиот систем на Царинска
управа.

3. Модулот за акцизи во СОЦДАД ја поддржува обработката и спроведување на
акцизна постапка соглано законот за акцизи.
4. Пристапот до СОЦДАД-трејдер портал е овозможен преку следнава адреса:
https://traders-test.customs.gov.mk/trader-dp-ui/protected/welcome.htm
при што се појавува екранот за најава во системот. (Слика 1)

Слика 1

5. Пристапувањето кон Порталот за трговци во системот започнува со прозорецот за
најава, како што е прикажано погоре (Слика 2).
Најавување во системот

6. Во полињата „Корисничко име“ и „Лозинка“ се внесува авторизирано име на
економскиот оператор и лозинката добиена од страна на Царинска управа за
пристпување кон СОЦДАД.

Слика 2

7. По успешното најавување, се појавува основниот екран (Слика 3) каде можат да се
користат следните модули/функционалности: дејства, транзит, увоз, извоз и
акцизи. Функционалност дејствија овозможува промена на активен економски
оператор.

Слика 3

8. Операции во модулот акцизи вклучуваат опции за: акцизни постапки, акцизни
давачки и акцизни марки, планирани количини на акцизни марки и превземање на
акцизни марки.
Барање за планирани количини на акцизни марки
9. Барањето за нарачка на контролните марки за месечните потреби за планирани
количини од акцизни марки ги пријавуваат до надлежниот царински орган
најдоцна до 10-ти во тековниот месец за наредниот месец. Слика 4

Слика 4

10. Со избирање на една од горе наведените можности за креирање се отвара екран за
поднесување на барање за акцизни марки. Основните податоци ги генерира
системот со самото логирање како активен корисник.
11. Вид на декларација за барање на акцизни марки, се одбира дали е декларација за
алкохол и алкохолни пијалоци или тутунски добра..

Слика 5

12. Во гланиот дел – Декларација за планирани количин на акцизни марки се
внесуваат националните кодови на производите кои се претходно внесени во
системот од страна на царинскипот орган по претходно доставена листа на
производи од страна на барателите на акцизни марки. (Слика 6)

Слика 6

Слика 7

Слика 8

Слика 9

Слика 10

Слика 11

13. Откако е попонето барањето се врши пресметка на давачки за печатење на км

Слика 12

Слика 13

14. Се проверува декларацијата и се поднесува со кликање на дадените полиња.

Слика 14

15. По поднесување на декларација системот дава приказ на движење со принт.

Слика 15

16. По поднесена декларација царинскиот орган ја прифаќа и на вашиот почетна
страна добивате статус на декларацијата. Ако е прифатена прифатена ако не е
прифатена, треба да се доработи или има грешки при пополнувањето.

Слика 16

Ако треба да се измени

Слика 17

17. По прифаќањето на декларацијата, плаќање за печатење на акцизните марки
системот автоматки ги врзува уплатените срдества и статусот на декларацијата се
менува во платаена.

Слика 18

18. Царинскоит орган прави налога за печатење и на вашата почетна страна добивате
статус дека декларацијата е во постапка за печатење.

Слика 19

Откако акцизните марки ќе бидат испечатени на вашата почетна страна добивате
нов статус за превземање на акцизните марки.

Слика 20

19. Приказ на движење на декларацијата по статуси се гледа од историјата на
декаларацијата

Слика 21

Поднесување на барање за подигнување на акцизни марки
20. Од почетната страница избираме преземање на акцизни марки (Слика 22)

Слика 22

Се пополнува датумот на поднесување и во делот за гаранција се пополнува
референтниот број на гаранцијата.

Слика 23

Во главен дел, преземање на акцизни марки се внесува шифрата на национален
производ. Во претходна декларација за планирани количини на акцизни марки се
внесува бројот од пријавата за планирани акцизни марки од која користите
акцизни марки

Слика 24

Национален код за производ

Слика 25

Слика 26

За вториот производ

Слика 27

21. Пресметка на давачки

Слика 28

Слика 29

Слика 30

Проверка и поднесување

Слика 31

Поднесена декларација

Слика 32

22. Статус на вашата почетна страница

Слика 33

Обезбеден долг со гаранција

Слика 34

По подигање статус завршено превземање

Слика 35

Акцизна декларација
23. Плаќање на акциза-акцизна декларација
Од почетната страница, избираме акцизна постапка, акцизни давачки

Слика 36

Слика 37

24. Во делот декларација за акцизни давачки, се пополнуваат дадените полиња
редоследно.

Слика 38

Вид на декларација

Слика 39

25. Ако се користат производи од акцизен склад се пополнува делот трговец,
референтен број на имател на акцизен склад

Слика 40

Број на акцизен склад

Слика 41

Слика 42

Слика 43

26. Главен дел акцизна декларација

Слика 44

Пребарување на национален производ

Слика 45

И внесување на ранг на сериски броеви

Слика 46

Пресметка на давачки

Слика 47

Проверка и поднесување

Слика 48

Акцизна декларација поднесена

Слика 50

Слика 51

На вашата почетна страница статусна состојба, поднесена

Слика 52

Извештај за подигнати, искористени и вратени акцизни марки алкохo
алкох o л
27. Држателот на акцизен склад и увозникот се должни не подоцна од пет дена по
истекот на рокот од најмногу 60 дена од денот на нивното подигнување на
надлежниот царински орган да му достават извештај за подигнати, искористени и
вратени акцизни марки.

28. Подигнатите
тите акцизни марки за кои ќе се утврди дека се неисправни како резултат
на грешка или оштетување настанати во процесот на нивното печатење, држателот
на акцизен склад и увозникот се должни да ги вратат на надлежниот царински
орган најдоцна во рок од 15 ден
дена
а од денот на утврдување на неправилноста, но не
подоцна од 60 дена од денот на нивното подигнување. Надлежниот царински орган
ќе ги замени неисправните акцизни марки со нови акцизни марки
марки.
29. Рокот од став најмногу 60 дена од денот на нивното подигнување на овој член може
да се продолжи за дополнителни 15 дена во случаите на виша сила, непредвидлива
околност и неповолни настани поврзани со работењето на држателот на акцизен
склад или увозникот, по претходно одобрување од надлежниот царински орган по
поднесено барање.
30. Акцизните марки кои не се искористени или се оштетени во процесот на
производство, производителот или увозникот се должни да ги вратат на
надлежниот царински орган, заедно со извештајот најдоцна во рок од пет дена по
истекот на рокот.
31. За оштетените
те и неискористените акцизни марки држателот на акцизен склад и
увозникот немаат право на враќање на трошоците за печатење и чување на
акцизните марки.
32. За подигнатите акцизни марки за обележување на меѓупроизводите и жестоките
алкохолни пијалаци кои не се вратени или се трајно оштетени, држателот на
акцизен склад и увозникот е должен најдоцна во рок од пет дена по истекот на
рокот да поднесе акцизна декларација, да ја пресмета акцизата врз основа на
податоците од ознаките на акцизните марки и веднаш да ја плати.

33. Во делот Почетна страница

Приказ на движење финален репорт

Слика 53

Слика 54

34. По пополнување на полињата за употребени, изгубени оштетени или вратени
акцизни марки, се проверува

Слика 54

Се поднесува и добива статус поднесена

Слика 55

35. Во делот почетна страница пратиме статусот на Извештај за подигнати,
искористени и вратени акцизни марки, се чека одлука од царински орган

Слика 56

36. Извештај за подигнати, искористени и вратени акцизни марки тутунски
производи
37. Издавањето на акцизните марки се врши врз основа на барање за подигнување на
акцизни марки, кое се доставува до надлежниот царински орган. Рокот за
подигнување на пријавените акцизни марки е три месеци, по месецот во кој што е
поднесена пријавата за планирани количини. По истекот на овој рок со
неподигнатите акцизни марки располага надлежниот царински орган.
38. Рокот за искористување на акцизните марки од страна на производителот или
увозникот е најмногу 60 дена од денот на нивното подигнување.
39. Производителот и увозникот се должни не подоцна од пет дена по истекот на рокот
е најмногу 60 дена од денот на нивното подигнување на надлежниот царински
орган да му достават извештај за подигнати, потрошени и вратени акцизни марки.
40. Подигнатите акцизни марки за кои ќе се утврди дека се неисправни како резултат
на грешка или оштетување

настанати во процесот

на нивно

печатење,

производителот и увозникот на тутунските добра се должни да ги вратат на
надлежниот царински орган најдоцна во рок од 15 дена од денот на утврдување на
неправилноста, но не подоцна од 60 дена од денот на нивното подигнување.
Надлежниот царински орган ќе ги замени неисправните акцизни марки со нови
акцизни марки.

41. Рокот од најмногу 60 дена од денот на нивното подигнување може да се продолжи
за дополнителни 15 дена во случаите на виша сила, непредвидлива околност и
неповолни настани поврзани со работењето на акцизниот обврзник, или за
дополнителни 120 дена во случаите на увоз на тутунски производи од
прекуокеански земји, по претходно одобрување од надлежниот царински орган по
поднесено барање.
42. Акцизните марки кои не се искористени или се оштетени во процесот на
производство, производителот или увозникот се должни да ги вратат на
надлежниот царински орган, заедно со извештајот не подоцна од пет дена по
истекот на рокот.
43. За оштетените и неискористените акцизни марки производителот и увозникот
немаат право на враќање на трошоците за печатење и чување на акцизните марки.
За подигнатите акцизни марки за обележување на тутунските добра кои не се
вратени или трајно се оштетени, производителот и увозникот се должни најдоцна
во рок од пет дена по истекот на рокот најмногу 60 дена од денот на нивното
подигнување да поднесат акцизна декларација, да ја пресметаат акцизата и
веднаш да ја платат.
44. Во случаите пресметаат акцизата не е веднаш платат, акцизата се пресметува врз
основа на највисоката малопродажна цена која е пријавена кај надлежниот
царински орган од страна на акцизниот обврзник кој ги подигнал акцизните марки.

Водичот го подготви: Служба за администрирање со акцизни марки

