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НАСОКИ ЗА НАСОКИ ЗА НАСОКИ ЗА НАСОКИ ЗА ВРАЌАЊЕ НА ПЛАТЕНА АКЦИЗА ЗА ДИПЛОМАТСКИ И ВРАЌАЊЕ НА ПЛАТЕНА АКЦИЗА ЗА ДИПЛОМАТСКИ И ВРАЌАЊЕ НА ПЛАТЕНА АКЦИЗА ЗА ДИПЛОМАТСКИ И ВРАЌАЊЕ НА ПЛАТЕНА АКЦИЗА ЗА ДИПЛОМАТСКИ И 
КОНЗУЛАРНИ ПРЕТСТАВНИШТВА И МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИКОНЗУЛАРНИ ПРЕТСТАВНИШТВА И МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИКОНЗУЛАРНИ ПРЕТСТАВНИШТВА И МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИКОНЗУЛАРНИ ПРЕТСТАВНИШТВА И МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ    

 
1.1.1.1. Намена Намена Намена Намена нананана    документотдокументотдокументотдокументот    

 
Намената на ова упатство е да ги објасни процесите за поднесување на барање за 
враќање на платена акциза за дипломатски и конзуларни претставништва и 
меѓународни организации и за нивниот персонал, за акцизни добра купени на 
акцизното подрачје на Република Северна Македонија.  
Регистрираните субјекти во системот, најпрво потребно е да поднесат барање за 
одобрение  во СОЦДАД - Порталот за трговци, по чие одобрување подоцна ќе можат 
да поднесуваат  декларации за поврат на акцизата. 
 
 
2.2.2.2. Пристап во Порталот за трговци Пристап во Порталот за трговци Пристап во Порталот за трговци Пристап во Порталот за трговци –––– апликација за акцизи апликација за акцизи апликација за акцизи апликација за акцизи    

 
Кон системот се пристапува преку следниот линк 
„https://trader.customs.gov.mk/myAccount-ui/protected/welcome.htm“ или преку веб 
страна на Царинската управа www.customs.gov.mk, со одбирање на прозорецот eeee----
customs, customs, customs, customs, СОЦДАД, Стартувај (Слика 1).СОЦДАД, Стартувај (Слика 1).СОЦДАД, Стартувај (Слика 1).СОЦДАД, Стартувај (Слика 1).    

    

    
Слика 1 

    
За регистрација на корисник во системот се бира “Registration Application”, за 
поднесување на барања за одобренија се бира линкот до “Trader MEOS” а  за 
поднесување на декларации за поврат на акциза се одбира линкот “Trader Account 
Management” па потоа TDP – Trader declaration Processing. 
Пристапот во Порталот за трговци – апликација за акцизи за корисници започнува со 
најавување на прозорецот за најава (Слика 2). Се појавува едноставен екран со логото 
на СОЦДАД и Царинската управа со две полиња за пополнување: КОРИСНИЧКО ИМЕ 
и ЛОЗИНКА, и две дополнителни полиња: ОБНОВИ и НАЈАВИ СЕ. 
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2.2.2.2.1. Прозорец за најава1. Прозорец за најава1. Прозорец за најава1. Прозорец за најава    
 

Најавата во Порталот за трговци – апликција за акцизи започнува со внесување на: 
 
- КОРИСНИЧКО ИМЕ (пример: име.презиме на корисникот) 
-ЛОЗИНКА (пример: барем 12 карактери –букви, броеви и симболи) 
- се притиска копчето НАЈАВИ СЕ ( ако внесените податоци се точни) или се притиска 
копчето ОБНОВИ за да се избришат внесените податоци и повторно се внесува 
корисничко име и лозинка (ако внесените податоци се погрешни). 

 
Слика 2 

 
3333. Поднесување на барање за издавање на авторизација (одобрение) за поврат на. Поднесување на барање за издавање на авторизација (одобрение) за поврат на. Поднесување на барање за издавање на авторизација (одобрение) за поврат на. Поднесување на барање за издавање на авторизација (одобрение) за поврат на    
акциза акциза акциза акциза     
После успешната најава на линкот “Trader Account Management”, системот го 
прикажува заедничкиот ПОРТАЛ ЗА ТРГОВЦИ од каде го избираме „MEOS – 
Management of economic operators system“ (Слика 3).  
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Слика 3 

 
Доколку физичкот лице е овластено во СОЦДАД да застапува и правно лице, со 
бирање на табот „MEOS – Management of economic operators system“, системот ни 
дава опција да бираме дали сакаме да продолжиме со застапување на самите себе 
или сакаме да продолжиме со застапување на правен субјект, во случајот амбасада, 
конзуларно претставништво или меѓународна организација (Слика 4). 
 

 
Слика 4 

Доколку подносителот има овластување за застапување на амбасада, конзуларно 
претставништво или меѓународна организација, а сакаме да поднесеме барање за 
поврат на акциза за сопствени потреби, одбираме „Продолжете со лично 
застапување„. 
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Доколку подносителот нема овластување за застапување на службен субјект со 
бирање на „МЕОС„ се отвара директно нов прозорец.  
Со кликање на полето „Управување со одбренија“ се отвара мени кои ни дава опција 
да се поднесе ново барање за одобрение, да се поднесе барање за измена на веќе 
издадено одобрение, да се пребаруваат поднесените барањата и да се пребаруваат 
издадените одобренијата (Слика 5). 
 

 
Слика 5 

 
Со одбирање на полето „Поднеси ново барање„„Поднеси ново барање„„Поднеси ново барање„„Поднеси ново барање„ се отвара листа на која се прикажани 
сите одобренија кои можат да бидат побарани преку системот. Во листата на 
одобренија за АкцизиАкцизиАкцизиАкцизи се избира Одобрение за ослободување од акциза со враќање Одобрение за ослободување од акциза со враќање Одобрение за ослободување од акциза со враќање Одобрение за ослободување од акциза со враќање 
((((Excise Excise Excise Excise Duties Duties Duties Duties Refund)Refund)Refund)Refund) (слика 6). 

 
Слика 6 
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Кога се поднесува барање за издавање на одобрение за Амбасадата, Дипломатското 
или конзуларно претставништво или Меѓународната организација од паѓачкото мени 
се бира „Посебни субјекти за службени потреби„ (Слика 7),  а дококлу физичкото лице 
поднесува барање за сопствени потреби се бира „Посебни субјекти за приватни 
потреби„ (Слика 8).  
 

 
Слика 7 

 
Слика 8 

 
По бирањето на видот на барањето за поврат, се клика на полето „Изберете вид и 
продолжете“ на горната десна страна на прозорецот, по што се отвара нов прозорец со 
резиме на барањето на кое му е доделен единствен референтен број од системот.  
 
Се продолжува со пополнување на податоците во барањето. Од паѓачките менија во 
делот „Царински орган на издавање“ и „Царинска испостава за надгледување“ се 
избира  МК09000-Централна управа (Слика 9). 
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Слика 9 

 
Во општиот дел од барањето „Царински орган за контрола“ од паѓачко мени се избира 
повторно МК09000-Централна управа, се наведува името и презимето на барателот 
на повратот, а матичниот број се пополнува автоматски (Слика 10). 

 
Слика 10 

Податоците за контакт барателот ги пополнува внесувајќи ги самиот сите податоци 
(Слика 11). 
 

 
Слика 11 

 
 Во делот од барањето „Посебен субјект“, од паѓачко мени се избира шифрата на 
посебниот субјект, во зависност од тоа дали станува збор за Амбасада, Конзулат или 
Меѓународна организација (Слика 12). 
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Слика 12 

 
Останитете податоци во делот од барањето „Посебен субјект“, односно: име на 
канцеларија на застапник, име на овластено лице, презиме на овластено лице и 
позиција на овластено лице барателот ги пополнува самиот (Слика 13). 
 

 
Слика 13 

 
Податоците во делот „Банкарска сметка“, односно Име на банка, Референтен број на 
пренос, Имател на банкарска сметка, број на банкарска сметка и сметка на пренос,  
барателот ги пополнува самиот (Слика 14). 
 

 
Слика 14 

 
Откако барањето е целосно пополнето имаме опција за: Потврдување на барањето, 
Поднесување на барањето и Зачувување како работен документ. (Validate, Submit and 
Save as Draft). 
Со опцијата „Потврдување на барањето“ системот врши проверка дали барањето е 
целосно и точно пополнето. 
 
По поднесување на барањето, истото се процесира во порталот на Царинската управа 
каде истото се разгледува и може да биде одобрено, да биде вратено на доработка или 
да биде одбиено. Времето за решавање по поднесеното барање е два месеци. 
Барателот може да го следи статусот на барањето во „МЕОС„ со кликање на полето 
„Управување со одбренија“ и бирање на  „Пребарај барања“. Во критериумите за 
пребарување, кај „Вид на барање“ одбираме „Барање за поврат на акциза со враќање“ 
(Excise Refund) и Пребарај (Слика 15). 
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Слика 15 

 
Системот ќе ни ги генерира поднесените барања за одобрение за враќање на акциза, а 
во статус можеме да го следиме статусот на нашето барање. Во прикажаната Слика 16 
барањето е одобрено. 
 

 
Слика 16 
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Одкако барањето за овластување за поврат на акцизи ќе биде одобрено од 
Царинскста управа, барателот може да започне со поднесување на декларации за 
враќање на акциза. 
 
4.4.4.4. Декларации за враќање на акцизаДекларации за враќање на акцизаДекларации за враќање на акцизаДекларации за враќање на акциза    
 
За поднесување на барања за поврат на акциза  се избира линкот “Trader Account 
Management” па потоа табот TDP – Trader declaration Processing (Слика 17). 

 
Слика 17 

 
Со бирањето на “TDP” системот ги прикажува различните менија на Порталот и тоа: 
дејства, транзит, увоз, извоз, акцизи и помош (слика 18). 

 
Слика 18 

 
Со бирање на табот акцизи се појавуваат различни акции во зависност од потребата 
за која се пристапува како што е прикажано на слика 19: 
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С
лика 19 

 
Во подменито „Акцизна постапка“ се избира „Враќање на акциза“ и „Поднесување на 
барање за  враќање на акциза“. 
 
4.1.4.1.4.1.4.1. Поднесување на барање за враќање на акцизаПоднесување на барање за враќање на акцизаПоднесување на барање за враќање на акцизаПоднесување на барање за враќање на акциза    

 
Функционалноста „Поднесување на барање за враќање на акциза“ ги опишува 
активностите кои ги изведува имателот на одобрение за поврат на акциза при 
поднесување на барањето. 
 
Во делот „Основни подаотоци“, податоците за референтниот број на барањето и 
датумот на поднесување се пополнуваат од системот, додека во делот „враќање на 
акциза“, односно „Вид на корисник за ослободување од акциза“ од паѓачкото мени се 
избира видот на барањето за поврат, осносно (1) Специјални предмети за службени 
потребни или (2) Специјални предмети за приватни потреби (Слика 20). 

 
Слика 20 
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Откако се избира видот на поврат на акциза се пополнуваат податоците од фактурите 
и сметките во полињата обележани како „(Главен дел) Враќање на акциза“ ((Body) 
Exise Refund). 

 
Слика 21 

 
Полето „Главен дел – Единствен референтен број на запис“ ни го прикажува бројот на 
внесени фактури во системот и самото се пополнува. 
Во полето „Име на снабдувач“ се запишува називот на добавувачот од каде е набавено 
акцизното добро. 
Во полето „Датум на промет“ се избира од календарот датумот на вршење на 
прометот, односно датумот од сметката со која се набавени акцизните добра. 
Во полето „Број на фактура“ се запишува бројот на фактурата со која е набавено 
акцизното добро. 
Во полето „Датум на фактура“ се избира од календарот датумот на претходно 
внесената фактура со која се набавени акцизните добра. 
Во полето „Износ на фактура„ се запишува целосно платениот износ по претходно 
внесената фактура со која се набавени акцизните добра (слика 22). 
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Слика 22 

 
Во делот од барањето „(Главен дел) Враќање на акциза“, „Национален производ“, „Код 
на национален производ“ со притискање на лупата за пребарување  се отвара нов 
прозорец каде може да се пребаруваат акцизни добра за кои може да се бара 
повратот на акцизата. Во критериумите за пребарување, односно „Шифра на 
категорија на национален производ“ доколку со внесената фактура се набавени 
Алкохол и алкохолни пијалоци бираме (А), доколку сакаме да пребаруваме 
Минерални масла бираме (Е) а доколку сакаме да  пребаруваме тутунски добра 
избираме (Т), и кликаме на „Пребарување“ (слика 23). На примерот на следната слика 
пребарани се минерални масла а за избирање на некоја од  вредностите од листата 
кликаме на кодот на производот прикажан со црвено. 
 

 
Слика 23 

 
По избирање на видот на акцизното добро во полето количина ја наведуваме 
количината (за минерални масла и алкохол во литри а за цигари во единица мерка 
1.000 парчиња). Во делот приложени документи се избира „FA03-Fiscal bill for procured 
excise goods“ и се наведува бројот на фискалната сметка доколку со една фактура 
имаме повеќе набавки. За да внесеме наредна фактура или дел од фактурата кликаме 
на знакот „+“ а за да избришеме внес кликаме на „-“ (слика 24). 
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Слика 24 

 
Доколку внесуваме повеќе сметки од една фактура, кликаме на „+“, и ги препишуваме 
податоците за добавувачот, бројот на фактурата, датумот на фактурата и износто на 
фактурата, додека внесуваме нови податоци за Датумот на промет, шифрата на 
национален производ, количината и бројот на фискалната сметка. За бирање на некој 
од броевите на табовите имаме увид ви  секоја од внесените сметки и фактури во 
барањето. (Слика 25). 

 
Слика 25 
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Во секој момент од пополнувањето на декларацијата за поврат на акцза имаме 
можност да ја зачуваме декларацијата како примерок или како нацрт, со избор на 
една од овие две опции во долниот десен агол од декларацијата (Слика 25). 
 
Полињата за пресметка на износот на акциза ни даваат преглед за износот на 
давачка кој ќе се врати по секоја фактура или сметка со бирање на полето „Пресметка 
на акциза“ во горниот дел од декларацијата. 
 
Откако барањето е целосно пополнето во горниот дел на декларацијата имаме опција 
за пресметка на давачките, проверка на барањето, поднесување на барањето и 
печатење (Слика 26). 

 
Слика 26 

 
Со одбирање на опцијата поднесување на декларацијата системот ќе побара од нас да 
ја потпишеме декларацијата со дигитален сертификат. 
 
Одкако деклрацијата е успешно потпишана ќе се појави приказ на декларацијата со 
статус „Поднесена“. Сите поднесени декларации на субјектот потоа се позиционираат 
на почетната страна од логираниот корисник и во реално време може да се следи 
статусот на декларацијата, дали  е прифатена, одбиена, побарани се дополнителни 
податоци и финално дали е вратена акцизата (Слика 27). 
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