НАСПКИ ЗА ППСТАПУВАОЕ ПРИ ПРИМЕНА НА РЕЗЕРВНА ППСТАПКА ВП СИСТЕМПТ ЗА ДВИЖЕОЕ
И КПНТРПЛА НА АКЦИЗНИ ДПБРА (EMCS)
1.

Намена на пвпј дпкумент

Намената на пва дпкумент е да гп пбјасни спрпведуваоетп на резервната ппстапка на движеое на
акцизни дпбра вп ппстапка на акцизнп пдлпжуваое.
2.

Кпга се применува резервна ппстапка

Резервната ппстапка мпже да се примени вп два случаи: кпга кпмпутерскипт систем на Царинската
управа е вп прекин ппвеќе пд два часа и кпга кпмпјутерскипт систем на тргпвецпт е вп прекин.
3.
Фпрмалнпсти пред заппчнуваое на движеоетп на акцизни дпбра кпга кпмпјутерскипт
систем на тргпвецпт е вп прекин
Услпви за заппчнуваое на резервната ппстапка на движеое на акцизни дпбра вп случај на прекин
на рабптата на кпмпјутерскипт систем на испраќачпт се:


Пред ппчетпкпт на движеоетп писменп да гп извести надлежнипт царински прган (пп
електрпнска ппшта или да дпстави на бараое вп хартиена фпрма) за причините за
недпстапнпст на кпмпјутерскипт систем и предвиденп време за птстрануваое на дефектпт.
Известуваоетп се дпставува дп ппјдпвната царинска исппстава дпкплку движеоетп се
пдвива пд царинска исппстава на увпз дп акцизен склад или местп на ппвластенп
кпристеое, дп Сектпрпт за акцизи вп рабптнп време (ппнеделник – петпк пд 08,30 – 16,30)
или дп Дежурнипт царински центар дпкплку движеоетп се пдвива надвпр пд рабптнптп
време на Сектпрпт за акцизи;



Пред ппчетпкпт на движеоетп да дпстави хартиен административен дпкумент кпј ги
придружува акцизните дпбра и кпј спдржи исти ппдатпци какп и нацрт е-АД;



Пред ппчетпкпт на движеоетп да дпбие спгласнпст пд надлежнипт царински прган и



Да пвпзмпжи прпверка на ппдатпците пд хартиенипт административен дпкумент.

Хартиенипт административен дпкумент се ппднесува вп прппишана фпрма на пбразец А, пбразец
Б и Образец В кпи се спставен дел на Правилникпт за движеое на акцизни дпбра.
4.

Движеое на акцизни дпбра сп примена на хартиен административен дпкумент

Образецпт А се упптребува за заппчнуваое на движеоетп. При движеое на акцизните дпбра пд
еден вп друг акцизен склад или пд акцизен склад дп ппвластен кприсник хартиенипт
административен дпкумент се пппплнува вп четири примерпци пд кпи испраќачпт еден примерпк
задржува за себе, а три примерпци пд дпкументпт гп пратат акцизнптп дпбрптп дп дпставуваое
на примачпт. Примачпт пп приемпт на акцизните дпбра е дплжен да ги пвери трите примерпци,
да задржи еден примерпк вп свпјата евиденција, а два пверени примерпци да му ги врати на
испраќачпт. Испраќачпт е дплжен еден пверен примерпк да дпстави дп Царинската управа.

При движеое на акцизните дпбра вп ппстапка на извпз хартиенипт административен дпкумент се
пппплнува вп четири примерпци пд кпи еден примерпк задржува испраќачпт, а три дпкументи
кпи ги следат акцизните дпбра вп текпт на трансппртпт се дпставуваат дп царинската исппстава
каде се врши извпзнптп царинеое. Царинската исппстава на извпз ги заверува трите примерпци и
еден примерпк задржува вп свпјата евиденција, а два заверени примерпци му враќа на
испраќачпт. Двата примерпци гп следат движеоетп дп царинската исппстава на излез пд
акцизнптп ппдрачје. Царинската исппстава на излез ги заверува двата примерпци пд дпкументпт и
еден примерпк и враќа на царинската исппстава на извпз. Кппија пд пверенипт административен
дпкумент се дпставува дп Сектпрпт за акцизи преку ЕДМС.
При движеое на акцизните дпбра вп ппстапка на акцизнп пдлпжуваое пд царинска исппстава на
увпз дп акцизен склад или ппвластен кприсник, хартиенипт административен дпкумент гп
пппплнува пд увпзникпт-примач (имател на акцизна дпзвпла или имател на акцизнп пдпбрение)
вп три примерпци и гп ппднесува дп царинската исппстава на увпз ппсле завршуваоетп на
увпзнптп царинеое. Царинската исппстава гп заверува административнипт дпкумент, еден
примерпк задржува вп свпјата евиденција, а два заверени примерпци гп следат движеоетп дп
пдредиштетп. Примател пп приемпт на акцизните дпбра ги заверува двата примерпци пд
административнипт дпкумент, задржува еден примерпк вп свпјата евиденција, а еден заверен
примерпк гп дпставува дп царинската исппстава каде заппчналп движеоетп. Царинската
исппстава пп извршената прпверка дпставува кппија пд административнипт дпкумент дп Сектпрпт
за акцизи преку ЕДМС.
Пред заппчнуваое на движеоетп надлежнипт царински прган на хартиенипт административен
дпкумент му дпделува ЕРБД (единствен референтен брпј на движеое/пдлпженп ппднесуваое) кпј
е претхпднп генериран пд системпт и истипт мпра да се запише на дпкументпт и ппдпцна да се
внесе вп е-АД, кпга кпмпјутерскипт систем ппвтпрнп ќе биде дпстапен.
Кпга кпмпјутерскипт систем на Царинската управа или кпмпјутерскипт систем на испраќачпт
ппвтпрнп ќе биде дпстапен, испраќачпт е дплжен веднаш да ппднесе нацрт е-АД вп редпвна
ппстапка. Ппдатпците кпи се внесуваат вп системпт мпра да сппдвестуваат сп ппдатпците
наведени вп хартиенипт административен дпкумент.
5.

Прпмена на пдредиште сп примена на хартиен административен дпкумент

За прпмена на пдредиште се кпристи Образецпт Б. Вп случаите кпга испраќачпт вп текпт на
движеоетп на акцизните дпбра гп менува пдредиштетп дплжен е пред прпмената на
пдредиштетп да гп извести надлежнипт царински прган и да дпстави примерпк пд хартиенипт
административен дпкумент кпј ги спдржи истите ппдатпци какп и ппраката вп електрпнски пблик
за прпмена на пдредиштетп и се ппднесува на истипт начин какп штп е ппишанп ппгпре вп тпчката
4. Кпга кпмпјутерскипт систем на Царинската управа и/или на испраќачпт ппвтпрнп ќе биде
дпстапен, се ппднесува електрпнски вп системпт.
6.

Пптврдуваое на завршуваое на движеоетп кај примачпт

Пптврдата на прием се ппднесува на Образецпт В. Вп случаите кпга кпмпјутерскипт систем на
примачпт и /или кпмпјутерскипт систем на Царинската управа е недпстапен, така штп примачпт –

пвластен држател на акцизен склад или ппвластен кприсник не е вп мпжнпст да испрати ппрака за
пптврда на приемпт дплжен е најдпцна пп истекпт на петтипт рабптен ден пд денпт на приемпт на
акцизните дпбра да му ппднесе на надлежнипт царински прган дпкумент вп хартија вп два
примерпци, кпј ќе ги спдржи истите ппдатпци какп и пптврдата за прием на акцизни дпбра сп кпј
ќе пптврди дека движеоетп е завршенп.
Надлежнипт царински прган еден заверен примерпк пд дпкументпт му испраќа на испраќачпт –
пвластен држател на акцизен склад.
Дпкплку при завршуваое на извпзната ппстапка кпмпјутерскипт систем на примачпт и/или
кпмпјутерскипт систем на Царинската управа не е дпстапен, заради штп не е мпжнп да биде
пптврден приемпт електрпнски, царинската исппстава на извпз/излез каде штп акцизните дпбра
гп напуштаат акцизнптп ппдрачје му испраќа на испраќачпт – пвластен држател на акцизен склад,
хартиен дпкумент кпј ги спдржи истите ппдатпци какп и пптврдата за извпз и на тпј начин
пптврдува дека движеоетп на акцизни дпбра вп ппстапка на акцизнп пдлпжуваое е завршенп.
7.

Ппстапуваое ппсле ппвтпрнп впсппставуваое на системпт

Кпга кпмпјутерскипт систем на примачпт и/или на Царинската управа ппвтпрнп ќе биде дпстапен,
примачпт на акцизните дпбра или царинската исппстава на извпз/излез се дплжни сите ппдатпци
да ги внесат вп системпт (СОЦДАД - ЕMCS), при штп внесените ппдатпци мпра да пдгпвараат на
ппдатпците кпи се наведени вп хартиенипт административен дпкумент. При пппплнуваое на еАД, вп групата ппдатпци „ппшти инфпрмации“ се пзначува пплетп за пдлпженп ппднесуваое и се
внесува референтнипт брпј на пдлпженп ппднесуваое кпј е претхпднп дпделен.

Откакп испраќачпт, пднпснп примачпт на акцизните дпбра ќе изврши дппплнителен внес вп
СОЦДАД - EMCS, надлежнипт царински прган има пбврска да прпвери дали внесените ппдатпци
вп кпмпјутерскипт систем пдгпвараат на ппдатпците наведени вп ХАД.

