НАСОКИ ЗА УПОТРЕБА НА ГАРАНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА АКЦИЗАТА
Намената на овој докумен е да даде практични насоки за постапување со гаранција за
обезбедување на акцизен долг, согласно одредбите на Законот за акцизите.
При спроведување на акцизните постапки, гаранција за обезбедување на акцизен долг кој би
можел да настане користат следните економски оператори:
− Држател на акцизен склад,
− Повластен корисник на акцизни добра,
− Држател на акцизен склад или увозник кои користатакцизни марки
− Учесници во постапката на движење на акцизни добра во постапка на акцизно
одложување (испраќач, примач, сопственик на акцизните добра или превозник)
Горенаведените гаранции не се исклучуваат една со друга, односно еден акцизен обврзник
истовремено може да користи еден или повеќе типови зависно од ацизните постапки кои ги
користи.
1. Видови гаранции
Гаранцијата може да биде општа и поединечна.
Општа гаранција е гаранцијата која обезбедува плаќање на сите акцизни долгови кои
настаналеили може да настанат во одреден период, а со поединечната гаранција се обезбедува
поединечен акцизен долг.
На барање на подносителот надлежниот царински орган може да дозволи замена на поднесената
гаранција со друга.
Гаранцијата за обезбедување на плаќање на акцизен долг наведени во член 30 и 35 од законот за
акцизите, може да биде во форма на :
− банкарска гаранција
− готовински депозит
2. Барање за прифаќање на гаранција
За да може гаранцијата да се користи во акцизните постапки, потребно е претходно да биде
прифатена, односно одобрена од царинскиот орган и внесена во евиденција, за што се поднесува
Барање за прифаќање на гаранција .
Барањето за прифаќање на гаранција, акцизниот обврзник го поднесува кај надлежен царински
орган кој одлучува по поднесеното барање и истовремено во соработка со акцизниот обврзник
одлучува за висината на износот на гаранцијата.
Барањето за прифаќање на гаранцијата се поднесува на Образецот АК-БГ кој е даден во Прилог 1
на оваа насока и се поднесува во хартиена форма.
Кон пополнетото барање се доставува документ со кои се докажува дека акцизните обврзници се
регистрирани на акцизното подрачје(документ од Централен регистар).
Надлежниот царински орган одлучува по барањето за прифаќање на гаранцијата во рок од 30
дена од денот на приемот на барањето, кое е целосно пополнето и кон кое се приложени сите
барани документи.
Прифатената (одобрена) гаранција надлежниот царински орган ја регистрира во Регистарот на
гаранции при што ѝ се доделува референтен број за употреба и за идентификација на секое
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постапување, како и шифра за пристап која е поврзана со „референтниот број на гаранцијата“.
Референтниот број на прифатената гаранција се внесува во акцизните документи и декларации.
Акцизниот обврзник во акцизните постапки може да се повикува на гаранцијата од следниот
работен ден од денот кога гаранцијата е прифатена од страна на надлежен царински орган.
3. Износ на гаранцијаи начин на пресметка на висината на износотза обезбедување на
акцизниот долг за држател на акцизен склад и потребната документација
Износот на гаранцијата за држател на акцизен склад го утврдува надлежен царински орган, во
висина која во секое време го обезбедува плаќањето на акцизниот долг кој настанал или кој би
можел да настане во целост.
Висината за обезбедување на акцизниот долг за држателот на акцизен склад се определува
согласно следната формула:
20 × АСС1 + 100 × АСП
Г=
100
при што:
− Г е износ на гаранција;
− АСС1 е износ на акциза за просечна месечна количина на складирани акцизни добра за
секој вид акцизно добро, и
− АСПе износ на акцизата на просечна месечна количина на акцизни добра пуштени во
слободен промет по ставка за секој вид на акцизни добра.
При тоа, под “просечна месечна количина“ се подразбира следното:
1) за складирани акцизни добра,вкупната годишна количина на акцизните добра што е
сместена во акцизниот склад на последниот ден од секој месец од годината, поделена со
12
2) за акцизните добра пуштени во промет, вкупната годишна количина пуштена во промет
секој месец, поделена со 12.
Износот на гаранцијата за обезбедување на акцизен долг за акцизен обврзник кој за прв пат
започнува да работи со акцизни добра, се утврдува врз основа на податоците за обемот на
планираниот промет, односно планираното производство, складирање и движење на акцизните
добра. По истек на првата година од работењето на акцизниот обврзник, истиот во соработка со
надлежниот царински орган треба да ја усогласи висината за обезбедување на акцизниот долг
согласно горенаведенадената формула.
Во случај на складирање само на акцизни производи кои се обележуваат со акцизни марки
(жестоки алкохолни пијалаци, меѓупроизводи и тутунски производи) и кои се наменети за
пуштање во промет на акцизното подрачје, износот на гаранцијата за обезбедување на акцизен
долг изнесува 30% од износот на гаранцијата за обезбедување на акцизен долг за акцизни марки.
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4. Износ на гаранција и начин на пресметка на висината на износотза обезбедување на
акцизниот долг за повластен корисник и потребната документација
Износот на гаранцијата за повластен корисник на акцизни добра го утврдува надлежен царински
орган, во висина која во секое време го обезбедува плаќањето на акцизниот долг кој настанал или
кој би можел да настане во целост.
Висината за обезбедување на акцизниот долг за повластен корисник на акцизни добра се
определува согласно следната формула:
50 × ПКАД
Г=
100
при што :
− Г е износ на гаранцијаи
− ПКАД претставува износ на акциза за годишна планирана количина на акцизни добра
наменети за повластено користење.
Акцизата за планираната количина на акцизни добра се утврдува врз основа на податокот за секој
поединечен вид на акцизно добро кое се планира да биде користено во текот на годината и кое е
одобрено и содржано во одобрението за повластено користење.
При зголемување на планираните годишни количини на акцизни добра за повластено користење,
имателот на одобрението за повластено користење треба да ја усогласи висината за
обезбедување на акцизниот долг согласно горедадената формула.
5. Износ на гаранција и начин на пресметка на висината на износотза обезбедување на
акцизниот долг за акцизни марки и потребната документација
Износот на гаранцијата за обезбедување на акцизен долг за акцизни марки за обележување на
алкохолни пијалаци, меѓупроизводи, тутунски производи и течност за електронски цигари, треба
во секое време да го покрие акцизниот долг кој може да настане.
Утврдувањето на висината на износот на гаранцијата за обезбедување на акцизниот долг за
акцизни марки се врши во соработка со акцизниот обврзник, врз основа на податокот за
количините на акцизни марки кои ќе се подигаат заради обележување на акцизните производи и
врз основа на податоците потребни за пресметка на акцизата, и тоа:
1) алкохолните пијалоци, врз основа на податокот за процентот на алкохол и зафатнината на
амбалажата која се обележува со акцизната марка;
2) меѓупроизводите врз основа на зафатнината на амбалажата и категоријата во која спаѓа
меѓупроизводот;
3) тутунските производи:
− за цигарите, врз основа на пропорционалната акциза пресметана како процент од
пондерираната просечна малопродажна цена на кутија цигари и специфичната акциза
пресметана по парче цигара во кутија;
− за пурите и цигарилосите врз основа на пропорционалната акциза пресметана како
процент од малопродажната цена и специфичната акциза пресметана по парчеи
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− за останатите тутунски производи врз основа на пропорционалната акциза пресметана
како процент од малопродажна цена и специфичната акциза пресметана по килограм
нето тежина и
4) Течноста наменета за полнење на електронските цигари врз основа на специфичната акциза
во износ за количина од еден милилитар волумен и зафатнина на поединечната амбалажа
која се обележува.
Износот на гаранцијата за обезбедување на акцизниот долг за акцизните марки согласно
одредбите од член 30 став (6) од законот не може да се намали.
6. Износ на гаранција и начин на пресметка на износот на гаранцијата при нејзино намалување
и потребна документација
Утврдување на понизок износ на гаранција за обезбедување на акцизен долг кој може да настане
се врши по барање на акцизниот обврзник. Акцизниот обврзник поднесува барање за понизок
износ на гаранција заедно со барањето за прифаќање на гаранцијата при што ја приложува
следната потребна документација:
1) Решение од Централниот регистар на Република Северна Македонија за започнување со
работа или потврда од Регистарот за занаетчии, не постара од 6 месеци,
2) Потврда од Управата за јавни приходи дека подносителот на барањето во последните три
години редовно ги исполнува даночните обврски и придонеси,
3) Потврда дека подносителот на барањето во последните три години ги има подмирено
царинските обврски,
4) Извештај заекономска состојбана барателот издадена од Централниот регистар,
5) Податоци за предвидени, односно вообичаени годишни количини на производство, т.е
количина за складирање на акцизни добра на залиха по вид, како и предвидени, односно
вообичаени количини на примени или транспортирани акцизни добра,
6) Извештај за просечни месечни задолжувања кон Царинската управа за шестмесечен
период,
7) Потврда од надлежниот регистар дека против подносителот на барањето и одговорното
лице во последните три години не е изречена мерка за безбедност забрана за вршење
дејност и
8) Потврда од надлежниот регистар дека против барателот не е отпочната постапка за стечај
или ликвидација;
Утврдување на понизок износ на гаранција за обезбедување на акцизен долг во износ до 50% од
референтниот износ на гаранцијата, може да се одобри за акцизните обврзници од член 30 став
(1) од Законот, доколку приложат потребна документација од која може да се утврди дека :
− акцизниот обврзник има воспоставен сметководствен систем кој е во согласност со
општо прифатените сметководствени правила и прописите кои се применуваат,
овозможува проверки согласно акцизното постапување и поседува архивирана
евиденција која овозможува контрола и следливост на податоците во сметководствениот
систем.
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− акцизниот обврзник има организациска структура која соодветствува со видот и опфатот
на работењето и е соодветна за управување со постапките со акцизните добра и системот
за внатрешна контрола, со која можат да се откријат, спречат и исправат грешките.
− акцизниот обврзник располага со доволно финансиски средства за да може да ги
исполни своите обврски за делот на референтниот износ кој не е покриен со гаранцијата.
Утврдување на понизок износ на гаранција за обезбедување на акцизен долг во износ до 30% од
референтниот износ на гаранцијата, може да се одобри за акцизните обврзници од член 30 став
(1) од Законот, доколку приложат документацијата наведена во ставот (2) од овој член како и
следната потребна документација од која може да се утврди дека :
− акцизниот обврзник има воспоставен систем и процедури за работа со кој овластените
вработени лица имаат упатства за известување на надлежните царински органи секогаш
кога откриваат потешкотии при исполнување на пропишаните обврски и поседуваат
систем за известување и информирање на надлежниот царински орган за таквите
потешкотии.
Утврдување на понизок износ на гаранција за обезбедување на акцизен долг во износ до 5% од
референтниот износ на гаранцијата, може да се одобри за акцизните обврзници од член 30 став
(1) од Законот, доколку приложат документацијата наведена во ставот (3) од овој член како и
следната потребна документација од која може да се утврди дека:
− акцизниот обврзник на надлежен царински орган, му овозможува физички пристап до
сметководствениот систем и ако е возможно пристап до производствените и трговските
евиденции поврзани со акцизните добра, како и пристап до евиденциите за движење на
акцизните добра.
− акцизниот обврзник воспоставил систем и постапки за архивирање на податоците и на
евиденцијата и заштита од губење на податоците.
− акцизниот обврзник има воспоставени мерки за заштита на електронскиот систем од
неовластен пристап и заштита на својата документација.
7. Банкарска гаранција
Надлежниот царински орган може да прифати банкарска гаранција од член 31 став (1) точка 1)
која ја издала банка гарант со седиште во Република Северна Македонија.
Банкарската гаранција до царинскиот орган се поднесува воеденоригинален примерок, заедно со
барањето за нејзино прифаќање. Надлежниот царински орган со оверка на барњето за прифаќање
на банкарската гаранција донесува одлука за одобрување на банкарската гаранција односно става
белешка на образецот за барањето за прифаќање на гаранцијата во облик на референтен број.
Оригиналната одобрена банкарска гаранција се чува во Царинската управа.
8. Содржина на банкарска гаранција
Банкарската гаранција за обезбедување на акцизниот долг мора да ги содржи следниве податоци:
1) Број на гаранција одредена од страна на гарантот
2) Рок за употреба на гаранцијата во акцизната постапка во која може да настане акцизен
долг 3) Рок на важност на гаранцијата
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3) Износ до кој гарантира гарантот
4) Одредби за нејзина примена на „прв повик“ и „без приговор“
5) Податоци за гарантот (назив на банката гарант, даночен број, седиште, број на жиро сметка
и надлежна институција кај која се води сметката на гарантот)
6) Податоци за налогодавачот односно акцизниот обврзник (назив, седиште и даночен број)
7) Вид на акцизната постапка за која важи гаранцијата
8) Одредба за превземање на обврски за гаранција од претходниот период
9) Датум и место на издавање на гаранцијата
10) Потпис од овластеното лице на гарантот
9. Рок на важност на банкарска гаранција
Рокот на важност на банкарската гаранција која ја обезбедува настанатата акциза или акцизата
која би можела да настане, не може да биде пократок од рокот во кој акцизата може да настане,
продолжен за 6 месеци.
Банкарската гаранција може да се продолжи пред истек на рокот на важност. Доколку акцизниот
обврзник поднесе нова банкарска гаранција, а акцизниот долг кој бил обезбеден со претходната
гаранција не е во целост подмирен, односно постои долг кој може да настане, истиот мора да
биде обезбеден со новата банакарска гаранција. Новата банкарска гаранција мора да содржи
клаузула во која ќе биде назначено дека од неа можат да се наплатат и долговите кои биле
обезбедени со претходната банкарска гаранција.
Доколку акцизниот обврзник прв пат поднесува банкарска гаранција за обезбедување на
плаќање на акцизен долг, истата нетреба да ја содржигоренаведената клаузула.
Банката која ја издава банкарската гаранција може да ја повлече гаранцијата. Барањето за
повлекување на банкарската гаранција се доставува во писмена форма до надлежниот царински
орган. Повлекувањето стапува во сила 15-от ден од денот на приемот на барањето од страна на
надлежниот царински орган, за што се известува подносителот на барањето.
Во случај на повлекување, банкарската гаранција ги покрива сите давачки кои до денот на
стапување во сила на повлекувањето биле обезбедени со банкарската гаранција која се
повлекува. Надлежниот царински орган може да ја повика банката која ја издала банкарската
гаранција да го плати долгот, до истекот на продолжениот рок за важење на банкарска гаранција
сметано од денот на стапување во сила на банкарската гаранција која се повлекува.
До истекот на рокот на важноста на гаранцијата, акцизниот обрзник може да поднесе анекс на
гаранцијата за продолжување на рокот на важноста на истата. Анексот за продолжување на
гаранцијата треба да содржи клаузула дека од продолжената гаранција може да се наплати и
акцизата која била обезбедена со основната гаранција.
Банкарската гаранција како иструмент за обезбедување на долгот се враќа врз основа на писмено
барање на подносителот или издавачот на гаранцијата по истекот на рокот на важење, односно
продолжениот рок на важење .По исклучок, со писмено барање на налогодавачот или банката
која ја издава банкарската гаранција која е претходно повлечена може да се врати и пред истекот
на рокот на важност само во случаите ако: 1) Надлежниот царински орган утврди дека се
подмирени сите долгови кои биле обезбедени со предметната банкарска гаранција, односно дека
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долгот повеќе не би можел да настане, или 2) Налогодавачот за издавање на банкарската
гаранција поднесе нова банкарска гаранција која во целост ја превзема целата гаранција од
претходно важечката гаранција, а новата банкарска гаранција според утврдената состојба од
надлежен царински орган во целост го обезбедува подмирувањето на обврските кои
произлегуваат од претходно важечката гаранција.
Предлог изгледот на банкарската гаранција е даден во Прилог 2 на оваа насока.
10.Готовински депозит
За користење на готовински депозит од член 31 став (1) точка 2) од Законот, како гаранција за
плаќање на акцизата се поднесува барање до надлежниот орган со истовремена уплата на
готовинскиот депозит во денари на депозитна сметка која ја определува Царинската управа.
Барањето за прифаќање на готовински депозит ако гаранција се поднесува на Образец АК – БГ кој
е даден во Прилог 1 на оваа насока.
Врз основа на поднесеното барање надлежниот царински орган ја проверува извршената уплата и
на акцизниот обврзник му издава потврда за користење на готовински депозит како гаранција.
Потврдата за користење на готовински депозит се издава на образец АКПГД кој е даден во Прилог
3на оваа насока.
Потврдата за готовинскиот депозит ги содржи следните податоци:
1) број на потврдата,
2) рок за употреба на готовинскиот депозит во постапката или забелешка во случај да се
употребува на неопределено време,
3) висина на износот на готовинскиот депозит,
4) податоци за акцизниот обврзик (назив, седиште, даночен број),
5) датум на уплата на средствата на депозитна сметка,
6) акцизна постапка за која важи готовинскиот депозит и
7) потпис на овластено лице и печат на надлежниот царински орган;
Кога гаранцијата се дава со готовински депозит, Царинската управа не исплаќа камата;
Ако акцизниот обврзник не сака повеќе да употребува готовински депозит како инструмент за
обезбедување на долг, за тоа го известува надлежниот царински орган со поднесување на
писмено барање за враќање на готовински депозит. Врз основа на поднесеното барање
надлежниот царински орган го враќа готовинскиот депозит. Барањето за враќање на готовинскиот
депозит се поднесува на Образец АК–БВГД, кој е даден во Прилог 4 на оваа насока. Акцизниот
обврзник не може да го употребува готовинскиот депозит од денот кога поднел барање за
враќање на уплатените средства.
Кога акцизниот обврзник поднел барање за делумно враќање на уплатените средства може од
денот на поднесување на барањето и понатаму да го употребува готовинскиот депозит само во
висина на преостанатиот износ.
Акцизниот обврзник кој поднел готовински депозит како гаранција за една акцизна постапка
може да бара враќање на депозитот по завршување на постапката само кога истата е завршена
согласно законските прописи и настанатата акциза е платена, односно акцизата не е настаната.
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ПРИЛОГ 1 Барање за прифаќање на гаранција

Образец АК-БГ

БАРАЊЕ ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ГАРАНЦИЈА
1.

2.
2.1

2.2
3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

Податоци за подносителот на барањето
Назив
Адреса
Даночен број
Матичен број
Одговорно лице
Лице за контакт
Телефон/Телефакс
Е-маил
Податоци за гаранцијата
Банкарска гаранција
Денарски износ на гаранцијата
Гарант кој ја издал гаранцијата
Важност на гаранцијата
од:
до:
Рок за наплата на гаранцијата
Евидентен број на гаранција
Општа гаранција
Поединечна гаранција
Готовински депозит
Денарски износ на готовинскиот депозит
Пресметан акцизен долг (Прилог Пресметка)
Износ на акциза за просечна месечна количина на складирани акцизни добра
Износ на акцизата на просечна месечна количина на акцизни добра пуштени во
слободен промет
Износ на акциза за годишна планирана количина на акцизни добра наменети за
повластено користење
Износ за обезбедување на акцизен долг за акцизни марки
Во акцизната постапка
имател на акцизна дозвола
учествувам како:
повластен корисник на акцизни добра
корисник на акцизни марки
акцизен обврзник од член 105, 108 и 111 од Законот за акцизи
мал независен производител на етил алкохол
Царинска испостава во која ќе се употребува гаранцијата при увоз/извоз
(се запишува шифрата и името на една или повеќе царински испостави)
Шифра и име
Вид на акцизни добра со детален опис и тарифна ознака
Количина на акцизно добро и единица мерка
Барање за утврдување износ на гаранција за обезбедување на акцизен долг за
50 % од референтниот износ на гаранцијата
30 % од референтниот износ на гаранцијата
5 % од референтниот износ на гаранцијата
Изјави на акцизниот должник
Изјавувам дека сум регистриран на акцизното подрачје на Република Северна Македонија
Изјавувам дека имам историја на почитување на акцизните и даночните барања
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Изјавувам дека сум редовен корисник на
следните акцизни постапки

10.

Производство на акцизни добра
Складирање на акцизни добра
Повластен корисник на акцизни добра
Пуштање во слободен промет на акцизни добра
Увоз на акцизни добра
Изјавувам дека при настанување на акцизен долг, за што ќе бидам известен со известување и пресме-тка,
согласен сум истиот да се наплати од готовинскиот депозит депониран во ЦУ, без дополнителна опомена.
Барам остатокот од средства на депозитот да ми се вратат по службена должност на жиро сметка
бр._______________________, по престанување на потребата од обезбедување на плаќање на долгот.
Подносител на барањето









Име и презиме на одговорно лице

Потпис на одговорно лице
11.

(м.п.)

Прилози

ПОПОЛНУВА ЦАРИНСКА УПРАВА
Согласно член 30 од Законот за акцизите, а врз основа на податоците наведени во ова барање, Царинската
управа ОДОБРУВА поднесување гаранција за обезбедување на акцизен долг за:
1

2

3

− акцизен склад
− подигнати акцизни марки,
− повластено користење на акцизни добра





Лицето од точка 1 на ова барање:
— е регистрирано на акцизното/царинското подрачје на Република Северна Македонија,
— има историја на почитување на акцизните и даночните барања,
— е редовен корисник на предметните акцизни постапки или е познато на царинскиот орган дека има
капацитет да ги исполни неговите обврски во однос на тие постапки.
Број
Овластено лице,
Скопје,
Евидентен број на гаранцијата
(м.п.)
________________
(потпис)
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ПРИЛОГ 2 Банкарска гаранција

Образец БГ

(меморандум на банката)

ГАРАНЦИЈА за обезбедување на акцизен долг
Гарантот:
_____________________________________________________________________
По налог на :
_____________________________________________________________________
за обезбедување на акцизен долг согласно Законот за акцизите („Службен весник на Република Северна
Македонија” број 108/19, 143/19 и 225/19) издава:

ГАРАНЦИЈА бр. ............
за обезбедување на акцизен долг
Оваа гаранција на износ до _________________ денари може да се употребува за наплата на долг за
акцизни добра кои се произведуваат, складираат или чуваат во акцизен склад, кои се пуштаат во слободен
промет или испраќаат до повластен корисник, за акцизен долг за подигнати акцизни марки, за повластено
користење на акцизни добра на територијата на Република Северна Македонија ( да се избере потребното )
во период од ______________ до ____________.
Крајниот рок за наплата на гаранцијата е _____________.
ПОДАТОЦИ ЗА ГАРАНТОТ
Матичен број:
Даночен број:
Назив на гарантот:
Седиште:
Поштенски број:
Жиро сметка:
која се води кај:

.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.......................... Место: ..............................................
......................................................................................
......................................................................................

ПОДАТОЦИ ЗА АКЦИЗЕН ДОЛЖНИК - НАЛОГОДАВЕЦ
Матичен број:
Даночен број:
Назив:
Седиште:
Поштенски број:

......................................................................................
.................................................. ...................................
......................................................................................
......................................................................................
................................. Место .........................................

Гарантот се обврзува дека “на прв повик” и “без приговор” ќе го плати долгот согласно Законот за акцизите, до висината
која е наведена во оваа гаранција, а кој настанал или би можел да настане во рок на важење на гаранцијата.
Оваа гаранција се употребува и за обезбедување на долг за акцизни добра кои се произведуваат, складираат или чуваат
во акцизен склад, кои се пуштаат во слободен промет или испраќаат до повластен корисник, за акцизен долг за
подигнати акцизни марки, за повластено користење на акцизни добра територијата на Република Северна Македонија
започнати во рокот на важност на претходната гаранција бр. ____________ од _____________ издадена од гарантот
_________________________________.
Оваа гаранција е издадена во ______________ оригинални примероци.

___________________

М.П.
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Место и датум

_______________________
Потпис на овластеното лице

ПРИЛОГ 3
Потврда за готовински депозит
Образец АК-ПГД
Врз основа на член 24 став (3) од Правилникот за спроведување на Законот за акцизите, Царинската управа
на Република Северна Македонија издава

ПОТВРДА ЗА ГОТОВИНСКИ ДЕПОЗИТ Број: ..............
1.Акцизниот должник ............................................................................................................................................
од ................................................................................................... при Царинската управа положи готовински
депозит за обезбедување на плаќање на долг во висина од ..................................................... денари
2. Датум на уплата на готовинскиот депозит: .............................................. година
2.Готовинскиот депозит важи за обезбедување на плаќање на акцизен долг за акцизен склад, издадени
акцизни марки, повластено користење на акцизни добра во период од ................... до ............... година
3.Податоци за акцизниот должник
Даночен број:............................................................................
Назив:.........................................................................................
Седиште:....................................................................................
Поштенски број:........................Место:....................................
4.Акцизниот должник може да го употреби готовинскиот депозит при обезбедување на плаќањето на
обврските кои можат да произлезат од Законот за акцизите.
5.Акцизниот должник може да ја употребува оваа потврда за обезбедување на плаќањето на акцизниот
долг кај следниве царински органи:
.........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................
6.Готовинскиот депозот се намалува за секој платен износ по ова обезбедување до вкупната висина на
готовинскиот депозит.
7.Оваа потврда е издадена во.....................еднакви примероци.
___________________
Место и датум

М.П.

____________________
Потпис на овластеното лице
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ПРИЛОГ 4
Барање за враќање на готовински депозит

Образец АК-БВПГД

БАРАЊЕ ЗА ВРАЌАЊЕ НА ГОТОВИНСКИ ДЕПОЗИТ
1.

Податоци за подносителот на барањето
Назив
Адреса
Даночен број

Матичен број

Одговорно лице

Лице за контакт

Телефон/Телефакс

Е-маил

2.

Износ за готовинскиот депозит:

3.

Жиро сметка на која ќе се изврши враќањето:

4.

Подносител на барањето
Име и презиме на одговорно лице
(м.п.)
Потпис на одговорно лице
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