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Структура на ЕИД – групи и
подгрупи на податоци
 ЕИД е организирана во групи на податоци кои
содржат податоци.
 Податоците се групираат заедно на тој начин што
формираат врзани логички блокови во рамките на
една порака.
 Една група на податоци може да се расчлени на
повеќе подгрупи на податоци
 Поимот „број“ во појаснувањето за групата на
податоци означува колку пати групата на податоци
може да се користи во извозната декларација. (на
пример групата на податоци Наменувание на стока
може да се користи 999 пати во декларацијата

Структура на ЕТД - податоци
 Групите и подгрупите на податоци се
составени од податоци
 Секој податок се определува со вид и
должина на податокот
 Според видот податоците може да бидат:

а
алфабетски

n
нумерички

аn алфанумерички
 Бројот кој следи по шифрата ја означува
дозволената должина на податокот.

Структура на ЕТД - податоци
 При определување на должината на податокот се
применуваат следниве правила:
 Доколку има две точки пред показателот за должина
тоа значи дека податокот нема точно определена
должина, туку може да има максимално онолку
ознаки колку што е наведеното во показателот за
должина.
 Запирка во должината на податокот значи дека
податокот може да содржи децимали, бројката пред
запирката ја означува вкупната должина на
податокот (вклучувачки ги и децималите), а бројката
по запирката го означува максималниот број на
децимали. (на пример број 11,3 означува дека
податокот може да има 11 бројки од кои 3 можат да
бидат децимали

Правила за користење на групите на
податоци и на податоците
 Користењето на групите на податоци и на
податоците може да биде:
 Задолжително
 Факултативно
 Условено
 Доколку употребата на одреден податок е
условена, во спецификациjата за пораки
точно се дефинираат условите кои треба да
бидат исполнети за употреба на соодветиот
податок.

Групи и подгрупи на податоци
НАЗИВ НА ГРУПАТА НА ПОДАТОЦИ

Број

Начин на
употреба

---ЗАГЛАВИЕ

1х

R

---(ИЗВОЗНИК) ТРГОВЕЦ

1x

D

C510, MR0806

---(ПРИМАЧ) ТРГОВЕЦ

1x

O

R011

---ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА ЗА ИЗВОЗ

1x

R

---ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА НА ИЗЛЕЗ

1x

R

---РЕЗУЛТАТИ ОД КОНТРОЛА

1х

O

R160

---ПОДАТОЦИ ЗА ПЛОМБИ

1х

D

MC0016, R165

9999x

D

C569

---ГАРАНЦИЈА

9х

O

----- ОЗНАКА НА ГАРАНЦИЈА

99x

R

--------ОГРАНИЧЕНО ВАЖЕЊЕ ВО ЕЗ

1х

O

--------ОГРАНИЧЕНО ВАЖЕЊЕ НАДВОР ОД ЕЗ

99x

O

--- ИДЕНТИТЕТ НА ПЛОМБИ

Правила и услови

Групи и подгрупи на податоци
НАЗИВ НА ГРУПАТА НА ПОДАТОЦИ

---НАИМЕНУВАНИЕ НА СТОКА
------ПОВИКУВАЊЕ НА ПРЕТХОДЕН ДОКУМЕНТ
---------ИНФОРМАЦИЈА ЗА РАЗДОЛЖУВАЊЕ

Број

Начин на
употреба

999х

R

9x

D

999х

D

Правила и услови

MC0001, MR0004
C564, C567, MR0005,

-----ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ/ПОТВРДИ

99х

D

-----ПОСЕБНИ НАПОМЕНИ

99x

O

-----(ИЗВОЗНИК) ТРГОВЕЦ

1х

D

-----ТАРИФНА ОЗНАКА

1x

R

-----ПРЕСМЕТКА НА ДАВАЧКИ

99х

О

-----КОНТЕЈНЕРИ

99х

D

-----ПАКУВАЊЕ

99x

R

MR0006, MR0019

C510

C055

Групи и подгрупи на податоци
НАЗИВ НА ГРУПАТА НА ПОДАТОЦИ

Број

Начин на
употреба

Правила и услови

---ПРАВЕЦ НА ДВИЖЕЊЕ

99х

D

MC0016, R877

---ДЕКЛАРАНТ

1х

R

---УСЛОВИ НА ИСПОРАКА

1x

O

---ТРАНСАКЦИЈА

1х

O

---ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ

9x

D

C558

---ЦАРИНСКИ СКЛАД

1х

D

C561

---ЗАСТАПНИК

1x

R

Податоци во групата на податоци Заглавие













Локален референтен број (рубрика7)
Вид на декларaција
(рубрика 1)
Шифра на земја на намена (рубрика 17а)
Шифра на прифатена локација на стока (рубрика 30)
Прифатена локација на стока (рубрика 30)
Прифатена локација на стока – Шифра за јазик
Шифра на одобрена локација на стока (рубрика 30)
Шифра на земја на поаѓање/извоз (рубрика 15а)
Друго царинско место (рубрика 30)
Вид на внатрешен транспорт (рубрика 26)
Вид на транспорт на граница (рубрика 25)
Идентитет на траспортното средство при поаѓање
(извоз/транзит)
(рубрика 18)

Податоци во групата на податоци Заглавие
 Идентитет на траспортното средство при поаѓање - Шифра за јазик
 Идентитет на траспортното средство што ја минува границата
(рубрика 21)
 Идентитет на траспортното средство што ја минува границата–
Шифра за јазик
 Националност на превозното средство што ја поминува
границата(рубрика 21)
 Вид на превозното средство што ја минува границата
 Показател за контејнери (рубрика 19)
 Показател за јазик за комуникација при поаѓање
 Шифра за јазик на извозниот придружниот документ
 Вкупен број на наименованија (рубрика 5)
 Вкупен број на колети (рубрика 6)
 Вкупна бруто маса (рубрика 35)

Податоци во групата на податоци Заглавие










Датум на декларација (рубрика 54)
Место на декларација (рубрика 54)
Место на декларација – Шифра на јазик
Показател за посебни околности (S)
Начин на плаќање на транспортни трошоци (S)
Комерцијален референтен број (S)
Вкупен износ на давачки
Вид на декларација
Рок за завршување на постапката

Податоци во групата на податоци Заглавие
 Доколку одреден податок е внесен на ниво на „Заглавие“,
истиот не може да се користи на ниво на „Наименувание
на стока“ (пр. Извозник или примач);
 Дел од податоците не можат да се користат во
поедноставена постапка (пр. Прифатена локација на
стока, Друго царинско место)
 За шифра на јазик задолжитено се користи шифрата МК

Податоци во групата на податоци –
Декларант
 За определување на декларантот се користат следниве
податоците: Назив, Улица и број, Поштенски број, Град,
Шифра на земја, Назив и адреса - Шифра на јазик и ЕДБ
(Единствен даночен број)
 Декларантот претходно треба да биде евидентиран во
системот
 Услов МС0160 - сите податоци за назив и адреса (NAD –
Name and Address) (рубрика 14)='O' (факултативен внес),
доколку се веке познати во МЕОС, во спротивно податоците =
'R' (задолжителен внес)
 Правило MR0117 – за декларанти од Макеоднија ЕДБР = 'R'

Податоци во групата на податоци –
Испраќач и Примач
 За определување на Извозник и Примачот се користат
следниве податоците: Назив, Улица и број, Поштенски
број, Град, Шифра на земја, Назив и адреса - Шифра
на јазик и ЕДБ (Единствен даночен број)
 Овие групи на податоци се користат во случај кога ист
испаќач или примач се декларирани за сите
наименуванија на стоки. Во тој случај овие податоци на
ниво на Наименувание на стока не смеат да се користат
 Доколку испраќачот или примачот се домашни
компании, даночните броеви на истите мора да бидат
проверени од страна на системот

Податоци за царински испостави
 Како шифри на царински испостави ќе се користат
шифрите од Прилог 4 кон Правилникот за ЕЦД кои се
формирани со давање на ознаката МК и две нули
пред шифрата на царинската испостава од Прилог 2
кон Правилникот за ЕЦД

Група на податоци – Резултати од
контрола и Податоци за пломби
 Се користат само при спроведување на
поедноставена постапка
 За резултати од контрола се користи шифрата
А3
 Се внесува рокот за завршување на постапката
(90 дена)
 Доколку во одобението за локално царинење при
извоз е наведна употреба на пломби се
внесуваат податоци за број и идентитет на
употребени пломби

Група на податоци – Застапник
 Користењето на групата на податоци
„Застапник“ е задолжително
 Се внесува шифра за вид на застапување од
Прилог 2 кон Правилникот за ЕЦД.

Група на податоци – наименувание на стока













Реден број на наименование (рубрика 32)
Опис на стоката (рубрика 31)
Опис на стоката – Шифра за јазик
Бруто маса (рубрика 35)
Нето маса (рубрика 38)
Шифра на земја на поаѓање/извоз (ех руб. 15а)
Шифра на земја на намена (ех руб. 17а)
Начин на плаќање на транспортни трошоци (S)
Барана постапка (37)
Претходна постапка (37)
Национална постапка (37)
Статистичка вредност (46)

Група на податоци – наименувание на стока
Земја на потекло (рубрика 34)
Регион на производство/испорака
Дополнителна единица мерка
Вкупен износ на давачки на ниво на
наименувание (рубрика 47)
 Комерцијален референтен број (се користи број на
фактура)
 Ознака за опасна стока според ОН





Група на податоци – наименувание на стока
Оваа група ги содржи следниве подгрупи на
податоци:










ПОВИКУВАЊЕ НА ПРЕТХОДЕН ДОКУМЕНТ
ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ/ПОТВРДИ
ПОСЕБНИ НАПОМЕНИ
ИЗВОЗНИК
ТАРИФНА ОЗНАКА
ПРЕСМЕТКА НА ДАВАЧКИ
ПРИМАЧ
КОНТЕЈНЕРИ
ПАКУВАЊЕ

Подгрупа на податоци – Повикување на
претходни документ
 Во групата на податоци Повикување на
претходни документи се внесуваат податоци за
вид на претходен документ и број на претходен
документ;
 За податокот „Вид на претходен документ“ ќе се
користат шифрите за претходен документ
дадени во Прилог 4 на Правилник за ЕЦД
 Податокот „Дебит/кредит“ ќе се користи во
случај кога со предметната декларација треба да
се раздолжи задолжена тежина со некој
претходен документ.

Подгрупа на податоци – Приложени
документи/потврди
 Во групата на податоци Повикување на
претходни документи се внесуваат податоци
за вид на приложени документи и број на
приложени документи
 Во групата на податоци Приложени
документи/потврди за податокот „Вид на
документ“ ќе се користат шифрите за
приложени документи кои се користат во
ТАРИМ

Подгрупа на податоци - Колети
Во подгрупата на податоци Колети се
внесуваат податоци за Ознаки и броеви
на колети, Вид на колети, Број на колети
и Број на парчиња
Податокот за Ознаки и броеви на колети
и Број на колети не се пополнуваат во
случај кога станува збор за стока во
рефус или неспакувана стока
Во случај на неспакувана стока се
внесува податокот за Број на парчиња
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факс: +389 (2) 323 78 32
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