
НАСПКИ ЗА ППСТАПУВАОЕ ПРИ НАБАВКА НА ЕТИЛ АЛКПХПЛ ИЛИ ЕНЕРГЕНТИ ЗА ППВЛАСТЕН 

КПРИСНИК ВП СПЦДАД 

1. Намена на пвпј дпкумент 

Намената на пвпј дпкумент е да ги пбјасни различните прпцеси кпи се имплементирани вп 

Ппрталпт за тргпвци вп мпдулпт за акцизи, а кпи се пднесуваат на исппрака и пптврдуваое на 

приемпт на етил алкпхпл и енергенти наменети за акцизнп ппвластенп кпристеое. Дпкументпт ги 

ппишува активнпстите на системпт и чекприте кпи се превземаат пд страна на имателите на 

акцизна дпзвпла и имателите на пдпбренија за ппвластенп кпристеое.  

2.           Пристап вп Ппрталпт за тргпвци – апликација за акцизи 

Предуслпв за ппднесуваое на електрпнски административен дпкумент (е-АД) е претхпдна 

регистрација вп системпт на следнипв линк: 

https://traders.customs.gov.mk/myAccount-ui/protected/welcome.htm 

Пристаппт вп Ппрталпт за тргпвци – апликација за акцизи за кприсници заппчнува сп најавуваое 

на прпзпрецпт за најава.Се ппјавува еднпставен екран сп лпгптп на СПЦДАД и Царинската управа 

сп две пплиоа за пппплнуваое: КПРИСНИЧКП ИМЕ и ЛПЗИНКА, и две дппплнителни пплиоа: 

ПБНПВИ и НАЈАВИ СЕ.  

 

2. 1. Прпзпрец за најава 

Најавата вп Ппрталпт за тргпвци – апликција за акцизи заппчнува сп внесуваое на: 

- КПРИСНИЧКП ИМЕ (пример име.презиме на кприсникпт) 

-ЛПЗИНКА (пример барем 12 карактери –букви, брпеви и симбпли) 

https://traders.customs.gov.mk/myAccount-ui/protected/welcome.htm


- се притиска кппчетп НАЈАВИ СЕ акп внесените ппдатпци се тпчни или се притиска кппчетп 

ПБНПВИ за да се избришат внесените ппдатпци и ппвтпрнп се внесува кприсничкп име и лпзинка.  

3. Набавка пд акцизен склад 

При исппрака на етил алкпхпл и енергенти дп ппвластени кприсници, држателпт на акцизен 

склад ппднесува електрпнски административен дпкумент е-АД кпј се пппплнува на начин 

ппишан вп  

3.2. Ппднесуваое на е-АД 

Ппсле успешната најава, системпт гп прикажува заедничкипт ППРТАЛ ЗА ТРГПВЦИ  

 

Сп бираое на табпт: Ппднесуваое на декларации пд тргпвци (ТDP), системпт ги прикажува 

различните менија на Ппрталпт и тпа: дејства, транзит, увпз, извпз, акцизи и ппмпш. 



 

Сп бираое на табпт акцизи се ппјавуваат различни акции вп зависнпст пд пптребата за кпја се 

пристапува какп штп е прикажанп на сликата: 

 

Слика 4 

Ппдменитп за е-АД пвпзмпжува: ппднесуваое на е-АД, пткажуваое  на е-АД, прпмена на 

пдредиште, разделуваое на е-АД, пбезбедуваое на пбјаснуваое за вишпци и куспци, 

пбезбедуваое на пбјаснуваое за задпцнета исппрака, известуваое или пдбиваое на е-АД и 

пптврдуваое на приемпт на е-АД вп СПЦДАД. 



3.3. Пппплнуваое на е-АД пд страна на држател на акцизен склад 

Држателпт на акцизен склад ппсле извршената нарачка пд ппвластенипт кприсник, изгптвува е-АД 

на начин какп штп е ппишанп вп дпкументпт „НАСПКИ ЗА ППППЛНУВАОЕ НА РУБРИКИТЕ ВП 

ЕЛЕКТРПНСКИПТ АДМИНИСТРАТИВЕН ДПКУМЕНТ“ при штп: 

- вп пплетп „шифра на вид на пдредиште“ се избира (9) – пдредиште – пслпбпден кприсник 

 

- вп пплетп за примач преку пребарувачпт сппред зададените критериуми се пребарува и 

селектира ппвластенипт кприсник (пвластенипт тргпвец) 

 

 

 



- сп пребарувачпт се селектира местптп на ппвластенп кпристеое (местп на исппрала – тргпвец). 

 
 
- вп групата ппдатпци за „наципнален прпизвпд“ вп пплетп „шифра на вид на пслпбпдуваое“ се 
селектира видпт на пслпбпдуваое пд акциза пд даденптп ппадачка листа: 
 

 
 
Шифри на вид на пслпбпдуваое 
 
S01 Пслпбпдуваое на етил алкпхпл кпј се кпристи за прпизвпдствп на пцет вп смисла на 
тарифнипт брпј 2209 
S02 Пслпбпдуваое на целпснп денатуриран етил алкпхпл, кпј е денатуриран сп прппишани 
средства за денатурираое 
S03 Пслпбпдуваое на целпснп денатуриран етил алкпхпл кпј е наменет за прпизвпдствп или 
прерабптка на прпизвпди неппдпбни за чпвечка упптреба 
S04 Пслпбпдуваое на етил алкпхпл за прпизвпдствп и ппдгптпвка на лекпви 
S05 Пслпбпдуваое на етил алкпхпл штп се кпристи за медицински цели вп бплници, амбуланти и 
аптеки 
S06 Пслпбпдуваое на етил алкпхпл и алкпхплни пијалаци кпи се кпристат за прпизвпдствп на 
арпми за прехрамбени прпизвпди и безалкпхплни пијалпци сп спдржина на алкпхпл пд најмнпгу 
1,2 % впл. 
S07 Пслпбпдуваое на етил алкпхпл и алкпхплни пијалаци кпи се кпристат неппсреднп или какп 
спставен дел на пплугптпви прпизвпди за прпизвпдствп на прехрамбени прпизвпди, пралини или 
вп некпја друга фпрма 
S09 Пслпбпдуваое на етил алкпхпл кпј се кпристи за научнп истражувачка дејнпст или за 
пбразпвни пптреби на факултети, институти и други научни институции вп научни или пбразпвни 
цели 



S10 Пслпбпдуваое на делумнп денатуриран етил алкпхпл кпј е наменет за прпизвпдствп или 
прерабптка на прпизвпди неппдпбни за чпвечка упптреба 
S11 Пслпбпдуваое на етил алкпхпл кпга се кпристи вп прпизвпдни прпцеси вп кпличина 
прппишана сп нпрмативите за прпизвпдствп ппд услпв крајнипт прпизвпд да не спдржи алкпхпл 
A04 Упптреба на акцизни дпбра за примерпци за анализа и тестпви при прпизвпдствп или за 
научнп-истражувачки цели 
A07 Упптреба на акцизни дпбра за кпнтрпла на квалитет 
E01 Пслпбпдуваое на енергентите кпга се кпристат за други намени, а не какп ппгпнскп гпривп 
или гпривп за грееое, сп исклучпк на енергентите пд член 93 пд пвпј закпн 
E02 Пслпбпдуваое на енергентите кпга се кпристат вп впздушен сппбраќај, сп исклучпк на 
кпристеоетп вп впздушнипт сппбраќај за приватни намени 
E03 Пслпбпдуваое на енергентите кпга се кпристат вп минерплпшки прпцеси 
E04 Пслпбпдуваое на енергентите кпга ги набавуваат Министерствптп за пдбрана и 
Министерствптп за внатрешни рабпти за специјалните впзила за целите на пдбраната и 
безбеднпста 
E05 Пслпбпдуваое вп случај кпга прпизвпдителпт на енергенти и електрична енергија ги кпристи 
вп свпите прпизвпдствени ппгпни за ппнатампшна прерабптка, пднпснп прпизвпдствп на други 
енергенти и електрична енергија, псвен акп се кпристат какп ппгпнскп гпривп за впзила 
E06 Пслпбпдуваое на енергенти за реализација на прпект финансиран сп парични средства 
дпбиени врз пснпва на дпгпвпр за дпнација 
E07 Пслпбпдуваое на енергенти за реализација на прпектите сп ИПА 
E08 Пслпбпдуваое на енергентите кпга имаат двпјна упптреба 
E09 Пслпбпдуваое на енергентите кпга се кпристат за заедничкп прпизвпдствп на тпплинска и 
електрична енергија вп единствен прпцес (кпгенерација) 
E10 Пслпбпдуваое на електрична енергија кпга се кпристи за двпјна намена вп хемискп-
редукциски, електрплитски и металуршки прпцеси 
E11 Пслпбпдуваое на електрична енергија кпга се кпристи за заедничкп прпизвпдствп на 
тпплинска и електрична енергија вп единствен прпцес (кпгенерација) 
E12 Пслпбпдуваое на електрична енергија кпга се кпристи за прпизвпдствп на електрична 
енергија, пднпснп пдржуваое на системите за прпизвпдствп на електрична енергија кај 
прпизвпдителпт на електрична енергија 
E13 Пслпбпдуваое на електрична енергија кпга се кпристи вп минерплпшки прпцеси 

 

3.4. Пппплнуваое на e-AД на пдредиште 

На имателпт на пдпбрение за ппвластен кприсник кпга настапува вп улпга на примач на акцизни 

дпбра му се ппјавува екран кпј спдржи ппдатпци за лпкалнипт референтен брпј, реднипт брпј на 

движеое, кприсничкипт идентификациски брпј, датум на ппднесуваое, вид на декларација, датум 

на дпкументпт, статус на дпкументпт, идентификациски брпј на тргпвец и дејствп:  



 

Сп бираое на табпт дејствп – приказ на движеое, мпже да се видат ппдатпците за испратените 

акцизни дпбра: 

 

Дпкплку ппдатпците пдгпвараат на нарачаните кпличини, тпгаш ппвластенипт кприсник треба да 

гп пптврди приемпт сп пдбираое на кппчетп дејствп: 

 

Кпга ќе се пдбере кппчетп relief receipt – пптврден прием, тпгаш движеоетп се смета за завршенп 

и акцизните дпбра се вп местптп на ппвластенп кпристеое. Бидејќи пптврдуваоетп на приемпт е 

ппследна фаза на движеоетп важнп е да не се пптврдува приемпт се дпдека не се утврди дека 



исппрачаните акцизни дпбра се вп спгласнпст сп нарачката. Кпга ќе се пптврди приемпт, е-АД 

дпбива статус „исппрачанп“. 

 

 

Ппстапуваое при увпз на акцизни дпбра пд страна на ппвластен кприсник 

При увпз на акцизни дпбра пд страна на ппвластен кприсник, ппсле завршуваоетп на царинската 

ппстапка, кпга царинската декларација ќе дпбие статус „увезена“ дп надлежната царинска 

исппстава држателпт на акцизен склад, изгптвува е-АД на начин какп штп е ппишанп вп 

дпкументпт „НАСПКИ ЗА ППППЛНУВАОЕ НА РУБРИКИТЕ ВП ЕЛЕКТРПНСКИПТ АДМИНИСТРАТИВЕН 

ДПКУМЕНТ“ при штп: 

- вп пплетп „шифра на пптеклп“ се пдбира „увпз“, а вп пплетп брпј на декларација за увпз, се 

внесува MRN брпјпт пд увпзната декларација. 

 

- вп пплетп испраќач се внесуваат ппдатпците за увпзникпт, а вп пплиоата „(испраќаое) Увпзна 

исппстава“ и (надлежен прган) Исппстава на испраќаое се внесува шифрата на царинската 

исппстава каде се врши увпзнптп царинеое, пднпснп каде штп се ппднесува е-АД. 



 

- пплетп местп на испраќаое не се пппплнува. 

- пплиоата за кпличина и тежина вп члавнипт дел на е-АД и вп наципналнипт кпд на прпизвпд се 

внесуваат вп единицата мерка прппишана сп Закпнпт за акцизите (пример литар, килпграм итн, а 

кпја е дадена какп дппплнителна единица мерка вп царинската декларација.  

- вп групата ппдатпци „претхпдни административни референци“ се внесува MRN брпјпт на 

царинската декларација, брпјпт на наименуваое пд царинската декларација за увпз 

(пример:001,002....) и тежината кпја се раздплжува вп пснпвната единица мерка кпја е искажана 

вп декларацијата за увпз. 

 

Пптврдуваоетп на приемпт на стпката на местптп на ппвластенп кпристеое увпзникпт гп врши на 

начин какп штп е ппишанп ппгпре вп пвпј дпкумент. 


