
Во врска со примената на новиот Закон за акцизите од 01.01.2020 година, како и воведувањето на 

Системот за обработка на царински декларации и акцизни документи – Подапликација за акцизи, 

Царинската управа го издава следното  

С О О П Ш Т Е Н И Е  

ЗА 

ИМАТЕЛИТЕ НА АКЦИЗНИ ДОЗВОЛИ КОИ ЌЕ СЕ ПРЕРЕГИСТРИРААТ КАКО МАЛИ ДЕСТИЛЕРИИ  

Се известуваат имателите на акцизни дозволи кои ги исполнуваат условите за пререгистрација 

како мали дестилерии потребно е да се регистрираат во системот и да поднесат барање за 

реиздавање на акцизната дозвола, односно за издавање на акцизна дозвола за мала дестилерија 

најдоцна до 31.12.2020 година да се регистрираат во Системот и да поднесат електронско барање 

за реиздавање. Еден од условите за пререгистрација како мала дестилерија е почетната состојба 

на акцизниот склад да биде „нула“, односно во акцизниот склад да нема залиха на акцизни добра 

произведени во претходниот период. 

Регистрирањето во системот се врши преку следниот линк: 

https://trader.customs.gov.mk/registration-ui/public/main.htm?execution=e1s1&lang=mk 

Поднесувањето на барањето за реиздавење на дозволите и одобренијата во системот се врши 

преку следниот линк: 

https://trader.customs.gov.mk/trader-meos-ui/protected/main.htm 

За регистрирање во системот и поднесување на документи преку системот потребно е да се 

обезбеди дигитален сертификат.  

Дополнителни информации и документација може да се најдат на следниот линк: 

http://carina.mk/index.php/mk/e-carina/socdad-mk/socdad-teh-dok-mk 

или на телефон 02 3 29 39 41 и 02 3 29 39 08  

Барањето треба да се поднесе и во хартија со административни такси 50,00 и 500,00 денари. Кон 

барањето треба да се приложат следниве документи: 

− Решение од Централниот регистар на РСМ од кое може да се види дејноста и седиштето 
на подносителот на барањето; 

− План за производство на етил алкохол и жестоки алкохолни пијалаци од мала дестилерија 
кој содржи информации за: 

                  а) видот на алкохолни пијалаци што треба да се произведат и складираат во акцизниот 

склад, 



                 б) просечната месечна количина на етил алкохол и алкохолни пијалаци што треба да се 

произведе според видот и стапките на акциза, 

                в) максималната планирана количина на етил алкохол и алкохолни пијалаци, кои во 

акцизниот период треба да се пуштат во слободен промет - по видови добра и стапки на акциза, 

                г) производствениот капацитет за производство на етил алкохол и максимален капацитет 

на складирање на алкохолни пијалаци - по видови и стапки на акциза, 

− Изјава од која е видно дека малиот независен производител на етил алкохол и жестоки 

алкохолни пијалаци за комерцијални цели е правно и економски на било кој начин 

независен од од било кој друг производител на етил алкохол и жестоки алкохолни 

пијалаци; 

− Изјава дека во акцизниот склад нема залиха на акцизни добра произведени во 

претходните години; 

− Изјава од подносителот на барањето за видови на алкохолни пијалаци кое ќе произведува 

и 

− Изјава дека производите ќе ги обележи со специјална етикета во согласност со член 72 

став (7) од Законот за акцизите. 


