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Врз основа на член 121 од Законот за акцизите (Службен весник на Република Северна 

Македонија број 108/2019, 143/2019 и 225/2019), министерот за финансии донесе 

 

ПРАВИЛНИК 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ 

ПРВ ДЕЛ 

I.  ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

Општи одредби 

Со овој Правилник се пропишуваат поблиските прописи за спроведување на одредбите од  

Законот за акцизите (во понатамошниот текст: Закон). 

II. РЕГИСТАР НА АКЦИЗНИ ОБВРЗНИЦИ 

Член 2 

Регистар на акцизни обврзници 

(1) Регистарот на акцизни обврзници од член 9 став (5) од Законот за акцизите се води во 

електронска форма во Царинската управа. 

(2) Електронскиот регистар на акцизни обврзници ги содржи следниве регистри: 

— Регистар на акцизни дозволи, 

— Регистар на акцизни складови, 

— Регистар на одобренија за акцизно повластено користење, 

— Регистар на регистриран примач, повремено регистриран примач и испраќач на 

акцизни добра, 

— Регистер на корисници на акцизни марки, 

— Регистер на мали производители на пиво, вино, етил алкохол и жестоки алкохолни 

пијалаци 

— Регистер на земјоделци – мали производители на жестоки алкохолни пијалоци, 

— Регистер на овластени дистрибутери на акцизни производи,  

— Регистер на трговци на големо и трговци на мало со енергенти, 

— Регистер на иматели на одобренија за трговија со енергенти кои содржат материи за 

обележување, 

— Регистар на акцизни обврзници со електрична енергија, природен гас, јаглен, кокс, 

лигнит и нафтен кокс 

III. АКЦИЗНА ДЕКЛАРАЦИЈА 

Член 3 

Акцизна декларација 

(1) Акцизна декларација се пополнува од страна на акцизниот обврзник со користење на 

компјутерскиот систем на Царинската управа и се поднесува во електронска форма. 

Испечатен примерок од поднесена и регистрирана акцизна декларација во 
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компјутерскиот систем на Царинската управа, со приложени документи се доставува до 

надлежниот царински орган во пропишаните рокови во член 10 од Законот. 

(2) Во случај на прекин на работата на компјутерскиот систем на Царинската управа, 

акцизната декларација од ставот (1) на овој член, акцизниот обврзник ја поднесува на 

испечатен примерок од електронска форма на акцизната декларација со приложени 

документи кон истата. 

(3) Акцизната декларација содржи податоци за идентификација на акцизниот обврзник, 

видот на акцизната декларација, периодот за кој се поднесува, податоци за акцизните 

добра и количините, податоци за акцизните складови, шифрите на акцизните дозволи и 

одобренија, податоци за акцизните гаранции и приложените документи.  

 

IV.  ВРАЌАЊЕ ИЛИ НЕПЛАЌАЊЕ НА АКЦИЗАТА  

 

Член 4 

Барање за враќање или неплаќање на акциза 

(1) Барањето од член 14 од Законот се поднесува до надлежен царински орган во писмена 

форма во два примерока и треба да го содржи законскиот основ врз основа на што се 

бара враќање или неплаќање на акцизата.  

(2) Во случај од член 14 став (1) точка 2) од Законот, со барањето од став (1) на овој член 

акцизниот обврзник треба да побара и уништување на акцизните добра.  

 

Член 5 

Содржина на барањето за враќање или неплаќање на акциза 

(1) Барањето  од член 4 став (1) од овој правилник содржи докази и документи потребни да 

се утврди основаноста на барањето за враќање или неплаќање на акцизата.  

(2) Како доказ за враќање на платената акциза за акцизните добра кои согласно член 14 став 

(1) точка 1) од Законот повторно се внесуваат во акцизен склад, држателот на акцизен 

склад кон барањето ги доставува следните документи: 

− испратница и фактура за акцизните добра кои се внесуваат во акцизниот склад, 

− известување од лицето кое ги внесува добрата во акцизниот склад, во кое се 

наведени причините за враќање на оданочените добра во акцизниот склад, 

− доказ за платената акциза,  

(3) Како доказ за неплаќање акциза за акцизните добра кои согласно член 14 став (1) точка 

1) од Законот повторно се внесуваат во акцизен склад во период пократок од акцизниот 

период, држателот на акцизен склад кон барањето ги доставува следните документи: 

− испратница и фактура од лицето кое ги враќа добрата во акцизниот склад, 

− известување од лицето кое ги внесува добрата во акцизниот склад, во кое се 

наведени причините за враќање на добрата во акцизниот склад. 

(4) Како доказ за враќање на платената акциза за акцизните добра кои се уништуваат под 

царински надзор во согласност со член 14 став (1) точка 2) од Законот, држателот на 

акцизен склад или увозникот на акцизни добра кон барањето ги доставува следните 

документи: 

− Записник потпишан од овластени лица од надлежен царински орган, овластени  лица 

од подносителот на барањето за уништување, како и од овластени лица од местото 

каде се врши уништувањето или денатурирањето на акцизното добро, 
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− Фактура за набавени акцизни добра, 

− Доказ за враќање на акцизното добро на држателот на складот, 

− Доказ за платената акциза, кој може да биде акцизна декларација или увозна 

царинска декларација која покрај увозните давачки содржи и податок за платена 

акциза; 

(5) Како доказ за враќање на платената акциза за акцизните добра кои се извезуваат од 

акцизното подрачје согласно член 14 став (1) точка 3) од Законот, држателот на акцизен 

склад или увозникот на акцизните добра кон барањето ги доставуваат следните 

документи: 

− Доказ за извоз на акцизното добро од акцизното подрачје, кој може да биде извозна 

царинска декларација со потврда дека стоката го напуштила царинското подрачје. 

− Доказ за платената акциза, кој може да биде акцизна декларација или увозна 

царинска декларација која покрај увозните давачки содржи и податок за платена 

акциза; 

− Во случај на извоз на акцизни добра кои се обележани со акцизни марки, доказ дека 

акцизните марки се отстранети од акцизните производи пред извршениот извоз. Како 

доказ за отстранети акцизни мерки се смета записник оверен од страна на надлежен 

царински орган кој присуствувал на отстранувањето на акцизните марки од акцизните 

производи, а во кој е приложен попис на сите отстранети акцизни марки кои физички 

се предадени на надлежниот царински орган.  

Член 6 

Начин на враќање на акциза  

(1) Врз основа на поднесеното барање од член 4 став (1) од овој правилник, надлежниот 

царински орган на лицата од член 14 став (2) од Законот им издава Решение за враќање 

на платената акциза.  

(2) Надлежниот царински орган одлучува по барањето и го донесува решението од став (1) од 

овој член во рок од 30 дена од денот на поднесување на барањето во кое се приложени 

сите потребни докази и документи наведени во член 5 од овој правилник. 

(3) Акцизата нема да биде вратена доколку е изминат рокот предвиден во член 14 став (3) од 

Законот и доколку подносителот на барањето за враќање на акцизата има неподмирени 

долгови по основ на даночни или царински обврски. 

 

V.  ПОСТАПКА НА АКЦИЗНО ОДЛОЖУВАЊЕ 

 

АКЦИЗНА ДОЗВОЛА 

Член 7 

Содржина на акцизната дозвола 

Акцизната дозвола ги содржи следниве податоци: 

− Идентификациски број на акцизната дозвола, 

− Податоци за идентификација на  држателот на акцизен склад, 

− Идентификациски броеви на акцизните складови, 

− Податоци за локацијата на акцизните складови и нивната намена,  

− Видови на акцизни добра кои можат да се произведуваат и складираат во акцизните 

складови со шифри од комбинираната номенклатура и шифрата на акцизното добро, 
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− Обврски на држателот на акцизниот склад, 

− Податоци за гаранцијата за  обезбедување на плаќање на акцизата, 

− Надлежен орган за надзор над исполнетоста на условите под кои е издадена акцизната 

дозвола, 

− Датум на издавање на акцизната дозвола, 

− Рок на важност на акцизната дозвола. 

Член 8 

Барање за издавање на акцизна дозвола 

(1) Лице кое има намера да работи во постапка на акцизно одложување како држател на 

акцизен склад, поднесува барање за издавање на акцизна дозвола во електронска форма 

со користење на компјутерскиот систем на Царинската управа. 

(2) Барањето од став (1) од овој член ги содржи следните податоци: 

− Податоци за идентификација на подносителот на барањето (назив, седиште, адреса и 

податоци за контакт, единствен даночен број), 

− Податоци за одговорното лице на подносителот на барањето, 

− Податоци за локациите на просториите што се користат за извршување на акцизната 

дејност,  

− Податоци за дејноста која ќе се врши во акцизниот склад во смисла на производство, 

преработка или складирање на акцизни добра,  

− Податок за волуменски капацитет на резервоарите, 

− Име, презиме, адреса на живеење и ЕМБГ на лицето одговорно за работењето со 

акцизниот склад, определено од страна на барателот со депониран потпис како и 

име, презиме и адреса на неговиот полномошник, исто така со депониран  потпис, 

− Видови и трговски назив на акцизните добра кои ќе се произведуваат и складираат 

според тарифните ознаки од номенклатурата на царинската тарифа, 

− Податоци за планираните годишни количини на производство на акцизни добра, и за 

планираните годишни количини на складирани акцизни добра по одделни видови,  

(3) Испечатен примерок од електронски поднесено и регистрирано барање за издавање на 

акцизна дозвола, со приложена потребна документација, се доставува до надлежниот 

царински орган.  

Член 9 

Потребна документација за издавање на акцизна дозвола 

(1) Кон Барањето за издавање на акцизна дозвола, се приложува следната потребна 

документација и тоа: 

− Технички опис на просториите и/или просторот на акцизниот склад вклучувајќи и 

скица на складот и околината на складот; 

− Бизнис план кој содржи информации за: 

а)  видот на акцизните добра што треба да се произведат или складираат во 

акцизниот склад; 

б)  просечна месечна количина на акцизни добра што треба да се складираат - 

според видот на акцизните добра и стапките на акциза; 

в)  максимална планирана количина на акцизни добра, кои во акцизниот период 

треба да се пуштат во слободен промет - по видови добра и стапки на акциза;  
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г) производствен капацитет за акцизните добра и максимален капацитет на 

складирање на акцизните добра - по видови добра и стапки на акциза;  

− Детален нацрт на просторот и обележување на местото каде што точно ќе биде 

акцизниот склад, како и приказ на сите постројки, опрема и уреди во рамките на 

истиот со опис на нивната функција и намена, како и локација на мерните уреди; 

− Информација со податоци за опремата потребна за извршување на акцизната  

дејност,  

− Детален опис на дејноста во зависност од видот на акцизниот склад, вклучувајќи и 

набројување на видовите на постапки што ќе се извршуваат во акцизниот склад, 

− Технолошка шема со опис на производниот процес, стандардни трошоци, 

максимални вредности на технолошките загуби и техничка спецификација; 

− Информација за годишни планирани количини на основни суровини што ќе се 

користат при производство на акцизни добра и стапки на расходи за финалниот 

производ; 

− Опис на начинот на мерење на акцизните добра и податоци за уредите кои 

овозможуваат мерење на произведените, преработените, складираните и 

испорачаните акцизни добра согласно со меѓународните стандарди заедно со 

одобрение од надлежен орган за метрологија, 

− Опис на начинот на утврдување на степен на алкохол, односно енергетска вредност 

во случаите кога се бара акцизна дозвола за производство и складирање на алкохол 

или акцизна дозвола за производство и складирање на  енергенти,  

− Информација со податоци за планираните годишни количини на производство на 

акцизни добра и за планираните годишни количини на складирани акцизни добра по 

одделни видови,  

− Опис за начинот на одредување и утврдување на нормативите за производство на 

акцизни добра, 

− Детален опис за начинот на одредување и утврдување на губитоците или кусоците во 

производството, складирањето и транспортот, според одделни видови акцизни 

добра, 

− Опис на постапката на испраќање на акцизните добра од акцизен склад по видови 

акцизни добра и податоци за количина на испратени акцизни добра, 

− Опис на матерјално и сметководствено следење на работењето на акцизниот склад, 

− Информација за местото на водење на главното сметководство,  

Член 10 

Исполнетост на услови за издавање на акцизна дозвола 

(1) Исполнување на условите за издавање на акцизната дозвола наведени во член 21 од 

Законот, се докажуваат со приложување на следните документи и докази: 

− Решение од Централниот регистар на РСМ од кое може да се види дејноста на 

подносителот на барањето, 

− Документ за сопственост или закуп на просториите и/или просторот на акцизниот 

склад, опремата за вршење на дејноста и мерните уреди. 

− Потврда за Биланс на успех и Биланс на состојба за последните две години, 

− Потврда од Централниот регистар на РСМ дека против подносителот на барањето не 

е отпочната постапка за стечај или  ликвидација, 
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− Потврда од Централниот регистар на РСМ дека против подносителот на барањето не 

е изречена забрана за вршење на професија, дејност или должност, привремена 

забрана за вршење одделна дејност и трајна забрана за вршење одделна дејност 

− Потврда од основен суд дека подносителот на барањето не е осуден со правосилна 

судска одлука на безусловна казна затвор за сторено кривично дело од областа на 

даноците и царините, 

− Потврда од Управата за јавни приходи дека подносителот на барањето редовно ги 

исполнува даночните обврски, не постара од 30 дена, 

− Потврда за воспоставени стандарди и процедури во работењето, стандарди за 

безбедност и сигурност на областите на физички интегритет, воспоставени служби за 

контрола на пристап на вработените и на надворешни лица, назначени одговорни 

лица за логистички процеси и за ракување со акцизните добра, или потврда за 

стекнат статус на овластен економски оператор. 

− Доказ дека подносителот на барањето поседува опрема за исполнување на условите 

за електронска размена на податоци, 

− Изјава со која барателот на акцизна дозвола се обврзува дека пред издавање на 

акцизната дозвола ќе достави гаранција за обезбедување на плаќањето на акцизата,  

− Потврда од надлежна институција за минимални технички услови кои треба да ги 

исполнува акцизниот склад, 

− Потврда од надлежна институција за минимални хигиенско-санитарни услови на 

акцизниот склад, 

− Потврда од надлежна институција за исполнети мерки, нормативи и стандарди за 

заштита при работа на акцизниот склад, 

(2) Кон барањето за издавање на акцизна дозвола како доказ за исполнетост на условите се 

приложуваат и документи од надлежните управни, односно инспекциски органи и тоа:  

− известување за започнување со вршење на дејност доставено до Министерството за 

труд и социјална политика – Државен инспекторат за труд, и 

− записник за извршен инспекциски надзор од областа на безбедност и здравје при 

работа изготвен од страна на Министерството за труд и социјална политика – 

Државен инспекторат за труд, 

− пријава за исполнување на минимално техничките услови за вршење на трговија и 

започнување со работа на продажен или друг деловен објект, доставена до 

Министерството за економија – Државен пазарен инспекторат, 

(3) Кон барањето за издавање на акцизна дозвола во зависност од тоа која дејноста барателот 

има намера да ја врши и за кој вид на акцизно добро, како доказ за исполнетост на 

условите се приложуваат и документи од надлежните органи од кои се гледа дека 

просториите наменети за производство или складирање и трговија на големо ги 

исполнуваат условите наведени во барањето и тоа за:  

1) Енергенти 

За производство на енергенти:  

− лиценца за вршење на енергетска дејност преработка на сурова нафта и 

производство на нафтени деривати издадена од Регулаторна комисија за 

енергетика, или лиценца за вршење на енергетска дејност производство на горива 

наменети за транспорт со намешување на нафтени деривати и биогорива, 

За складирање и трговија на големо со енергенти  
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− лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, 

нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт издадена од Регулаторна 

комисија за енергетика, и 

2) Тутунски производи 

За производство на тутунски производи и/или за складирање и трговија на големо на 

тутунски производи 

− решение за упис во Регистар на производители, извозници и увозници на тутунски 

производи  издадено од Министерството за економија, 

3) Алкохол и алкохолни пијалоци 

За производство на алкохолни пијалоци и/или за складирање и трговија на големо со 

алкохолни пијалоци  

− Решение за регистрирање во Регистарот на објекти и оператори со храна издадено 

од  Агенцијата за храна и ветеринарство, кое се однесува на алкохол и алкохолни 

пијалоци,     

(4) По барање на надлежниот царински орган, подносителот на барањето е должен да 

обезбеди и други податоци или документи. 

Член 11 

Начин на издавање на акцизни дозволи  

(1) Надлежниот царински орган ја издава акцизната дозвола со верификација во 

електронскиот регистар на акцизни дозволи и при тоа се доделува единствен регистерски 

број, при што компјутерскиот систем на Царинската управа со електронска порака го 

известува барателот за доделениот регистерски број на акцизната дозвола.  

(2) На барање на акцизниот обврзник, надлежниот царински орган  издава испечатен 

примерок од електронската форма на акцизната дозвола. 

Член 12 

Регистар на акцизни дозволи со одобрени акцизни складови 

(1) Регистарот на акцизни дозволи со одобрени акцизни складови од член 23 став (7) од 

Законот за акцизите ги содржи следниве податоци: 

1) Идентификациски број на акцизната дозвола; 

2) Идентификациски број на држателот на акцизен склад; 

3) Име и адреса на седиште на држателот на акцизен склад; 

4) Идентификациски број, адреса и намена на акцизниот склад, односно складови; 

5) Список на места за директна испорака; (одложена примена) 

6) Вид на акцизните добра со шифри од Комбинираната номенклатура на кои се 

однесува акцизната дозвола,  

7) Датум на издавање на акцизната дозвола, датум на важност и датум на престанување 

на важност на акцизната дозвола. 

Член 13 

Обврски на држателот на акцизен склад 

(1) Обврските од член 24 став (1) од Законот држателот на акцизниот склад како имател на 

акцизна дозвола треба да ги исполнува за цело време на важноста на акцизната дозвола, 

на начин да презема мерки и постапки за надзор и следење на работата на складот, 

констатирање и пријавување на неправилности и отстранување на истите, преку постојан 
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надзор и контрола на процесите на складирање или производство на акцизните добра 

согласно условите под кои е издадена акцизната дозвола. 

(2) Како услов за исполнување на обврските на држателот на акцизен склад е и надгледување 

на постапките во акцизниот склад, наведен во член 24 став (1) точка 2) од законот, на 

начинот да држателот на акцизниот склад кој истовремено е и производител на акцизни 

добра, е должен редовно, во електронска форма да поднесува акцизни декларации за 

произведени количини на акцизни добра, а во случај на преработка на акцизни добра  

акцизни декларации за преработени количини на акцизни добра, преку користење на 

компјутерскиот систем на Царинската управа. 

(3) За исполнување на обврските на држателот на акцизен склад во делот на констатирање на 

загубите односно кусоците на акцизните добра во акцизниот склад, согласно одредбите 

од член 24 став (1) точка 3) од Законот, држателот на акцизниот склад ги исполнува преку 

испраќање на известување за загуби или кусоци во електронска форма до надлежниот 

царински орган со користење на компјутерскиот систем на Царинската управа. 

(4) Предуслов за исполнување на обврските од член 24 став (1) точка 6) од Законот, е водење 

на уредна и точна евиденција за акцизните добра. Евиденцијата на акцизните добра во 

зависност од статусот на акцизниот склад и видот на акцизните добра, треба да ги содржи 

следните податоци, за: 

1) Произведените количини на акцизни добра, 

2) Количините на набавени акцизни добра без акциза и количините на набавени акцизни 

добра со платена акциза, 

3) Количините на акцизни добра на залиха во производство, во складови или други 

деловни простории, 

4) Количините на акцизни добра со платена акциза 

5) Количините на акцизни добра за кои настанала акциза, а за кои истата не е платена, 

6) Количините на акцизни добра потрошени како материјал во производство на други 

акцизни добра во акцизен склад, 

7) Количините на акцизни добра потрошени во акцизниот склад, 

8) Износите на пресметана и платена акциза, 

9) Вредноста и количината на испратени акцизни добра кон друг акцизен склад во 

Република Северна Македонија,  

10) Вредноста и количината на испратени акцизни добра кон имател на одобрение за 

повластен корисник,  

11) Вредноста и количината на извезени акцизни добра, 

12) Вредноста и количината на испратени акцизни добра кои се ослободени од акциза 

согласно член 74 и 99 од Законот за акцизите, 

13) Употребени акцизни добра како материјал за производство на други акцизни добра, 

како мостра за анализа во врска со тестирање на производството, односно за научни 

цели, 

14) Употребени акцизни добра за царинска контрола и за контрола на квалитетот која во 

акцизниот склад ја извршува овластено лице, 

15) Уништување на акцизните добра под царински надзор, кусокот што се создал поради 

непредвидени околности или виша сила (освен кражба) или произлегува  од процесот 

на производство, складирање или превоз на добрата, 
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16) Денатурирање на алкохолот во согласност со член 75 од Законот и количини на 

алкохолот кој се денатурира, 

17) Пуштање на акцизни добра во слободен промет, вклучувајќи ги и количините на 

акцизни добра за потрошувачка во акцизниот склад, 

18) Количините на енергенти кои се обележуваат во складот, 

19) Евиденција на движењата со акцизен документ 

20) Испратените односно примените енергенти на секоја адреса на место на директна 

испорака во Република Македонија со број на документот, (одложена примена) 

21) Попис на затечени залихи на меѓупроизводи и етил алкохол во акцизен склад, надвор 

од акцизен склад и затечени залихи на подигнати контролни марки на денот 

напочетокот на примената на зголемената акциза за меѓупроизводи и етил алкохол, 

22) Попис на затечени залихи на тутунски производи во акцизен склад, надвор од акцизен 

склад и затечени залихи на подигнати контролни марки на денот на почетокот на 

примената на зголемената акциза за тутунски производи и на денот на почетокот на 

примената на зголемената малопродажна цена, 

23) Податоци од страна на овластениот дистрибутер за затечени залихи на тутунски 

производи во своите складови и во други свои простори, како и во складовите и 

просторите на со нив поврзани друштва; 

(5) Држателот на акцизен склад може самостојно да го избира обликот и начинот на водење 

на евиденцијата која мора да ги содржи податоците од став (4) на овој член. 

(6) Држателот на акцизен склад води евиденција согласно претходниот став, на начин што во 

секој момент може да се утврди состојбата со залихите на количините на акцизни добра 

според видот, по трговски назив, односно тарифна ознака согласно Комбинираната 

номенклатура, како и збирни податоци по категории и групи на акцизни добра; 

(7) Начинот на водење евиденција од страна држателот на акцизен склад, треба да му 

овозможи на надлежниот царински орган да може во секое време на брз и ефикасен 

начин да направи увид во евиденцијата и да побара и добие попис на акцизните добра во 

акцизниот склад. 

(8) Држателот на акцизен склад е должен да води и да ја чува евиденцијата од ставот (2) на 

овој член во акцизниот склад, а доколку поседува повеќе акцизни складови, должен е да 

води и да ја чува евиденцијата и за секој акцизен склад поединечно. 

Член 14 

Барање за измена на акцизна дозвола 

(1) Имателот на акцизен склад може во секое време да побара измена или дополнување на 

издадената акцизна дозвола со поднесува барање за измена кое се поднесува во 

електронска форма со користење на компјутерскиот систем на Царинската управа. 

(2) Барањето од став (1) од овој член се поднесува во случаите кога во акцизниот склад е 

предвидено да се направат структурни промени (проширување, намалување, доградба и 

слично) или дополнително инсталирање на нова инфраструктура (опрема, машини, уреди, 

цевки, резервоари и слично), кога се бара отварање или затварање на акцизен склад или 

се бара дополнителна активност со ново акцизно добро.  

(3) Држателот на акцизен склад е должен согласно обврските од член 24 став (1) точка 8) од 

Законот да го извести надлежниот царински орган пред започнувањето на активностите и 

да ги достави податоците за предложените измени, документи, нацрти или скици 

соодветни на бараните измени. 
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(4) Барањето за измена на акцизна дозвола содржи податоци и документи наведени во член 

9 на овој Правилник и докази за исполнување на предвидените услови во член 10 на овој 

Правилник соодветно на бараните измени во акцизната дозвола.  

VI.  ГАРАНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА АКЦИЗАТА 

Член 15 

Видови гаранции 

(1) Видовите на гаранција за обезбедување на плаќање на акцизен долг наведени во член 31 

став (1) од законот, доколку обезбедуваат плаќање на поединечен акцизен долг се  

поединечни гаранции, а доколку обезбедуваат плаќање на сите акцизни долгови кои 

настанале или може да настанат во одреден период се општи гаранции. 

(2) На барање на подносителот надлежниот царински орган може да дозволи замена на 

поднесената гаранција со друга.  

Член 16 

Барање за прифаќање на гаранција 

(1) Барањето за прифаќање на гаранција согласно член 30 став (8) од Законот за акцизите, 

акцизниот обврзник го поднесува кај надлежен царински орган кој одлучува по 

поднесеното барање и истовремено во соработка со акцизниот обврзник одлучува за 

висината на износот на гаранцијата.  

(2) Барањето за прифаќање на гаранцијата се поднесува на Образецот АК-БГ кој е даден во 

Прилог 1 на овој Правилник и претставува негов составен дел и се поднесува во соодветен 

електронски формат.  

(3) Кон барањето се приложуваат податоци и документи со кои се докажува дека акцизните 

обврзници се регистрирани на акцизното подрачје, се иматели на акцизни дозволи и 

одобренија и се редовни корисници на акцизните постапки.  

(4) Барањето за прифаќање на гаранција за обезбедување на акцизниот долг, треба да ги 

содржи најмалку следните податоци: 

1) вид на гаранција за која се бара одобрување, 

2) информации за идентитетот на подносителот на барањето, 

3) податоци за акцизните добра за кои ќе се употребува гаранцијата, 

4) општи услови за одобрување на гаранцијата кои опфаќаат регистрација на акцизниот 

обврзник во Република Северна Македонија, редовност во акцизните постапки, добра 

финансиска состојба, подготвеност за водење на транспортни операции, 

(5) Надлежниот царински орган одлучува по барањето за прифаќање на гаранцијата во рок од 

30 дена од денот на приемот на барањето, кон кое се приложени сите барани податоци и 

документи.  

(6) Прифатената гаранција надлежниот царински орган ја регистрира во Регистарот на 

гаранции при што ѝ се доделува референтен број за употреба и за идентификација на 

секое постапување, како и шифра за пристап која е поврзана со „референтниот број на 

гаранцијата“. Референтниот број на прифатената гаранција се внесува во акцизните 

документи и декларации. 

(7) Акцизниот обврзник во акцизните постапки може да се повикува на гаранцијата од 

следниот работен ден од денот кога гаранцијата е прифатена од страна на надлежен 

царински орган. 
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Член 17 

Износ на гаранција за држател на акцизен склад  

(1) Износот на гаранцијата за држател на акцизен склад го утврдува надлежен царински 

орган, во висина која во секое време го обезбедува плаќањето на акцизниот долг кој 

настанал или кој би можел да настане во целост.  

(2) Висината за обезбедување на акцизниот долг за држателот на акцизен склад се 

определува согласно следната формула: 

Г =
20 × АСС1 + 100 × АСП

100
 

при што: 

− Г е износ на гаранција 

− АСС1 е износ на акциза за просечна месечна количина на складирани акцизни добра за 

секој вид акцизно добро (без вклучена количина на нафтени деривати за потребите на 

државните резерви). 

− АСП е износ на акцизата на просечна месечна количина на акцизни добра пуштени во 

слободен промет по ставка за секој вид на акцизни добра. 

(3) При утврдување на податокот од став (2) на овој член за “просечна месечна количина“ се 

подразбира следното: 

1) за складирани акцизни добра, вкупната годишна количина на акцизните добра што е 

сместена во акцизниот склад на последниот ден од секој месец од годината, поделена 

со 12; 

2) за акцизните добра пуштени во промет, вкупната годишна количина пуштена во 

промет секој месец, поделена со 12, 

(4) Износот на гаранцијата за обезбедување на акцизен долг за акцизен обврзник кој за прв 

пат започнува да работи со акцизни добра, се утврдува врз основа на податоците за 

обемот на планираниот промет, односно планираното производство, складирање и 

движење на акцизните добра. По истек на првата година од работењето на акцизниот 

обврзник, истиот во соработка со надлежниот царински орган е должен да ја усогласи 

висината за обезбедување на акцизниот долг согласно формулата од став (2) од овој член. 

(5) По исклучок на став (1) од овој член, во случај на складирање само на акцизни производи 

кои се обележуваат со акцизни марки (жестоки алкохолни пијалаци, меѓупроизводи и 

тутунски производи) и кои се наменети за пуштање во промет на акцизното подрачје, 

износот на гаранцијата за обезбедување на акцизен долг изнесува 30% од износот на 

гаранцијата за обезбедување на акцизен долг за акцизни марки утврден согласно член 19 

од овој Правилник. 

Член 18 

Износ на гаранција за повластен корисник  

(1) Износот на гаранцијата за повластен корисник на акцизни добра го утврдува надлежен 

царински орган, во висина која во секое време го обезбедува плаќањето на акцизниот долг 

кој настанал или кој би можел да настане во целост.  

(2) Висината за обезбедување на акцизниот долг за повластен корисник на акцизни добра се 

определува согласно следната формула: 
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Г =
50 × ПКАД

100
 

при што : 

− Г е износ на гаранција 

− ПКАД претставува износ на акциза за годишна планирана количина на акцизни добра 

наменети за повластено користење. 

2) Акцизата за планираната количина на акцизни добра се утврдува врз основа на податокот 

за секој поединечен вид на акцизно добро кое се планира да биде користено во текот на 

годината и кое е одобрено и содржано во Одобрението за повластено користење.  

3) При зголемување на планираните годишни количини на акцизни добра за повластено 

користење, имателот на одобрението за повластено користење е должен да ја усогласи 

висината за обезбедување на акцизниот долг согласно формулата од став (1) од овој член 

и новите планирани количини на акцизни добра. 

Член 19 

Износ на гаранција за обезбедување акцизен долг за акцизни марки 

(1) Износот на гаранцијата за обезбедување на акцизен долг за акцизни марки за 

обележување на алкохолни пијалаци, меѓупроизводи, тутунски производи и течност за 

електронски цигари, треба во секое време да го покрие акцизниот долг кој може да 

настане. 

(2) Утврдувањето на висината на износот на гаранцијата за обезбедување на акцизниот долг 

за акцизни марки се врши во соработка со акцизниот обврзник, врз основа на податокот 

за количините на акцизни марки кои ќе се подигаат заради обележување на акцизните 

производи и врз основа на податоците потребни за пресметка на акцизата, и тоа: 

1) Алкохолните пијалоци, врз основа на податокот за процентот на алкохол и 

зафатнината на амбалажата која се обележува со акцизната марка,  

2) Меѓупроизводите врз основа на зафатнината на амбалажата и категоријата во која 

спаѓа меѓупроизводот ,  

3) Тутунските производи: 

− за цигарите, врз основа на пропорционалната акциза пресметана како процент од 

пондерираната просечна малопродажна цена на кутија цигари и специфичната 

акциза пресметана по парче цигара во кутија, 

− за пурите и цигарилосите врз основа на пропорционалната акциза пресметана како 

процент од малопродажната цена и специфичната акциза пресметана по парче, 

− за останатите тутунски производи врз основа на пропорционалната акциза 

пресметана како процент од малопродажна цена и специфичната акциза 

пресметана по килограм нето тежина, 

4) Течноста наменета за полнење на електронските цигари врз основа на специфичната 

акциза во износ за количина од еден милилитар волумен и зафатнина на 

поединечната амбалажа која се обележува. 

(3) Износот на гаранцијата за обезбедување на акцизниот долг за акцизните марки согласно 

одредбите од член 30 став (6) од Законот, неможе да се намали. 

Член 20  

Утврдување на гаранција со намален износ 
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(1) Согласно одредбите од член 30 став (5) и (6) од Законот, надлежниот царински орган може 

да утврди и понизок износ на гаранција за обезбедување на акцизен долг кој може да 

настане, под услов да се исполнети критериумите предвидени во член 30 став (5) од 

Законот, и тоа: 

1) Критериумот кој се однесува на задоволителен систем за управување со 

комерцијална евиденција која овозможува соодветни царински контроли, од член 30 

став (5) на Законот за акцизите, се смета за исполнет кога: 

− Евиденцијата која ја води барателот е соодветна за следење на задолженоста на 

банкарската гаранција во секој момент, и 

− Барателот има внатрешна пишана процедура за следење на задолженоста на 

гаранцијата и систем на внатрешна контрола за да не се надмине висината на 

акцизниот долг при ставање на акцизните добра во постапка за која не е 

обезбеден соодветен износ на општата гаранција. 

2) Критериумот кој се однесува на докажана солвентност, од член 30 став (5) на Законот 

за акцизите, се смета за исполнет ако солвентноста на барателот може да се докаже 

за последните три години. За целите на овој член, докажана солвентност значи добра 

финансиска состојба која е доволна за исполнување на обврските на барателот, а којa 

се однесува на карактеристиките на видот на деловните активности.  Ако барателот е 

основан пред помалку од три години од поднесување на барање, неговата докажана 

солвентност се проценува врз база на податоците и информациите кои се достапни. 

(2) Утврдување на понизок износ на гаранција за обезбедување на акцизен долг кој може да 

настане се врши по барање на акцизниот обврзник. Акцизниот обврзник поднесува 

барање за понизок износ на гаранција на Образец  АК – ГАР 01 кој е даден во Прилог 15 на 

овој Правилник и претставува негов составен дел и истиот го поднесува и во електронска 

форма преку компјутерскиот систем на Царинската управа.  

(3) Кон барањето за утврдување на понизок износ на гаранција се приложуваат следните 

докази и документи: 

1) Решение од Централниот регистар на РСМ за започнување со работа или потврда од 

Регистарот за занаетчии, не постара од 6 месеци, 

2) Потврда од Управата за јавни приходи дека подносителот на барањето во последните 

три години редовно ги исполнува даночните обврски и придонеси, 

3) Потврда дека подносителот на барањето во последните три години ги има подмирено 

царинските обврски, 

4) Потврди за бонитет и солвентност за последните три години не постари од 1 месец, 

5) Податоци за предвидени, односно вообичаени годишни количини на производство, 

т.е количина за складирање на акцизни добра на залиха по вид, како и предвидени, 

односно вообичаени количини на примени или транспортирани акцизни добра, 

6) Извештај за просечни месечни задолжувања кон Царинската управа за шестмесечен 

период, 

7) Потврда од надлежниот регистар дека против подносителот на барањето и 

одговорното лице во последните три години не е изречена мерка за безбедност 

забрана за вршење дејност и 

8) Потврда од надлежниот регистар дека против барателот не е отпочната постапка за 

стечај или ликвидација; 
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(4) Надлежниот царински орган може да побара и дополнителни податоци вo случаите кога 

било кој податок даден во барањето е непотполен или несоодветен. 

(5) Утврдување на понизок износ на гаранција за обезбедување на акцизен долг во понизок 

износ до 50% од референтниот износ на гаранцијата, може да се одобри за акцизните 

обврзници од член 30 став (1) од Законот, доколку ги исполнуваат следните услови: 

1) акцизниот обврзник има воспоставен сметководствен систем кој е во согласност со 

општо прифатените сметководствени правила и прописите кои се применуваат, 

овозможува проверки согласно акцизното постапување и поседува архивирана 

евиденција која овозможува контрола и следливост на податоците во системот. 

2) акцизниот обврзник има организациска структура која соодветствува со видот и 

опфатот на работењето и е соодветна за управување со постапките со акцизните 

добра и системот за внатрешна контрола, со која можат да се откријат, спречат и 

исправат грешките. 

3) акцизниот обврзник може да докаже дека располага со доволно финансиски средства  

за да може да ги исполни своите обврски за делот на референтниот износ кој не е 

покриен со гаранцијата. 

(6) Утврдување на понизок износ на гаранција за обезбедување на акцизен долг во понизок 

износ до 30% од референтниот износ на гаранцијата, може да се одобри за акцизните 

обврзници од член 30 став (1) од Законот, кои ги исполнуваат условите од став (5) на овој 

член, и следните услови: 

1) акцизниот обврзник потврдува дека има воспоставен систем и процедури за работа со 

кој овластените вработени лица имаат упатства за известување на надлежните 

царински органи секогаш кога откриваат потешкотии при исполнување на 

пропишаните обврски и поседуваат систем за известување и информирање на 

надлежниот царински орган за таквите потешкотии. 

(7) Утврдување на понизок износ на гаранција за обезбедување на акцизен долг во понизок 

износ до 5% од референтниот износ на гаранцијата, може да се одобри за акцизните 

обврзници од член 30 став (1) од Законот, кои ги исполнуваат условите од став (6) на овој 

член, и следните услови: 

1) акцизниот обврзник на надлежен царински орган, му овозможува физички пристап до 

сметководствениот систем и ако е возможно пристап до производствените и 

трговските евиденции поврзани со акцизните добра, како и пристап до евиденциите 

за движење на акцизните добра.  

2) акцизниот обврзник воспоставил систем и постапки за архивирање на податоците и на  

евиденцијата и заштита од губење на податоците. 

3) акцизниот обврзник има воспоставени мерки за заштита на електронскиот систем од 

неовластен пристап и заштита на својата документација. 

(8) Надлежниот царински орган го преиспитува одредениот износ на гаранцијата за 

обезбедување на акцизен долг по службена должност или на барање на подносителот на 

гаранцијата и по потреба, истиот го прилагодува. 

Член 21 

Банкарска гаранција 

(1) Надлежниот царински орган може да прифати банкарска гаранција од член 31 став (1) 

точка 1) која ја издала банка гарант со седиште во Република Северна Македонија. 
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(2) Банкарската гаранција се издава во три еднакви примероци кои се поднесуваат до 

надлежниот царински орган заедно со барањето за нејзино прифаќање, 

(3) Надлежниот царински орган со оверка на банкарската гаранција донесува одлука за 

прифаќање на банкарската гаранција односно со ставање на белешка на образецот за 

гаранција во облик на референтен број. Оригиналната оверена банкарска гаранција се чува 

во Царинската управа, а од останатите два оверени примероци од банкарската гаранија, 

еден се враќа на подносителот на гаранцијата, а еден примерок се доставува до банката 

која ја издала гаранцијата. 

(4) Со издавање на банкарската гаранција, банката гарант се обврзува да го плати 

гарантираниот износ на акцизата, вклучувајќи ја каматата и настанатите трошоци во 

постапката на плаќање. 

Член 22 

Содржина на банкарска гаранција 

(1) Банкарската гаранција за обезбедување на акцизниот долг мора да ги содржи следниве 

податоци: 

1) Број на гаранција одредена од страна на гарантот 

2) Рок за употреба на гаранцијата во акцизната постапка во која може да настане 

акцизен долг 

3) Рок на важност на гаранцијата 

4) Износ до кој гарантира гарантот 

5) Одредби за нејзина примена на „прв повик“ и „без приговор“ 

6) Податоци за гарантот (назив на банката гарант, даночен број, седиште, број на жиро 

сметка и надлежна институција кај која се води сметката на гарантот) 

7) Податоци за налогодавачот односно акцизниот обврзник (назив, седиште и даночен 

број) 

8) Вид на акцизната постапка за која важи гаранцијата 

9) Одредба за превземање на обврски за гаранција од претходниот период 

10) Датум и место на издавање на гаранцијата 

11) Поле за заверка од надлежен царински орган за прифаќање на банкарската гаранција 

(евиденциски број, датум, потпис на овластениот царински службеник и печат) 

12) Потпис од овластеното лице на гарантот 

(2) Банката издава гаранции со содржина согласно со став (1) на овој член и према Образец БГ 

кој е даден во Прилог 2 на овој Правилник и претставува негов составен дел. 

Член 23 

Рок на важност на банкарска гаранција 

(1) Рокот на важност на банкарската гаранција која ја обезбедува настанатата акциза или 

акцизата која би можела да настане, не може да биде пократок од рокот во кој акцизата 

може да настане, продолжен за 6 месеци. 

(2) Банкарската гаранција може да се продолжи пред истек на рокот на важност. 

(3) Доколку акцизниот обврзник поднесе нова банкарска гаранција, а акцизниот долг кој бил 

обезбеден со претходната гаранција не е во целост подмирен, односно постои долг кој 

може да настане, истиот мора да биде обезбеден со новата банакарска гаранција. Новата 

банкарска гаранција мора да содржи клаузула во која ќе биде назначено дека од неа 
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можат да се наплатат и долговите кои биле обезбедени со претходната банкарска 

гаранција. 

(4) Доколку акцизниот обврзник прв пат поднесува банкарска гаранција за обезбедување на 

плаќање на акцизен долг, истата нетреба да ја содржи клаузулата од став (3) на овој член. 

(5) Банката која ја издава банкарската гаранција може да ја повлече гаранцијата. Барањето за 

повлекување на банкарската гаранција се доставува во писмена форма до надлежниот 

царински орган. Повлекувањето стапува во сила 15-от ден од денот на приемот на 

барањето од страна на надлежниот царински орган, за што се известува подносителот на 

барањето.  

(6) Во случај на повлекување, банкарската гаранција ги покрива сите давачки кои до денот на 

стапување во сила на повлекувањето биле обезбедени со банкарската гаранција која се 

повлекува. Надлежниот царински орган може да ја повика банката која ја издала 

банкарската гаранција да го плати долгот, до истекот на продолжениот рок за важење на 

банкарска гаранција од став (1) на овој член сметано од денот на стапување во сила на 

банкарската гаранција која се повлекува. 

(7) До истекот на рокот на важноста на гаранција акцизниот обрзник може да поднесе анекс 

на гаранцијата за продолжување на рокот на важноста на истата. Анексот за 

продолжување на гаранцијата треба да содржи клаузула дека од продолжената гаранција 

може да се наплати и акцизата која била обезбедена со основната гаранција. 

(8) Банкарската гаранција како иструмент за обезбедување на долгот се враќа врз основа на 

писмено барање на подносителот или издавачот на гаранцијата по истекот на рокот на 

важење, односно продолжениот рок на важење од ставот (1) на овој член; 

(9) По исклучок, со писмено барање на налогодавачот или банката која ја издава банкарската 

гаранција која е претходно повлечена може да се врати и пред истекот на рокот од став (1) 

од овој член само во случаите ако: 

1) Надлежниот царински орган утврди дека се подмирени сите долгови кои биле 

обезбедени со предметната банкарска гаранција, односно дека долгот повеќе не би 

можел да настане, или 

2) Налогодавачот за издавање на банкарската гаранција поднесе нова банкарска 

гаранција која во целост ја превзема целата гаранција од претходно важечката 

гаранција, а новата банкарска гаранција според утврдената состојба од надлежен 

царински орган во целост го обезбедува подмирувањето на обврските кои 

произлегуваат од претходно важечката гаранција. 

Член 24 

Готовински депозит 

(1) За користење на готовински депозит од член 31 став (1) точка 2) од Законот, како гаранција 

за плаќање на акцизата се поднесува барање до надлежниот орган со истовремена уплата 

на готовинскиот депозит во денари на депозитна сметка која ја определува Царинската 

управа; 

(2) Барањето за употреба на готовински депозит се поднесува на Образец АК – ГД кој е даден 

во Прилог 3 на овој правилник и претставува негов составен дел; 

(3) Врз основа на поднесеното барање надлежниот царински орган ја проверува извршената 

уплата и на акцизниот обврзник му издава потврда за користење на готовински депозит 

како гаранција. Потврдата за користење на готовински депозит се издава на образец АК-

ПГД  кој е даден во Прилог 4 на овој Правилник и претставува негов составен дел. 
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(4) Потврдата за готовинскиот депозит ги содржи следните податоци: 

1) број на потврдата, 

2) рок за употреба на готовинскиот депозит во постапката или забелешка во случај да се 

употребува на неопределено време, 

3) висина на износот на готовинскиот депозит, 

4) податоци за акцизниот обврзик (назив, седиште, даночен број), 

5) датум на уплата на средствата на депозитна сметка, 

6) акцизна постапка за која важи готовинскиот депозит и 

7) потпис на овластено лице и печат на надлежниот царински орган; 

(5) Кога гаранцијата се дава со готовински депозит, Царинската управа не исплаќа камата; 

(6) Ако акцизниот обврзник не сака повеќе да употребува готовински депозит како инструмент 

за обезбедување на долг, за тоа го известува надлежниот царински орган со поднесување 

на писмено барање за враќање на готовински депозит. Врз основа на поднесеното барање 

надлежниот царински орган го враќа готовинскиот депозит. Барањето за враќање на 

готовинскиот депозит се поднесува на Образец АК–БВГД, кој е даден во Прилог 5 на овој 

Правилник и претставува негов составен дел. 

(7) Акцизниот обврзник не може да го употребува готовинскиот депозит од денот кога поднел 

барање за враќање на уплатените средства.  

(8) Кога акцизниот обврзник поднел барање за делумно враќање на уплатените средства 

може од денот на поднесување на барањето и понатаму да го употребува готовинскиот 

депозит само во висина на преостанатиот износ; 

(9) Акцизниот обврзник кој поднел готовински депозит како гаранција за една акцизна 

постапка може да бара враќање на депозитот по завршување на постапката само кога 

истата е завршена согласно законските прописи и настанатата акциза е платена, односно 

акцизата не е настаната. 

VII.   УТВРДУВАЊЕ НА ГУБИТОК ИЛИ КУСОК НА АКЦИЗНИ ДОБРА  

Член 25 

Постапка за утврдување на губење или кусок на акцизни добра 

(1) Губење или кусок на акцизно добро претставува даночно признати загуби или кусоци 

настанати: 

1) во процес на производство (како технолошки загуби) во текот на годината, и/или 

2) за време на складирање и превоз на акцизните добра, а кои во зависност од 

природата на акцизното добро настануваат со калирање, кршење, расипување или 

испарување,  

(2) Загубите од ставот (1) точка 2) на овој член се утврдуваат: 

1) непосредно после настанувањето или 

2) со годишниот попис на залихите или доколку се спроведува попис во пократки 

рокови во текот на календарската година. 

(3) Губењето или кусокот на акцизните добра од ставот (1) на овој член ги утврдува акцизниот 

обврзник за што составува записник кој е должен да му го достави на надлежниот 

царински орган. Доставувањето се врши со поднесување декларација за губење или кусок 

која ја пополнува во електронска форма со употреба на компјутерскиот систем на 

Царинската управа, а во прилог се доставува и записникот од констатираните загуби или 
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кусоци. Висината на загубите или кусоците се сметаат за даночно признати најмногу до 

износот определен со прописите од областа на данокот на добивка согласно видот на 

акцизното добро. 

(4) Губењето или кусокот на акцизните добра од ставот (1) на овој член, настанати како 

резултат на непредвидливи околности или виша сила, освен кражба или тешка кражба,  се 

сметаат за даночно признати најмногу до износот определен од страна на овластено лице 

за проценка на штети.  

(5) Одредбите на овој член соодветно се применуваат на држателот на акцизен склад, 

повластениот корисник на акцизни добра и производителот надвор од системот на 

акцизно одложување. 

VIII. АКЦИЗНИ ОСЛОБОДУВАЊА 

АКЦИЗНИ ОСЛОБОДУВАЊА ЗА ДИПЛОМАТСКИ И КОНЗУЛАРНИ ПРЕТСТАВНИШТВА, 

МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И НИВНИТЕ ЧЛЕНОВИ 

Член 26 

Барање за остварување на правото за ослободувања од акциза, начин на поднесување и 

враќање на платената акциза за дипломатски и конзуларни претставништва  

и за меѓународни организации  

(1) За остварување на правото за ослободување од акциза  согласно член 47 став (1) точка 1) и 

2) од Законот, до царинскиот орган се доставува потврда од Министерството за 

надворешни работи во која е наведено дека ослободувањето од плаќање акцизи е врз 

основа на посебни спогодби склучени со земјата - испраќач, а врз основа на начелото на 

реципроцитет. 

(2) За остварување на правото за ослободување од акцизи согласно член 47 став (1) точка 3), 

4) и 6) од Законот, до царинскиот орган се доставува потврда од Министерството за 

надворешни работи во која е наведено дека ослободувањето од акциза е врз основа на 

условите кои се утврдени со меѓународни договори за основање на овие организации. 

(3) За остварување на правото за ослободување од акциза согласно член 47 став (1) точка 5) 

од Законот, до царинскиот орган се доставува сертификат издаден од воените сили на 

договорните страни на Северноатланскиот Пакт. 

(4) При увоз на акцизни добра наменети за службени или лични потреби на лицата од став (1) 

и (2) на овој член, за спроведување на постапката за ослободувањето од плаќање акциза, 

кон увозната декларација согласно царинските прописи се приложува потврда издадена 

од Министерството за надворешни работи, а за лицата од став (3) на овој член, кон 

увозната декларација согласно царинските прописи се приложува сертификат издаден од 

воените сили на договорните страни на Северноатланскиот Пакт. 

(5) При купување на акцизни добра со платена акциза на територијата на Република Северна 

Македонија за службени или лични потреби на лицата од став (1), (2) и (3) на овој член, за 

спроведување на постапката за ослободување од акциза согласно член 47 став (2) од 

Законот, ослободувањето се спроведува преку систем на враќање на платената акциза.  

(6) За враќање на акцизата од купените акцизни добра, до надлежен царински орган се 

поднесува Барање за враќање на акциза во електронска форма преку компјутерскиот 

систем на Царинската управа.  

(7) Испечатена форма на барањето од став (6) на овој член, заедно со доказите и потврдата 

од Министерството за надворешни работи или сертификатот издаден од воените сили на 
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договорните страни на Северноатланскиот Пакт се доставуваат до надлежниот царински 

орган во писмена форма во рок предвиден во член 47 став (11) од Законот. 

(8) Како доказ за побарувањата за враќање на платената акциза се доставуваат фактури или 

сметки во оригинал, во кои е наведено акцизното добро од кое може да се утврди 

износот на акцизата и/или е искажана пресметаната и платена акциза. 

(9) Надлежниот царински орган враќањето на акцизата го врши со прифаќање и 

верификување на регистрираното електронското барање за враќање на акциза, за што 

подносителот на барањето добива електронска порака од компјутерскиот систем на 

Царинската управа. 

Член 27 

Лица кои оставруваат право за ослободувања од акцизи за дипломатски и конзуларни 

претставништва и за меѓународни организации  

(1) Ослободувањето од акциза, под услови пропишани во член 47 од Законот, за службени 

потреби остваруваат: 

1) дипломатски и конзуларни претставништва и специјални мисии со седиште во 

Република Северна Македонија, освен конзулатите со кои раководат почесните 

конзуларни службеници, под услов на реципроцитет, 

2) меѓународни организации или претставништва на меѓународни организации со 

седиште во Република Северна Македонија, ако таквото ослободување е пропишано 

со меѓународните договори кој го ратификувала или се применуваат на територијата 

на Република Северна Македонија, 

(2) Ослободувањето од акциза од став (1) точка 1) на овој член, под услов на реципроцитет, за 

лична употреба, може да остварат: 

1) дипломатскиот персонал на дипломатски и конзуларни претставништва (освен 

почесните конзуларни службеници) и посебните мисии, како и членовите на нивните 

семејства кои живеат во исто домаќинство, ако не се државјани на Република 

Северна Македонија или немаат постојан престој во Република Северна Македонија, 

2) административен и технички персонал на дипломатски и конзуларни претставништва, 

(освен персоналот на конзулатите со кои раководат почесните конзуларни 

функционери), како и административен и технички персонал, ако не се државјани на 

Република Северна Македонија или немаат постојан престој во Република Северна 

Македонија, 

3) персоналот на специјални мисии и членовите на нивните семејства кои живеат во 

заедничко домаќинство ако не се државјани на Република Северна Македонија или 

немаат постојан престој во Република Северна Македонија. 

(3) Ослободувањето од акциза од став (1) точка 2) на овој член за лична употреба може да 

остварат: 

1) дипломатскиот персонал на меѓународните организации и претставништва на 

меѓународните организации и нивните членови на семејството кои живеат во исто 

домаќинство, ако не се државјани на Република Северна Македонија или немаат 

постојан престој во Република Северна Македонија, а ослободувањето е утврдено со 

меѓународните договори што ги ратификувала или се применуваат на територијата на 

Република Северна Македонија, 

2) административен и технички персонал, како и експерти од меѓународни организации 

и претставништва на меѓународни организации и нивните членови на семејството кои 
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живеат во исто домаќинство, ако не се државјани на Република Северна Македонија 

или немаат постојан престој во Република Северна Македонија, а ослободувањето е 

утврдено со меѓународните договори што ги ратификувала или се применуваат на 

територијата на Република Северна Македонија. 

(4) Членовите на семејствата на вработените од ставовите (2) и (3) на овој член се сметаат 

лица кои во Република Северна Македонија остваруваат привилегии врз основа на 

соодветна специјална лична карта издадена од орган на државната управа надлежен за 

надворешни работи. 

ДРУГИ АКЦИЗНИ ОСЛОБОДУВАЊА 

Член 28 

Акцизни добра во личен багаж на патниците и мали пратки за физички лица 

Ослободувањето од акциза од член 48 став (1) точка 3) од Законот, за акцизни добра кои 

патникот кој доаѓа од странство ги носи со себе во личниот багаж и ослободувањата од член 48 

став (1) точка 4) од Законот, за акцизни добра кои едно физичко лице од странство повремено 

му ги испраќа во мали пратки на физичко лице во Република Северна Македонија, во 

количини кои немаат комерцијален карактер и доколку истите се ослободени од плаќање на 

увозни давачки согласно царинските и даночните прописи, се остварува истовремено со 

ослободување од царинските давачки согласно Царинскиот закон. 

Член 29 

Ослободување за енергенти во стандардни резервоари и специјални контејнери 

(1) Ослободувањето на енергентите од акциза согласно член 48 став (1) точка 5) од Законот, 

кои како погонски горива се наоѓаат во стандардните резервоари и во специјалните 

контејнери на моторните возила или авионите кои доаѓаат од странство, се остварува 

истовремено со ослободување од царинските давачки согласно Царинскиот закон. 

(2) Ослободувањето од акциза од член член 48 став (1) точка 5) од Законот, не се однесува за 

погонското гориво кое се наоѓа во дополнителни резервоари, дури и кога тие резервоари 

се фабрички додадени кон стандардните (фабрички) вградени резервоари. 

(3) Преносни садови кои содржат погонско гориво не се сметаат за стандардни резервоари. 

Член 30 

Ослободувања од акциза за акцизни добра кои се користат како проба за анализа, за 

неопходни производствени тестови, научни или научно - истражувачки цели  

или за контрола на квалитетот 

(1) Согласно член 48 став (5) точка 1) и 2) од Законот за акцизите, од плаќање на акциза се 

ослободуваат акцизни добра кои, заради утврдување на нивниот состав, квалитет или 

други технички карактеристики, се наменети како проба за анализа, за неопходни 

производствени тестови, за научни цели или за научно-истражувачки цели или за 

контрола на квалитетот, при што е потребно исполнување на следните услови: 

1) дозволена е само количина на акцизни добра потребна за целите од став (1) на овој 

член; 

2) акцизните добра во целина да се употребат или уништат; 

(2) За остварување на правото за ослободување од плаќање акциза согласно член 48 став (5) 

точка 1) и 2) од Законот, подносителот на барањето треба задолжително да ги достави 

следните документи: 
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1) Изјава за наменско користење на акцизните добра во согласност со условите во став 1 

од овој член, 

2) Фактура или друг документ во кој е наведена количината на акцизните добра за кои 

се бара ослободување од плаќање на акциза која треба да соодветствува со став (1) 

точка 2) на овој член, и 

3) Одобрение за акцизно повластено користење или акцизна дозвола. 

(3) Ослободувањето од плаќање на акциза не важи за акцизните добра кои по завршувањето 

на целите од ставот (1) на овој член се наменети за продажба или други цели различни од 

целите од став (1) на овој член; 

Член 31 

Акцизни ослободувања на акцизни добра кои се уништуваат под царински надзор 

(1) Доколку акцизните добра подлежни на акциза за кои не е настаната акциза, се 

неупотребливи и поради тоа треба да се уништат, држателот на акцизен склад или 

повластениот корисник треба да поднесат Барање за уништување во писмена форма и 

барање за уништување во електронска форма преку компјутерскиот систем на Царинската 

управа. 

(2) Со поднесеното барање за уништување, држателот на акцизен склад или повластениот 

корисник го известува надлежниот царински орган за местото, видот и количината на 

акцизните добра што имаат намера да ги уништат, при што ја опишуваат причината за 

неупотребливоста на акцизните добра и приложуваат соодветни докази и предлагаат 

начин на уништување на акцизните добра. 

(3) Уништувањето се спроведува во зависнот од видот на акцизното добро на начин да биде 

потполно уништено или целосно неупотребливо како акцизно добро. 

(4) За уништувањето на акцизните добра под царински надзор се составува записник кој го 

потпишуваат овластените лица од надлежен царински орган и овластените лица од 

држателот на акцизен склад или повластениот корисник. 

 

IX.  АКЦИЗНО ПОВЛАСТУВАЊЕ 

 ОДОБРЕНИЕ ЗА ПОВЛАСТЕН КОРИСНИК  

Член 32 

Содржина на одобрението за повластен корисник 

Одобрението за повластен корисник ги содржи следните податоци: 

− Идентификациски број на одобрението, 

− Податоци за идентификација на повластениот корисник, 

− Идентификациски број за секое овластено место на користење на акцините добра 

согласно одобрението, 

− Податоци за локацијата на овластеното место на користење,  

− Видовите и количините на акцизни добра кои можат да се користат во овластеното 

место за користење со шифра на акцизните добра и шифра за повластено користење  

− Обврски на повластениот корисник,  

− Податоци за гаранцијата за  обезбедување на плаќање на акцизата, 
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− Надлежен орган за надзор над исполнетоста на условите под кои е издадено 

одобрението, 

− Датум на издавање на одобрението, 

− Рок на важност на одобрението. 

Член 33 

Барање за издавање на одобрение за повластен корисник 

(1) Лицето кое има намера да употребува акцизни добра за повластено користење, 

поднесува барање за издавање одобрение за повластен корисник во електронска форма 

со користење на компјутерскиот систем на Царинската управа. 

(2) Барањето од ставот (1) на овој член ги содржи следните податоци: 

− Податоци за идентификација на подносителот на барањето (назив, седиште, адреса и 

податоци за контакт, единствен даночен број), 

− Податоци за одговорното лице на подносителот на барањето, 

− Видови и трговски назив на акцизните добра за кои се бара ослободување од акциза 

за цели од член 74 и член 99 од Законот според тарифните ознаки од номенклатурата 

на царинската тарифа, 

− Податоци за локациите на местото на повластено користење 

− Количините на акцизните добра кои се потребни за производството односно 

повластено користење во текот на една календарска година со шифра за повластено 

користење 

(3) Испечатен примерок од електронски поднесено и регистрирано барање за издавање на 

одобрение за повластен корисник, со приложена потребна документација, се доставува 

до надлежниот царински орган.  

Член 34 

Потребна документација за издавање на одобрение за повластен корисник 

(1) Кон Барањето за издавање на одобрение за повластен корисник, се приложува следната 

потребна документација и тоа: 

− Технички опис на просториите и/или просторот за повластено користење вклучувајќи 

и скица на објектот и околината на објектот; 

− Опис на деловни активности каде ќе се користат акцизните добра со повластена 

акциза  

− Податоци за локацијата, скица и опис на просториите (производни, складишни или 

слични) во кои ќе бидат сместени и употребувани повластените акцизни добра,  

− Нормативи за употреба на акцизното добро при производство 

− Опис на намената на акцизното добро за кое се бара ослободување од акциза,  

− Податоци за опремата потребна за извршување на дејноста во поглед на утврдување 

на количините и употребата на акцизните добра 

− Опис на поединечни производни постапки и норматив за користење на акцизното 

добро кога истото се користи во производствен процес, 

− Податоци за уредите кои овозможуваат мерење на примени, потрошени и количини 

на залиха на акцизни добра со одобрение од надлежен орган за метрологија (во 

случај кога акцизното добро не се користи во непроменета амбалажа)  

− Информација со податоци за опремата потребна за извршување на акцизната  

дејност,  
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− Технолошка шема со опис на производниот процес, стандардни трошоци, 

максимални вредности на технолошките загуби и техничка спецификација во случај 

на производство 

− Информација за годишни планирани количини на основни суровини што ќе се 

користат при производство и стапки на расходи за финалниот производ, во случај на 

користење на акцизните добра во производство; 

− Информација со податоци за планираните годишни количини на производство на 

акцизни добра и за планираните годишни количини на складирани акцизни добра по 

одделни видови,  

− Детален опис за начинот на одредување и утврдување на губитоците или кусоците во  

− Опис на постапката на прием на акцизните добра од акцизен склад по видови 

акцизни добра, 

− Опис на матерјално и сметководствено следење на повластените акцизни добра, 

− Информација за местото на водење на главното сметководство,  

Член 35 

Исполнетост на услови за издавање на одобрение за повластен корисник 

(1) Исполнување на условите за издавање на одобрение за повластен корисник наведени во 

член 50 од Законот, се докажуваат со приложување на следните документи и докази: 

− Решение од Централниот регистар на РСМ од кое може да се види дејноста на 

подносителот на барањето, 

− Документ за сопственост или закуп на просториите и/или просторот на повластеното 

користење, опремата за вршење на дејноста и мерните уреди. 

− Потврда за Биланс на успех и Биланс на состојба за последните две години, 

− Потврда од Централниот регистар на РСМ дека против подносителот на барањето не 

е отпочната постапка за стечај или  ликвидација, 

− Потврда од Централниот регистар на РСМ дека против подносителот на барањето не 

е изречена забрана за вршење на професија, дејност или должност, привремена 

забрана за вршење одделна дејност и трајна забрана за вршење одделна дејност 

− Потврда од основен суд дека подносителот на барањето не е осуден со правосилна 

судска одлука на безусловна казна затвор за сторено кривично дело од областа на 

даноците и царините, 

− Потврда од Управата за јавни приходи дека подносителот на барањето редовно ги 

исполнува даночните обврски, не постара од 30 дена, 

− Потврда за воспоставени стандарди и процедури во работењето, стандарди за 

безбедност и сигурност на областите на физички интегритет, воспоставени служби за 

контрола на пристап на вработените и на надворешни лица, назначени одговорни 

лица за логистички процеси и за ракување со акцизните добра, или потврда за 

стекнат статус на овластен економски оператор. 

− Доказ дека подносителот на барањето поседува опрема за исполнување на условите 

за електронска размена на податоци, 

− Изјава со која барателот на одобрение за повластен корисник се обврзува дека пред 

издавање на одобрението ќе достави гаранција за обезбедување на плаќањето на 

акцизата,  

− Потврда од надлежна институција за минимални технички услови кои треба да ги 
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исполнува местото на повластено користење, 

− Потврда од надлежна институција за минимални хигиенско-санитарни услови на 

местото на повластено користење, 

− Потврда од надлежна институција за исполнети мерки, нормативи и стандарди за 

заштита при работа на местото на повластено користење, 

(2) Кон барањето за издавање на одобрение за повластен корисник како доказ за 

исполнетост на условите се приложуваат и документи од надлежните управни, односно 

инспекциски органи и тоа:  

− известување за започнување со вршење на дејност доставено до Министерството за 

труд и социјална политика – Државен инспекторат за труд, и 

− записник за извршен инспекциски надзор од областа на безбедност и здравје при 

работа изготвен од страна на Министерството за труд и социјална политика – 

Државен инспекторат за труд, 

− пријава за исполнување на минимално техничките услови за вршење на трговија и 

започнување со работа на продажен или друг деловен објект, доставена до 

Министерството за економија – Државен пазарен инспекторат, 

(3) По барање на надлежниот царински орган, подносителот на барањето е должен да 

обезбеди и други податоци или документи. 

Член 36 

Начин на издавање на одобрение за повластен корисник 

(1) Надлежниот царински орган издава одобрение за повластен корисник со верификација во 

електронскиот регистар за одобренија за повластен корисник и при тоа се доделува 

единствен регистерски број, при што компјутерскиот систем на Царинската управа со 

електронска порака го известува барателот за доделениот регистерски број на 

одобрението за повластен корисник 

(2) На барање на акцизниот обврзник, надлежниот царински орган издава испечатен 

примерок од електронската форма на одобрението за повластен корисник. 

Член 37 

Регистар на иматели на одобрение за повластен корисник 

(1) Регистарот на иматели на одобрение за повластен корисник ги содржи следните 

податоци: 

1) Идентификациски број на одобрението, 

2) Идентификациски број на повластениот корисник, 

3) Име и адреса на седиште на повластениот корисник , 

4) Идентификациски  број, адреса и намена на овластеното место на користење 

5) Листа на акцизните добра со шифри на кои се однесува акцизното одобрение и 

6) Датумот на издавањето на одобрението, датум на важење и датумот на 

престанување на важноста на одобрението, 

Член 38 

Обврски на имателот на одобрение за повластен корисник 

(1) Обврските од член 53 став (1) од Законот повластениот корисник како имател на 

одобрение за повластено користење треба да ги исполнува за цело време на важноста на 

одобрението, на начин да презема мерки и постапки за надзор и следење на работата, 

констатирање и пријавување на неправилности и отстранување на истите, соодветно 



25 

 

чување на акцизните добра во местото на повластено користење и да ги користи акцизните 

добра согласно намената за која е издадено одобрението за повластен корисник.  

(2) Како услов за исполнување на обврските на повластениот корисник е и надгледување на 

постапките за прием, чување и употреба на акцизните добра, наведен во член 53 став (1) 

точка 3) од Законот, на начинот да повластениот корисник редовно, во електронска форма 

ги следи и оверува е-АД документ со потврда на приемот на акцизните добра кои се 

движат од имателот на акцизна дозвола до повластениот корисник, преку користење на 

компјутерскиот систем на Царинската управа. 

(3) Предуслов за исполнување на обврските од член 53 став (1) точка 6) од Законот, е водење 

на уредна и точна евиденција за користење на акцизните добра. Евиденцијата на 

акцизните добра во зависност од видот на повластеното користење и видот на акцизните 

добра, треба да ги содржи следните податоци, за: 

1) набавени и потрошени акцизни добра според видот, количината и местото на 

повластено користење, 

2) количини на акцизни добра на залиха, во производство и во овластените места за 

користење,  

3) состојба на залихи на акцизни добра на почетокот на секое календарско тримесечие, 

4) збирни податоци за примените количини на акцизни добра во акцизниот период; 

5) количината на уништени акцизни добра под царински надзор, кусокот што се создал 

поради непредвидени околности или виша сила (освен кражба) или кој произлегува 

од процесот на производство, складирање или превоз на акцизните добра; 

6) Употребени акцизни добра како мостра за анализа во врска со тестирање на 

производството, односно за научни цели, 

7) Употребени акцизни добра за царинска контрола и за контрола на квалитетот која во 

местото на повластено користење ја извршува овластено лице, 

8) Уништување на акцизните добра под царински надзор, кусокот што се создал поради 

непредвидени околности или виша сила (освен кражба) или произлегува  од процесот 

на производство, складирање или превоз на добрата, 

(4) Повластениот корисник може самостојно да го избира обликот и начинот на водење на 

евиденцијата која мора да ги содржи податоците од ставот (3) на овој член. 

(5) Повластениот корисник ја води евиденцијата од претходниот став, на начин што во секој 

момент може да се утврди состојбата со залихите на акцизните добра според видот и 

количините, како и збирни податоци по групи на акцизни добра по место на повластено 

користење и вид на ослободување. 

(6) Начинот на водење евиденција од страна повластениот корисник, треба да му овозможи 

на надлежниот царински орган да може во секое време на брз и ефикасен начин да 

направи увид во евиденцијата и да побара и добие попис на акцизните добра во местото 

на повластено користење. 

(7) Повластениот корисник е должен да води и да ја чува евиденцијата од ставот (1) на овој 

член во местото на повластено користење, а доколку поседува повеќе места на 

повластено користење, должен е да води евиденцијата и за секое повластено место 

поединечно. 

(8) Имателот на одобрението за повластено користење, е должен на месечна основа до 

надлежен царински орган да поднесува месечен извештај за примени количини на 

ослободени акцизни добра во електронска форма, со користење на компјутерскиот 
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систем на Царинската управа, а по барање на надлежен царински орган истиот да го 

поднесе и во писмена форма. 

(9) Месечниот извештај од став (8) на овој член ги содржи податоците за набавени, увезени, 

складирани, пренесени и потрошени акцизни добра по видови и количини за секое место 

на повластено користење. 

Член 39 

Барање за измена на одобрение за повластен корисник 

(1) Имателот на одобрение за повластен корисник може во секое време да побара измена 

или дополнување на издадено одобрение со поднесува барање за измена кое се 

поднесува во електронска форма со користење на компјутерскиот систем на Царинската 

управа. 

(2) Барањето од став (1) од овој член се поднесува во случаите кога се бара промена на 

количините на акцизните добра за повластено користење, отварање или затварање на 

места за повластено користење или кога имателот на одобрението предвидува да 

направи структурни промени (проширување, намалување, доградба и слично) или 

дополнително инсталирање на нова инфраструктура (опрема, машини, уреди, цевки, 

резервоари и слично) кои се директно поврзани со користењето на акцизните или се бара 

дополнителна активност со ново акцизно добро.  

(3) Имателот на одобрението за повластен корисник е должен согласно обврските од член 53 

став (1) точка 7) од Законот да го извести надлежниот царински орган за секоја промена 

на податоците и условите под кои е издадено одобрението за повластен корисник пред 

започнувањето на активностите од став (2) од овој член и да ги достави податоците за 

предложените измени, документи, нацрти или скици соодветни на бараните измени. 

(4) Барањето за измена на одобрението за повластен корисник содржи податоци и 

документи наведени во член 34 на овој Правилник и докази за исполнување на 

предвидените услови во член 35 на овој Правилник соодветно на бараните измени во 

одобрението за повластен корисник.  

 

ВТОР ДЕЛ 

АЛКОХОЛ И АЛКОХОЛНИ ПИЈАЛАЦИ, ТУТУНСКИ ПРОИЗВОДИ,  

ЕНЕРГЕНТИ И ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

X.  АЛКОХОЛ И АЛКОХОЛНИ ПИЈАЛАЦИ 

Член 40 

Oбележување на резервоарите за етил алкохол во акцизниот склад  

(1) Обележувањето на резервоарите за етил алкохол во акцизниот склад се врши согласно 

податоците кои се содржани во издадената акцизна дозвола. 

(2) Држателот на акцизниот склад, во рок не подолг од 15 дена по издавање на акцизната 

дозвола треба да го обележи секој поединечен акцизен склад со шифра и код кој е 

генериран од електронската евиденција на акцизната дозвола.  

(3) Обележувањето се врши со прицврстување табла со натпис “АКЦИЗЕН СКЛАД“ од цврст 
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матерјал поставена на видно место, на која со големи букви и бројки е испечатен бројот 

на акцизниот склад. 

Член 41 

Барање за добивање одобрение за мал независен производител на пиво 

(1) Барање за издавање на одобрение за мал независен производител на пиво се поднесува 

во електронска форма со користење на компјутерскиот систем на Царинската управа. 

(2) Барањето од став (1) од овој член ги содржи следните податоци: 

− Податоци за идентификација на подносителот на барањето (назив, седиште, адреса и 

податоци за контакт, единствен даночен број), 

− Податоци за одговорното лице на подносителот на барањето, 

− Податоци за локациите на просториите што се користат за производство на пиво 

− Податок за волуменски капацитет на резервоарите за складирање, 

− Име, презиме, адреса на живеење и ЕМБГ на лицето одговорно за работењето со 

акцизниот склад, определено од страна на барателот со депониран потпис како и 

име, презиме и адреса на неговиот полномошник, исто така со депониран  потпис, 

− Видови и трговски назив на акцизното добро кои ќе се произведува и складира 

според тарифните ознаки од номенклатурата на царинската тарифа, 

− Податоци за планираните годишни количини на производство на пиво  

(4) Испечатен примерок од електронски поднесено и регистрирано барање за издавање на 

одобрение за мал независен производител на пиво, со приложена потребна 

документација, се доставува до надлежниот царински орган.  

Член 42 

Потребна документација за издавање на одобрение за  

мал независен производител на пиво 

(1) Кон Барањето за издавање на одобрение за мал независен производител на пиво, се 

приложува следната потребна документација и тоа: 

− План за производство на пиво од мал независен производител на пиво кој содржи 

информации за: 

а)  видот на пива што треба да се произведат и складираат во акцизниот склад; 

б)  просечната месечна количина на пиво што треба да се произведе според видот 

и стапките на акциза, 

в)  максималната планирана количина на пиво, кои во акцизниот период треба да 

се пуштат во слободен промет - по видови добра и стапки на акциза;  

г) производствениот капацитет за производство на пиво и максимален капацитет 

на складирање на пиво - по видови и стапки на акциза;  

− Изјава од која е видно дека малиот независен производител на пиво е правно и 

економски на било кој начин независен од друга пиварница, 

− Скица и опис на просторот од кој е видно дека производните (надземни и подземни 

простори) и складишните простори физички се одвоени од просторот на било која 

друга пиварница во која се произведува пиво,  

− Изјава од подносителот на барањето за видови на пиво кое ќе се произведува, како и 

дали освен пивото без лиценца ќе се произведува и пиво со лиценца, 

− Начин на утврдување на количина и степен на алкохол на произведеното пиво, 

− Нормативите за производство на пиво, 
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− Документи од кои се изведуваат губитоци или кусоци при производство, складирање 

и транспорт, според одделни видови пиво и 

− Опис на сметководственото следење на работењето на акцизниот склад и 

матерјалната евиденцијата по видови пиво. 

Член 43 

Начин на издавање на одобрение за мал независен производител на пиво 

(1) Надлежниот царински орган издава одобрение за мал независен производител на пиво со 

верификација во електронскиот регистар на одобренија и при тоа се доделува единствен 

регистерски број, при што компјутерскиот систем на Царинската управа со електронска 

порака го известува барателот за доделениот регистерски број на одобрението за мал 

независен производител на пиво.  

(2) На барање на акцизниот обврзник, надлежниот царински орган издава испечатен 

примерок од електронската форма на одобрение за мал независен производител на пиво. 

Член 44 

Содржина на одобрение за мал независен производител на пиво 

Одобрението за мал независен производител на пиво ги содржи следниве податоци: 

− Идентификациски број на одобрението, 

− Податоци за идентификација на имателот на одобрението, 

− Идентификациски броеви на акцизните складови за производство на пиво, 

− Податоци за локацијата на акцизните складови и нивната намена,  

− Видови на пиво кое може да се произведува и складира во акцизните складови со 

шифри од комбинираната номенклатура и шифрата на акцизното добро, 

− Обврски на имателот на одобрението, 

− Надлежен орган за надзор над исполнетоста на условите под кои е издадено 

одобрението, 

− Датум на издавање на одобрението за мал независен производител на пиво, 

− Рок на важност на одобрението за мал независен производител на пиво. 

Член 45 

 Регистер на одобренија за мали производители на пиво, вино, етил алкохол и 

жестоки алкохолни пијалаци 

(1) Регистарот на одобренија за мали производители на пиво, вино, етил алкохол и жестоки 

алкохолни пијалаци ги содржи следниве податоци: 

1) Идентификациски број на одобрението; 

2) Идентификациски број на имателот на одобрението; 

3) Име и адреса на седиште на имателот на одобрението; 

4) Идентификациски број, адреса и намена на акцизниот склад, односно складови; 

5) Вид на акцизните добра со шифри од Комбинираната номенклатура на кои се 

однесува одобрението,  

6) Датум на издавање на одобрението, датум на важност и датум на престанување на 

важност на одобрението. 

Член 46 

Барање за враќање на платена акциза за пиво произведено  

од мал независен производител на пиво и потребна документација 
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(1) Барање за враќање на платена акциза за пиво произведено од мал независен 

производител на пиво се поднесува во електронска форма преку компјутерскиот систем 

на Царинската управа, во рок пропишан во член 68 став (3) од Законот.  

(2) Кон барањето од став (1) на овој член, се поднесува извештај за вкупно годишно 

производство на пиво кое е произведено од страна на барателот. Извештајот се поднесува 

во електронска форма со користење на компјутерскиот систем на Царинската управа. 

(3) Кон барањето од ставот (1) на овој член се внесуваат податоците за сите регистрирани 

месечни акцизни декларации со кои е платена акцизата во текот на календарската година, 

сите податоци за извезените количини на пиво доколку се реализирани во текот на 

календарската година, а со кои се докажува вкупно произведената количина на пиво во 

текот на календарската година. 

(4) Испечатен примерок од барањето за враќање на акциза од став (1) на овој член со прилог  

податоци и документи од став (3) на овој член се поднесува до надлежниот царински 

орган. 

Член 47 

Начин на враќање на акциза за мал независен производител на пиво 

(1) Врз основа на поднесеното и прифатено барање од член 46 став (1) од овој правилник, 

надлежниот царински орган на лицата од член 68 став (2) од Законот им враќа дел од 

платената акциза во зависност од вкупното годишно производство на пиво, произведено 

од страна на мала независна пивараница.  

(2) Надлежниот царински орган враќањето на акциза го врши со прифаќање и верификување 

на регистрираното електронското барање за враќање на акциза за мал независен 

производител на пиво, за што подносителот на барањето добива електронска порака од 

компјутерскиот систем на Царинската управа. 

(3) Акцизата нема да биде вратена доколку е изминат рокот предвиден во член 68 став (3) од 

Законот или произведената количина ги надминува пропишаните количини на горишно 

производство наведени во член 68 став (2) од Законот и доколку подносителот на 

барањето за враќање на акцизата има неподмирени долгови по основ на даночни или 

царински обврски. 

Член 48 

Барање за добивање одобрение за мала винарница 

(1) Барање за издавање на одобрение за мала винарница се поднесува во електронска 

форма со користење на компјутерскиот систем на Царинската управа. 

(2) Барањето од став (1) од овој член ги содржи следните податоци: 

− Податоци за идентификација на подносителот на барањето (назив, седиште, адреса и 

податоци за контакт, единствен даночен број), 

− Податоци за одговорното лице на подносителот на барањето, 

− Податоци за локациите на просториите што се користат за производство на вино 

− Податок за волуменски капацитет на резервоарите за производство и складирање, 

− Име, презиме, адреса на живеење и ЕМБГ на лицето одговорно за работењето со 

акцизниот склад, определено од страна на барателот со депониран потпис како и 

име, презиме и адреса на неговиот полномошник, исто така со депониран  потпис, 

− Видови и трговски назив на акцизното добро кои ќе се произведува и складираат 

според тарифните ознаки од номенклатурата на царинската тарифа, 
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− Податоци за планираните годишни количини на производство на вино  

(3) Испечатен примерок од електронски поднесено и регистрирано барање за издавање на 

одобрение за мала винарница, со приложена потребна документација, се доставува до 

надлежниот царински орган.  

Член 49 

Потребна документација за издавање на одобрение за мала винарница  

(1) Кон Барањето за издавање на одобрение за мала винарница, се приложува следната 

потребна документација и тоа: 

− План за производство на вино од мал независен производител на вино кој содржи 

информации за: 

а)  видот на вино што треба да се произведе и/или складира, 

б)  просечната месечна количина на вино што треба да се произведе според видот, 

в)  максималната планирана количина на вино, кои треба да се пуштат во 

слободен промет - по видови вина,  

г)  производствениот капацитет за производство на вино и максимален капацитет 

на складирање на вино - по видови,  

− Скица и опис на просторот на малата винарница 

− Начин на утврдување на количината на произведено вино и степенот на алкохол на 

виното, 

− Нормативите за производство на вино, 

− Документи од кои се изведуваат губитоци или кусоци при производство, складирање 

и транспорт на вино,  

− Опис на сметководственото следење на работењето на малата винарница и 

матерјалната евиденцијата по видови вино. 

Член 50 

Содржина на одобрение за мала винарница 

Одобрението за мала винарница ги содржи следниве податоци: 

− Идентификациски број на одобрението, 

− Податоци за идентификација на имателот на одобрението, 

− Идентификациски броеви на акцизните складови за производство на вино, 

− Податоци за локацијата на акцизните складови и нивната намена,  

− Видови на вино кое може да се произведува и складира во акцизните складови со 

шифри од комбинираната номенклатура и шифрата на акцизното добро, 

− Обврски на имателот на одобрението, 

− Надлежен орган за надзор над исполнетоста на условите под кои е издадено 

одобрението, 

− Датум на издавање на одобрението за мал производител на вино за комерцијални 

цели, 

− Рок на важност на одобрението за мал производител на вино за комерцијални цели. 

Член 51 

Начин на издавање на одобрение за мала винарница 

(1) Надлежниот царински орган издава одобрение за мала винарница со верификација во 

електронскиот регистар на одобренија и при тоа се доделува единствен регистерски број, 
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при што компјутерскиот систем на Царинската управа со електронска порака го известува 

барателот за доделениот регистерски број на одобрението за мал производител на вино 

за комерцијални цели.  

(2) На барање на акцизниот обврзник, надлежниот царински орган издава испечатен 

примерок од електронската форма на одобрение за мал производител на вино за 

комерцијални цели. 

 

Член 52 

Форма и содржина на специјална етикета за обележување на алкохолни пијалаци 

произведени од мала дестилерија 

(1) Kомерцијалните пакувања на алкохолните пијалаци произведени од страна на мала 

дестилерија треба да бидат обележани со специјална етикета со квадратна или 

правоаголна форма во која се содржани најмалку следните податоци: 

− име и адреса на производителот – мала дестилерија,  

− вид и назив на алкохолниот пијалак,  

− процент на алкохол, 

− содржина на амбалажата,  

− број на одобрение за мала дестилерија, издаден од Царинската управа 

− информација дека алкохолниот пијалок е произведен под посебен режим на 

намалена акциза,  

− број од решение од Агенција за храна и ветеринарство дека производот е 

соодветен за консумирање, 

− информација за потрошувачите за штетноста од консумирање на алкохол во 

форма на слики или знаци, 

(2) Специјалната етикета треба да биде залепена на шишето на начин да биде лесно читлива 

од страна на купувачите. 

 

Член 53 

Барање за добивање одобрение за мала дестилерија 

(1) Барање за издавање на одобрение за мала дестилерија се поднесува во електронска 

форма со користење на компјутерскиот систем на Царинската управа. 

(2) Барањето од став (1) од овој член ги содржи следните податоци: 

− Податоци за идентификација на подносителот на барањето (назив, седиште, адреса и 

податоци за контакт, единствен даночен број), 

− Податоци за одговорното лице на подносителот на барањето, 

− Податоци за локациите на просториите што се користат за производство на етил 

алкохол и жестоки алкохолни пијалаци 

− Податок за волуменски капацитет на резервоарите за складирање на етил алкохол и 

алкохолните пијалаци, 

− Име, презиме, адреса на живеење и ЕМБГ на лицето одговорно за работењето со 

акцизниот склад, определено од страна на барателот со депониран потпис како и 

име, презиме и адреса на неговиот полномошник, исто така со депониран  потпис, 

− Видови и трговски назив на акцизното добро кои ќе се произведува и складира 

според тарифните ознаки од номенклатурата на царинската тарифа, 

− Податоци за планираните годишни количини на производство на етил алкохол и 
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жестоки алкохолни пијалаци 

(3) Испечатен примерок од електронски поднесено и регистрирано барање за издавање на 

одобрение за мала дестилерија, со приложена потребна документација, се доставува до 

надлежниот царински орган.  

Член 54 

Потребна документација за издавање на одобрение за мала дестилерија  

(1) Кон Барањето за издавање на одобрение за мала дестилерија, се приложува следната 

потребна документација и тоа: 

− 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, 

− Скица и опис на просторот од кој е видно дека производните (надземни и подземни 

простори) и складишните простори физички се одвоени од просторот на било кој друг 

производител на етил алкохол и жестоки алкохолни пијалаци,  

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

произведува,  

− Начин на утврдување на количината на произведен етил алкохол и утврдување на 

степен на алкохол на произведените алкохолни пијалаци, 

− Нормативите за производство на алкохолните пијалаци, 

− Документи од кои се изведуваат губитоци или кусоци при производство, складирање 

и транспорт, според одделни видови алкохолните пијалаци, 

− Опис на сметководственото следење на работењето на акцизниот склад и на 

матерјалната евиденција по видови на алкохолните пијалаци, 

(2) Надлежниот царински орган издава одобрение за мала дестилерија со верификација во 

електронскиот регистар на одобренија и при тоа се доделува единствен регистерски број, 

при што компјутерскиот систем на Царинската управа со електронска порака го известува 

барателот за доделениот регистерски број на одобрението за мала дестилерија. 

(3) На барање на акцизниот обврзник, надлежниот царински орган издава испечатен 

примерок од електронската форма на одобрение за мала дестилерија. 
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Член 55 

Содржина на одобрение за мала дестилерија 

Одобрението за мала дестилерија ги содржи следниве податоци: 

− Идентификациски број на одобрението, 

− Податоци за идентификација на имателот на одобрението, 

− Идентификациски броеви на акцизните складови за производство на етил алкохол и 

алкохолни пијалаци, 

− Податоци за локацијата на акцизните складови и нивната намена,  

− Видови на алкохолни пијалаци кое може да се произведуваат и складираат во 

акцизните складови со шифри од комбинираната номенклатура и шифрата на 

акцизното добро, 

− Обврски на имателот на одобрението, 

− Надлежен орган за надзор над исполнетоста на условите под кои е издадено 

одобрението, 

− Датум на издавање на одобрението за мала дестилерија 

− Рок на важност на одобрението за мала дестилерија 

Член 56 

Исполнетост на услови за издавање одобрение за мал производител на вино или пиво 

(1) Исполнување на условите за издавање на одобрение за мал производител на вино или 

пиво наведени во член 72 став (2) од Законот, се докажуваат со приложување на следните 

документи и докази: 

− Решение од Централниот регистар на РСМ од кое може да се види дејноста и 

седиштето на подносителот на барањето, 

− Документ за сопственост или закуп на просториите и/или просторот за производство, 

опремата за вршење на дејноста и мерните уреди. 

− Потврда од Централниот регистар на РСМ дека против подносителот на барањето не 

е отпочната постапка за стечај или  ликвидација, 

− Потврда од Централниот регистар на РСМ дека против подносителот на барањето не 

е изречена забрана за вршење на професија, дејност или должност, привремена 

забрана за вршење одделна дејност и трајна забрана за вршење одделна дејност 

− Потврда од основен суд дека подносителот на барањето не е осуден со правосилна 

судска одлука на безусловна казна затвор за сторено кривично дело од областа на 

даноците и царините, 

− Потврда од Управата за јавни приходи дека подносителот на барањето редовно ги 

исполнува даночните обврски, не постара од 30 дена, 

− Доказ дека подносителот на барањето поседува опрема за исполнување на условите 

за електронска размена на податоци, 

(2) Кон барањето за издавање на одобрение за мал производител на вино или пиво како 

доказ за исполнетост на условите се приложуваат и документи од надлежните управни, 

односно инспекциски органи и тоа:  

− известување за започнување со вршење на дејност доставено до Министерството за 

труд и социјална политика – Државен инспекторат за труд, и 
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− записник за извршен инспекциски надзор од областа на безбедност и здравје при 

работа изготвен од страна на Министерството за труд и социјална политика – 

Државен инспекторат за труд, 

− пријава за исполнување на минимално техничките услови за вршење на трговија и 

започнување со работа на продажен или друг деловен објект, доставена до 

Министерството за економија – Државен пазарен инспекторат, 

(3) По барање на надлежниот царински орган, подносителот на барањето е должен да 

обезбеди и други податоци или документи. 

Член 57 

Месечни и годишни извештаи од мал производител на вино или пиво 

(1) Имателите на одобренија за мал производител на вино или пиво се должни извештаите од 

член 72 став (8) точка 2) и 4) од Законот да ги доставата на надлежен царински орган во 

електронска форма со користење на компјутерскиот систем на Царинската управа, а по 

барање на надлежен царински орган истиот да го поднесат и во писмена форма. 

(2) Месечниот извештај од член 72 став (8) точка 2) од Законот треба да ги ги содржи 

податоците за произведени, испорачани и количините на залиха на акцизни добра, по 

видови и по акцизни складови, а годишниот извештај од член 72 став (8) точка 4) од 

Законот треба да ги содржи податоците за вкупното годишно производство на акцизните 

добра во претходната календарска година, по вид на акцизно добро. 

Член 58 

Барање за измена на одобрение за мал производител на вино или пиво 

(1) Имателот на одобрение за мал производител на вино или пиво може во секое време да 

побара измена или дополнување на издадено одобрение со поднесува барање за измена 

кое се поднесува во електронска форма со користење на компјутерскиот систем на 

Царинската управа. 

(2) Барањето од став (1) од овој член се поднесува во случаите кога се бара отварање или 

затварање на акцизни складови или промна на производни погони, кога имателот на 

одобрението предвидува да направи структурни промени (проширување, намалување, 

доградба и слично) или дополнително инсталирање на нова инфраструктура (опрема, 

машини, уреди, цевки, резервоари и слично) кои се директно поврзани со користењето на 

акцизните добра или се бара дополнителна активност со ново акцизно добро.  

(3) Имателот на одобрението за мал производител на вино или пиво е должен согласно 

обврските од член 72 став (8) точка 3) од Законот да го извести надлежниот царински 

орган за секоја промена на податоците и условите под кои е издадено одобрението пред 

започнувањето на активностите од став (2) од овој член и да ги достави податоците за 

предложените измени, документи, нацрти или скици соодветни на бараните измени. 

(4) Барањето за измена на одобрението за мал производител на вино или пиво содржи 

податоци и документи наведени во член 49 и 54 на овој Правилник и докази за 

исполнување на предвидените услови во член 56 на овој Правилник соодветно на 

бараните измени во одобрението за повластен корисник.  

Член 59 

Барање за регистрација на земјоделци мали производители  

на алкохолни пијалоци 

(1) Земјоделци – мали производители на жестоки алкохолни пијалоци согласно одредбите од 
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член 73 од Законот, барањето за регистрирање во електронскиот Регистар на земјоделци -

мали производители на жестоки алкохолни пијалаци го поднесуваат до надлежен 

царински орган, при што во прилог на барањето доставуваат: 

1) Потврда од Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство за 

регистрирана земјоделска дејност, 

2) Изјава со податоци за опремата за дестилирање и опис на производните постапки, 

3) Податоци за суровината за дестилирање, односно вид на овошјето од кое ќе се 

произведуваат жестоките алкохолни пијалаци, 

4) Податоци за местото каде ќе се врши дестилирањето, 

5) Изјава за планирано годишно производство на жестоки алкохолни пијалаци, 

(2) Барањето за регистрација од ставот (1) на овој член, се поднесува во електронска форма 

со користење на компјутерскиот систем на Царинската управа или во пишана форма.  

Член 60 

Известување за започнување со производство на жестоки алкохолни пијалаци  

од страна на земјоделец 

(1) Известувањето за започнување со производство на жестоки алкохолни пијалаци од член 

73 став (4) од Законот, се поднесува до надлежен царински орган во електронска форма 

со користење на компјутерскиот систем на Царинската управа или во пишана форма.  

(2) Известувањето ги содржи податоците за дата и време во кое ќе се одвива производството 

без прекин, местото на дестилирање, видот на овошјето кое ќе го дестилира, количината 

на комина и очекуваната количина на жесток алкохолен пијалок. 

Член 61 

Известување за произведена количина на жесток алкохолен пијалак произведен  

од страна на земјоделец и барање за подигање акцизни марки 

(1) Известувањето за произведена количина на жесток алкохолен пијалак, произведен од 

страна на земјоделец-мал производител на жестоки алкохолни пијалаци и барањето за 

подигање акцизни марки од член 73 став (5) од Законот, се поднесуваат до надлежен 

царински орган во електронска форма со користење на компјутерскиот систем на 

Царинската управа или во пишана форма. 

(2) Известувањето за произведена количина на жесток алкохолен пијалак содржи податоци 

за  бројот на Известувањето за започнување со производство на жестоки алкохолни 

пијалаци, количина на употребена комина, количина на добиен жесток алкохолен пијалак, 

како и просечна јачина на жестокиот алкохолен пијалак изразена во % алкохол. 

(3) Барањето за подигање акцизни марки, содржи податок за количина на добиен жесток 

алкохолен пијалак изразена во литри, зафатнина и количина на садовите во кои се 

планира продажба на жестокоиот алкохолен пијалак, број на потребни акцизни марки за 

конкретното производство, износ на акциза по литар и вкупен износ на акциза која треба 

да се плати. 

Член 62 

Издавање на акцизни марки за обележување на жесток алкохолен пијалак  

произведен од страна на земјоделец 

(1) После извршеното плаќањето на пресметаната акциза во Барањето за подигање на 

акцизните марки, се врши подигнување на акцизните марки за обележување на жесток 

алкохолен пијалак од член 73 став (8) од Законот за акцизите. 
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(2) Подигнувањето на акцизните марки од ставот (1) на овој член се врши од просториите на 

надлежниот царински орган. 

(3) Царинскиот орган ќе ги направи достапни акцизните марки од ставот (1) од овој член, 

најдоцна во рок од 5 работни дена од денот на плаќање на акцизата. Подигнувањето се 

врши најдоцна во рок од 30 дена од денот на плаќање на акцизата. По истекот на тој рок, 

со акцизните марки располага царинскиот оран. 

Член 63 

Производство на жестоки алкохолни пијалаци од страна на земјоделец  

во количина поголема од пропишаната  

(1) Во случаите од член 73 став (11) од Законот, кога земјоделц-мал производител на жестоки 

алкохолни пијалаци произвел количина поголема од пропишаната до надлежниот 

царински орган, во рокот од член 73 став (5) од Законот, истовремено поднесува: 

1) Известување за произведена количина на жесток алкохолен пијалак и Барање за 

подигање акцизни марки за количината пропишана со член 73 став (2) од Законот за 

акцизите, и  

2) Известување за произведена количина на жесток алкохолен пијалак и Барање за 

печатење на акцизни марки за количината која ја надминува пропишаната со член 73 

став (2) од Законот. 

(2) Постапувањето со известувањето и барањето од став (1) точка 1) од овој член е исто со 

постапувањето наведено во член 61 од овој Правилник. 

(3) Во случаите од став (1) точка 2) од овој член, кога земјоделецот - мал производител на 

жестоки алкохолни пијалаци произвел количина на жесток алкохолен пијалак која ја 

надминува пропишана со член 73 став (2) од Законот, известувањето од став (1) точка 2) на 

овој член и барањето за печатење на акцизни марки се поднесува до надлежен царински 

орган во пишана форма.  

(4) Надлежниот царински орган со решение ќе ја утврди и пресмета акцизата на разликата од 

количината која е произведена над пропишаната од член 73 став (2) на Законот, во износ 

пропишан во член 58 став (5) од Закон и ќе го задолжи земјоделецот - мал производител 

на жестоки алкохолни пијалаци да ја плати акцизата во рок од 30 дена. 

(5) Земјоделецот - мал производител на жестоки алкохолни пијалаци до надлежниот 

царински орган поднесува Барање за подигање на акцизни марки од член 73 став (11) од 

Законот,  во кое ги наведува потребните количини на акцизни марки за обележување на 

количината жесток алкохолен пијалак која е произведена над пропишаната од член 73 

став (2) на Законот, со наведување на зафатнината на садовите во кои ќе се продава 

жестокиот алкохолен пијалак. 

(6) Врз основа на прифатеното барање од став (5) на овој член и по уплатата на износот на 

акциза пресметан и утврден со решението од став (4) на овој член, надлежниот царински 

орган ги издава акцизните марки. 

Член 64 

Регистар на земјоделци - мали производители на жестоки алкохолни пијалаци 

(1) Регистарот на земјоделци - мали производители на жестоки алкохолни пијалаци, ги 

содржи следните податоци: 

1) Име, презиме, матичен број  и адреса на земјоделецот, електронска адреса и 

податоци за контакт 

2) Број на регистрација на земјоделецот во Министерството за земјоделство, шумарство 
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и водостопанство 

3) Опис на опремата за дестилирање со која располага земјоделецот и опис на 

производните постапки 

4) Вид на овошје од кое ќе се произведуваат жестоките алкохолни пијалаци 

5) Планирано годишно производство на жестоки алкохолни пијалаци, 

Член 65 

Акцизно ослободување на етил алкохол и алкохолни пијалаци 

(1) Kористење на етил алкохол и алкохолни пијалаци ослободени од плаќање акциза за 

намена дефинирана во член 74 од Законот, може да врши лице кои поседува одобрение 

за повластен корисник на акцизни добра. 

(2) Ослободувањето на етил алкохол и алкохолни пијалаци се врши на следниот начин: 

1) При увоз, повластениот корисник за етил алкохол и алкохолни пијалаци кои се 

предмет на движење на акцизни добра во постапка на акцизно одложување ги движи 

етил алкохолот и алкохолните пијалаци од увоз до местото на повластено користење 

со примена на електронски административен документ (е-АД). 

2) Од акцизен склад, држателот на акцизен склад ги доставува етил алкохолот и 

алкохолните пијалаци без платена акциза до повластениот корисник на следниот 

начин: 

− Етил алкохолот и алкохолните пијалаци без платена акциза ги испраќа од 

акцизниот склад врз основа на доставена нарачка од страна на повластен 

корисник, во која мора да се наведе видот, количината на етил алкохолот или 

алкохолните пијалаци и бројот на одобрението за повластено користење; 

− Повластениот корисник пред превземањето на етил алкохолот или алкохолните 

пијалаци без платена акциза, односно пред доставувањето на фактурата, на 

држателот на акцизен склад му дава писмена изјава дека етил алкохолот или 

алкохолните пијалаци без платена акциза ќе ги користи исклучиво за намените 

пропишани со член 74 од Законот. На фактурата се впишува напомена дека етил 

алкохолот или алкохолните пијалаци се испратени без пресметана акциза и врз 

основа на одобрение за повластен корисник;  

− Држателот на акцизен склад за етил алкохолот или алкохолните пијалаци кои се 

предмет на движење на акцизни добра во постапка на акцизно одложување ги 

движи етил алкохолот или алкохолните пијалаци од акцизен склад до местото на 

повластено користење со примена на електронски административен документ (е-

АД). 

(3) Држателот на акцизен склад води евиденција за иматели на одобрение за повластен 

корисник наведени во овој член и евиденција за испратените количини  на акцизни 

добра, по видови, ослободени од акциза и копија од овие евиденции доставува до 

Царинската управа до крајот на наредниот месец по истекот на акцизниот период. 

(4) Повластениот корисник води евиденција за набавени акцизни добра ослободени од 

плаќање акциза, по вид на акцизно добро, по вид на ослободување и по држател на 

акцизен склад од кој набавува. По истек на акцизниот период, повластениот корисник до 

15-ти наредниот месец, до надлежен царински орган доставува месечен извештај за 

набавени акцизни добра без плаќање акциза, во електронска форма со користење на 

компјутерскиот систем на Царинската управа.  
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Член 66 

Одобрение за денатурирање на алкохол 

(1) Постапка на денатурирање на алкохол може да се изврши само во акцизен склад на 

овластен имател на акцизна дозвола за производство на алкохол со примена на 

пропишани средства за денатурирање од член 67 на овој Правилник. 

(2) Одобрение за денатурирање на алкохол се издава на барање на овластен имател на 

акцизна дозвола и држател на акцизен склад по поднесено барање доставено во 

електронска форма со користење на компјутерскиот систем на Царинската управа.  

(3) Барателот е должен во барањето од став (2) на овој член да го наведе акцизниот склад во 

кој има намера да врши денатурирање на алкохол. 

(4) Кон Барањето за издавање на одобрение за денатурирање на алкохол, покрај потребната 

докумантација наведена во член 9 на овој Правилник, се приложува и следната 

документација и тоа: 

− Информација со податоци за опремата потребна за извршување на постапката за 

денатурирање на алкохол,  

− Доказ дека подносителот на барањето ја поседува опремата за денатурирање на 

алкохол, 

− Список со трговско име и количина на денатуранти кои ќе се користат за 

денатурирање на алкохол, 

− Информација за предвидените количини за годишно производство на денатуриран 

алкохол изразен во литри чист алкохол; 

(4) Испечатен примерок од електронски поднесено и регистрирано барање за издавање на 

одобрение за денатурирање на алкохол, со приложена потребна документација, се 

доставува до надлежниот царински орган.  

(5) Надлежниот царински орган издава одобрение за денатурирање на алкохол со 

верификација во електронскиот регистар на одобренија и при тоа се доделува единствен 

регистерски број, при што компјутерскиот систем на Царинската управа со електронска 

порака го известува барателот за доделениот регистерски број на одобрението за 

денатурирање на алкохол.  

(6) На барање на акцизниот обврзник, надлежниот царински орган издава испечатен 

примерок од електронската форма на одобрение за денатурирање на алкохол. 

Член 67 

Денатуранти и содржина на евиденција за денатурирање  

(1) Под денатуриран алкохол се подразбира алкохол (етанол) кој е денатуриран со средство 

кое се состои од суров метил-алкохол (метанол) и дрвено масло, кои се мешаат во 

волуменски размер 8:0,5 (на осум литри метил-алкохол доаѓаат до 0,5 литри дрвено 

масло). Метил-алкохолот и дрвеното масло мораат претходно да се измешаат и таа 

мешаница во количество од 4 кг се додава на секои 100 литри алкохол  кој се денатурира; 

(2) Лабораторијата на Царинската управа спроведува анализа на присутноста на средствата за 

денатурирање на алкохолот од став (1) на овој член. Доколку од објективни причини не е 

можно да се спроведе анализа во лабораторијата, истата ќе ја спроведе надлежна стручна 

установа. 

(3) Евиденцијата за денатурирањето која се води од страна на држателот на акцизниот склад 

кој има одобрение за денатурирање на алкохол, треба да соджи податоци за количината 

на алкохолот и количина на пропишаните средства кои се користени во процесот на 
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денатурирање, количина на денатуриран и испратен алкохол изразен во литри чист 

алкохол, како и евиденција на купувачите на денатурираниот алкохол, подередни по 

месеци. 

 

XI. ТУТУНСКИ ПРОИЗВОДИ 

 

Член 68 

Регистар на објавени малопродажни цени на тутунски производи 

(1) Регистарот на објавени малопродажни цени на тутунски производи Царинската управа го 

води во електронска форма и истиот ги содржи најмалку следните податоци: 

1) Назив на производителот или увозникот на тутунски добра, 

2) Трговски назив на производот, 

3) Број на цигари во едно пакување, 

4) Малопродажна цена, 

5) Износ на специфична акциза, 

6) Износ на пропорционална акциза, 

7) Износ на вкупна акциза 

8) Број на одлуката за објавување на малопродажна цена и 

9) Датум на важност на малопродажната цена; 

(2) Производителот или увозникот во рок наведен во член 83 став (3) од Законот, ја 

пријавуваат малопродажната цена на тутунски производи кај Царинската управа на 

Образец ПМЦТП кој е даден во Прилог 6 на овој Правилник и претставува негов составен 

дел.  

(3) Со пријавата се приложува одлука донесена од страна на производителот или увозникот 

за утврдување на малопродажната цена на тутунскиот производ, во која се наведени сите 

потребни податоци за евидентирање на тутунскиот производ во електронскиот регистар 

на објавени малопродажни цени на тутунските производи. 

 

XII.  ЕНЕРГЕНТИ И ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

МИНЕРАЛНИ МАСЛА 

Член 69 

Акцизниот склад за производство на енергенти  

(1) Обележувањето на резервоарите во акцизниот склад за производство на енергенти се 

врши согласно податоците кои се содржани во издадената акцизна дозвола. 

(2) Држателот на акцизниот склад, во рок не подолг од 15 дена по издавање на акцизната 

дозвола треба да го обележи секој поединечен акцизен склад со шифра и код кој е 

генериран од електронската евиденција на акцизната дозвола.  

(3) Обележувањето се врши со прицврстување табла со натпис “АКЦИЗЕН СКЛАД за 

ПРОИЗВОДСТВО“ од цврст матерјал поставена на видно место, на која со големи букви и 

бројки е испечатен бројот на акцизниот склад. 

Член 70 

Акцизниот склад за складирање на енергенти  
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(1) Обележувањето на резервоарите во акцизниот склад за складирање на енергенти се врши 

согласно податоците кои се содржани во издадената акцизна дозвола. 

(2) Држателот на акцизниот склад, во рок не подолг од 15 дена по издавање на акцизната 

дозвола треба да го обележи секој поединечен акцизен склад со шифра и код кој е 

генериран од електронската евиденција на акцизната дозвола.  

(3) Обележувањето се врши со прицврстување табла со натпис “АКЦИЗЕН СКЛАД за 

СКЛАДИРАЊЕ“ од цврст матерјал поставена на видно место, на која со големи букви и 

бројки е испечатен бројот на акцизниот склад. 

Член 71 

Известување во случај на непредвидени околности и виша сила 

(1) Во случај на непредвидени околности и виша сила, кога држателот на акцизен склад 

превзема активности во согласност со член 97 став (4) од Законот, треба веднаш да 

изврши увид на состојбата на акцизните добра во акцизниот склад и веднаш да го извести 

надлежниот царински орган за настанатата ситуација. Известувањето се врши со повик 

кон дежурниот оперативен центар на Царинската управа и опис на настанатата состојба од 

непредвидени околности и виша сила. 

(2) Покрај известувањето од став 1 на овој член, држателот на акцизен склад во рок не подолг 

од 24 часа до надлежниот царински орган доставува писмено известување за настанатата 

состојба и превземените активности со детален опис на евентуално настанатата штета,  

количините на уништени и/или изгубени акцизни добра опишани по вид и тарифна 

ознака. 

Член 72 

Барање за враќање, потребна документација и начин на враќање на  

акциза на течен нафтен гас 

(1) Пред поднесување на барањето за враќање на платена акциза за течен нафтен гас, 

барателот е должен да се регистрира во компјутерскиот систем на Царинската управа и 

да добие свој идентификациски број. 

(2) Барање за враќање на платена акциза за течен нафтен гас се поднесува во електронска 

форма со користење на компјутерскиот систем на Царинската управа, при што барателот 

го внесува својот идентификациски број. 

(3) Барањето за враќање на платена акциза за течен нафтен гас содржи податоци за 

потрошена количина на нафтен гас во даден период, намената и местото каде е 

потрошена наведената количина на нафтен гас, податоци од фактури и/или увозни 

царински декларации за износите на платена акциза и количина набавен течен нафтен 

гас, како и податоци за банката и сметката на која треба да се изврши враќањето на 

платената акциза. 

(4) Испечатена форма на барањето од став (2) на овој член се доставува до надлежен 

царински орган, кон кое се доставуваат следните документи: 

1) Решение и тековна состојба од Централниот регистар на Република Мкедонија, 

2) Детален опис на дејноста, за која се користи течен нафтен гас како погонско гориво 

или како додаток на друго минерално масло како погонско гориво, во индустријата, и 

локацијата на производството, каде што ќе се користи течниот нафтенгас, 

3) Изјава на одговорното лице, на лицето кое врши индустриска дејност, за месечната, 

односно годишната потрошувачка на течен нафтен гас како погонско гориво или како 
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додаток на друго минерално масло како погонско гориво во процесот на 

производство, за претходните три години и планирана потрошувачка во тековната и 

наредната календарскагодина, 

4) Изјава на одговорното лице, на лицето кое има намера да врши индустриска дејност, 

за планираната месечна, односно планирана годишната потрошувачка на течен 

нафтен гас како погонско гориво или како додаток на друго минерално масло како 

погонско гориво во процесот на производството, за тековната и наредната 

календарскагодина, 

5) Фактура за набавен течен нафтен гас или царинска декларација за увезен течен 

нафтен гас 

6) Други докази за оправданоста за враќање на акцизата од евиденцијата на лицето кое 

бара враќање, за количините на течен нафтен гас кои се употребени како погонско 

гориво или како додаток на друго минерално масло како погонско гориво, во 

индустријата, во периодот за кој се бара враќање. 

(5) По барање на Царинска управа, подносителот на барањето е должен да обезбеди и 

други докази, доколку е тоа неопходно за докажување на користењето на течниот 

нафтен гас како погонско гориво или како додаток на друго минерално масло како 

погонско гориво, во индустријата; 

(6) Надлежниот царински орган враќањето на акцизата го врши со прифаќање и 

верификување на регистрираното електронското барање за враќање на платената акциза, 

за што подносителот на барањето добива електронска порака од компјутерскиот систем 

на Царинската управа. 

Член 73 

Акцизно ослободување на енергенти 

(5) Kористење на енергенти ослободени од плаќање акциза за намена дефинирана во член 

99 став (1) од Законот, може да врши лице кои поседува одобрение за повластен 

корисник на акцизни добра. 

(6) Ослободувањето на енергентите се врши на следниот начин: 

3) При увоз, повластениот корисник за енергентите кои се предмет на движење на 

акцизни добра во постапка на акцизно одложување ги движи енергентите од увоз до 

местото на повластено користење со примена на електронски административен 

документ (е-АД). 

4) Од акцизен склад, држателот на акцизен склад ги доставува енергентите без платена 

акциза до повластениот корисник на следниот начин: 

− Енергентите без платена акциза ги испраќа од акцизниот склад врз основа на 

доставена нарачка од страна на повластен корисник, во која мора да се наведе 

видот, количината на енергентот и бројот на одобрението за повластено 

користење; 

− Повластениот корисник пред превземањето на енергентот без платена акциза, 

односно пред доставувањето на фактурата, на држателот на акцизен склад му 

дава писмена изјава дека енергентите без платена акциза ќе ги користи 

исклучиво за намените пропишани со член 99 став (1) од Законот. На фактурата се 

впишува напомена дека енергентите се испратени без пресметана акциза и врз 

основа на одобрение за повластен корисник;  

− Држателот на акцизен склад за енергентите кои се предмет на движење на 
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акцизни добра во постапка на акцизно одложување ги движи енергентите од 

акцизен склад до местото на повластено користење со примена на електронски 

административен документ (е-АД). 

(7) Држателот на акцизен склад води евиденција за иматели на одобрение за повластен 

корисник наведени во овој член и евиденција за испратените количини  на акцизни 

добра, по видови, ослободени од акциза и копија од овие евиденции доставува до 

Царинската управа до крајот на наредниот месец по истекот на акцизниот период. 

(8) Повластениот корисник води евиденција за набавени акцизни добра ослободени од 

плаќање акциза, по вид на акцизно добро, по вид на ослободување и по држател на 

акцизен склад од кој набавува. По истек на акцизниот период, повластениот корисник до 

15-ти наредниот месец, до надлежен царински орган доставува месечен извештај за 

набавени акцизни добра без плаќање акциза, во електронска форма со користење на 

компјутерскиот систем на Царинската управа.  

Член 74 

Акцизно ослободување на природен гас и електрична енергија 

(1) Kористење на природен гас или електрична енергија ослободени од плаќање акциза за 

намена дефинирана во член 99 став (1) и (2) од Законот, може да врши лице кои 

поседува одобрение за повластен корисник на акцизни добра.  

(2) Ослободувањето на природен гас и електричната енергија се врши на следниот начин: 

1) При увоз, за крајна потрошувачка од страна на повластен корисник за природен гас и 

електричната енергија, ослободувањето се врши врз основа на доставена изјава и 

приложено одобрение за повластено користење.  

2) Имателот на одобрение за акцизен обврзник за природен гас или електрична 

енергија, до повластен корисник доставува природен гас или електрична енергија без 

платена акциза на следниот начин: 

− Природен гас или електрична енергија без платена акциза се испраќаат врз 

основа на доставена нарачка од страна на повластен корисник, во која мора да се 

наведе видот и количината на акцизното добро и бројот на одобрението за 

повластено користење; 

− Повластениот корисник пред превземањето на природен гас или електрична 

енергија без платена акциза, односно пред доставувањето на фактурата, на 

имателот на одобрение за акцизен обврзник за природен гас или електрична 

енергија, му дава писмена изјава дека акцизните добра без платена акциза ќе ги 

користи исклучиво за намените пропишани со член 99 став (1) од Законот (за 

природен гас), односно за намена пропишана во член 99 став (2) од Законот, (за 

електричната енергија). На фактурата се впишува напомена дека акцизните добра 

се испратени без пресметана акциза и врз основа на одобрение за повластен 

корисник; 

(3) Имателот на одобрение за акцизен обврзник за природен гас или електрична енергија, 

води евиденција за иматели на одобрение за повластен корисник наведени во овој член 

и евиденција за испратените количини  на акцизни добра, по видови, ослободени од 

акциза согласно одредбите пропишани во член 114 од Законот 

(4) Во случај кога повластениот корисник го менува имателот на одобрение за акцизен 

обврзник за природен гас или електрична енергија и сака да набави природен гас или 

електрична енергија од друг имател на одобрение за акцизен обврзник за природен гас 
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или електрична енергија, треба од претходниот имател на одобрение да побара и добие 

оверена изјава за искористена и за преостаната неискористена количина на природен гас 

или електрична енергија ослободени од акциза за кои има добиено одобрение за 

повластен корисник. 

(5) Повластениот корисник води евиденција за набавени акцизни добра ослободени од 

плаќање акциза, по вид на акцизно добро, по вид на ослободување и по Имателот на 

одобрение за акцизен обврзник за природен гас или електрична енергија од кој 

набавува. По истек на акцизниот период, повластениот корисник до 15-ти наредниот 

месец, до надлежен царински орган доставува месечен извештај за набавени акцизни 

добра без плаќање акциза, во електронска форма со користење на компјутерскиот 

систем на Царинската управа.  

Член 75 

Акцизно ослободување на јаглен, кокс, лигнит и нафтен кокс 

(1) Kористење на јаглен, кокс, лигнит и нафтен кокс ослободени од плаќање акциза за 

намена дефинирана во член 99 став (1) од Законот, може да врши лице кои поседува 

одобрение за повластен корисник на акцизни добра. 

(2) Ослободувањето на јаглен, кокс, лигнит и нафтен кокс се врши на следниот начин: 

1) При увоз, за крајна потрошувачка од страна на повластен корисник за јаглен, кокс, 

лигнит и нафтен кокс, ослободувањето се врши врз основа на доставена изјава и 

приложено одобрение за повластено користење.  

2) Имателот на одобрение за акцизен обврзник за јаглен, кокс, лигнит и нафтен кокс, до 

повластен корисник доставува јаглен, кокс, лигнит и нафтен кокс без платена акциза 

на следниот начин: 

− Јаглен, кокс, лигнит и нафтен кокс ослободени од акциза се испраќаат врз основа 

на доставена нарачка од страна на повластен корисник, во која мора да се наведе 

видот и количината на акцизното добро и бројот на одобрението за повластено 

користење; 

− Повластениот корисник пред превземањето на јаглен, кокс, лигнит и нафтен кокс 

без платена акциза, односно пред доставувањето на фактурата, на имателот на 

одобрение за акцизен обврзник за јаглен, кокс, лигнит и нафтен кокс, му дава 

писмена изјава дека акцизните добра без платена акциза ќе ги користи исклучиво 

за намените пропишани со член 99 став (1) од Законот. На фактурата се впишува 

напомена дека акцизните добра се испратени без пресметана акциза и врз 

основа на одобрение за повластен корисник; 

(3) Имателот на одобрение за акцизен обврзник за јаглен, кокс, лигнит и нафтен кокс, води 

евиденција за иматели на одобрение за повластен корисник наведени во овој член и 

евиденција за испратените количини  на акцизни добра, по видови, ослободени од 

акциза согласно одредбите пропишани во член 114 од Законот. 

(4) Во случај кога повластениот корисник го менува имателот на одобрение за акцизен 

обврзник за јаглен, кокс, лигнит и нафтен кокс и сака да набави јаглен, кокс, лигнит и 

нафтен кокс или електрична енергија од друг имател на одобрение за акцизен обврзник 

за јаглен, кокс, лигнит или нафтен кокс, треба од претходниот имател на одобрение да 

побара и добие оверена изјава за искористена и за преостаната неискористена количина 

на јаглен, кокс, лигнит или нафтен кокс ослободени од акциза за кои има добиено 

одобрение за повластен корисник. 
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(5) Повластениот корисник води евиденција за набавени акцизни добра ослободени од 

плаќање акциза, по вид на акцизно добро, по вид на ослободување и по имател на 

одобрение за акцизен обврзник за јаглен, кокс, лигнит или нафтен кокс од кој набавува. 

По истек на акцизниот период, повластениот корисник до 15-ти наредниот месец, до 

надлежен царински орган доставува месечен извештај за набавени акцизни добра без 

плаќање акциза, во електронска форма со користење на компјутерскиот систем на 

Царинската управа.  

Член 76 

Содржина на барање за издавање на одобрение за ослободување од акциза  

за енергенти при реализација на проекти и потребната документација  

(1) Барање за издавање на одобрение за ослободување од акциза за енергенти при 

реализација на проекти се поднесува во електронска форма со користење на 

компјутерскиот систем на Царинската управа. 

(2) Барањето од став (1) од овој член ги содржи следните податоци: 

− Податоци за идентификација на подносителот на барањето (назив, седиште, адреса и 

податоци за контакт, единствен даночен број), 

− Податоци за одговорното лице на подносителот на барањето, 

− Називот на проектот, 

− Податоци за Имплементаторот задолжен за реализирање на проектот, 

− Датум на договорот склучен помеѓу Владата на Република Македонија и странскиот 

донатор,  

− Видови и трговски назив на акцизното добро кои се ослободува од акциза,  според 

тарифните ознаки од номенклатурата на царинската тарифа, 

(3) Кон Барањето за издавање на одобрение за ослободување од акциза за енергенти при 

реализација на проекти, се приложува потврда за регистрација на проектот во Владата на 

Република Северна Македонија, Генерален секретаријат - Сектор за европска интеграција 

- Одделение за координација на странска помош која ги содржи следните податоци:  

− називот на проектот на македонски и англиски јазик, 

− вредноста на донацијата за соодветниот проект, 

− име на имплеменаторот кој е задолжен за реализирање на проектот и 

− датум на договорот склучен помеѓу Владата на Република Македонија и странскиот 

донатор, во кој има клаузула дека донираните средства не можат да се користат за 

плаќање на јавни давачки во Република Македонија,   

(4) По барање на надлежниот царински орган, подносителот на барањето е должен да 

обезбеди и други податоци или документи. 

(5) Испечатен примерок од електронски поднесено и регистрирано барање за издавање на 

одобрение за ослободување од акциза за енергенти при реализација на проекти, со 

приложена потребна документација, се доставува до надлежниот царински орган.  

Член 77 

Содржина на одобрение за ослободување од акциза за енергенти  

при реализација на проекти 

(1) Надлежниот царински орган издава одобрение за ослободување од акциза за енергенти 

при реализација на проекти со верификација во електронскиот регистар за одобренија. 

При верификацијата се доделува единствен регистерски број, при што компјутерскиот 

систем на Царинската управа со електронска порака го известува барателот за доделениот 
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регистерски број на одобрението за ослободување од акциза за енергенти при 

реализација на проекти. 

(2) Одобрението за ослободување од акциза за енергенти при реализација на проекти ги 

содржи следниве податоци: 

− Идентификациски број на одобрението, 

− Податоци за идентификација на имателот на одобрението, 

− Називот на проектот, 

− Податоци за Имплементаторот задолжен за реализирање на проектот, 

− Датум на договорот, 

− Видови на акцизни добра ослободени од акциза со шифри од комбинираната 

номенклатура и шифрата на акцизното добро, 

− Обврски на имателот на одобрението, 

− Надлежен орган за надзор над исполнетоста на условите под кои е издадено 

одобрението за ослободување од акциза за енергенти при реализација на проекти, 

− Датум на издавање на одобрението, 

− Рок на важност на одобрението 

(3) На барање на акцизниот обврзник, надлежниот царински орган издава испечатен 

примерок од електронската форма на одобрението за ослободување од акциза за 

енергенти при реализација на проекти. 

Член 78 

Начин на ослободување од акциза за енергенти при реализација на проекти 

(1) Остварувањето на правото од ослободување од акциза при пуштање во промет на 

енергенти наменети за реализација на проекти согласно член 100 од Законот, се врши 

помеѓу имателот на одобрението за ослободување од акциза за енергенти при 

реализација на проекти (во понатамочен текст: имплементатор на проект) и држателот на 

акцизен склад врз основа на склучен меѓусебен договор и издадено одобрение за 

ослободување од акциза за енергенти при реализација на проекти.    

(2) Ослободувањето од акциза при пуштање во промет на енергенти за намената од член 100 

од Законот, држателот на акцизен склад го врши на следниот начин:  

1) енергентите се испраќаат од акцизен склад до место назначено од страна на 

имплементаторот на проектот врз основа на писмена нарачка, во која мора да се 

наведе видот, количината на енергентите, местото на испорака и единствениот 

регистерски број на одобрението за ослободување од акциза за енергенти при 

реализација на проекти. 

2) имплементаторот на проектот пред превземањето на енергентите од држателот на 

акцизен склад, треба да достави писмена изјава дека енергентите ќе ги користи 

исклучиво за намена од член 100 од Законот. Во писмената изјава треба да се наведе 

единствениот регистерски број на одобрението за ослободување од акциза за 

енергенти при реализација на проекти издадено од страна на Царинската управа, 

3) Држателот на акцизниот склад на фактурата издадена спрема имплементаторот на 

проектот треба да наведе клаузула дека енергентите се испратени (продадени) без 

пресметана акциза и врз основа на писмена изјава на имплементаторот на проектот,  

4) Држателот на акцизниот склад треба да ги чува фактурите со клаузула дека 

енергентите се испратени (продадени) без пресметана акциза и писмената изјава на 

имплемента-торот на проектот, согласно одредбите од член 13 од Законот за 
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акцизите;  

5) Ако енергентите се испраќаат врз основа на договор за сукцесивни испораки, 

писмената изјава на имплементаторот на проектот може да биде дадена во првата 

нарачка или во договорот за сукцесивни испораки, а кај понатамошните набавки 

држателот на  акцизен склад на фактурата се повикува на бројот и датумот на таа 

нарачка односно на договорот за сукцесивни испораки во кој е дадена таква писмена 

изјава. 

6) Пред започнување на секоја поединечна испорака на енергенти од акцизниот склад 

до имплементатор на проект, држателот на акцизен склад е должен со користење на 

електронскиот систем на Царинската управа да пополни и достави акцизна 

декларација за ослободување, во која го наведува идентификациски број на 

одобрението за ослободување од акциза за енергенти при реализација на проекти, 

како и видот и количината на акцизното добро кое се испраќа до имплементаторот. 

(3) Држателот на акцизен склад води евиденција за испратени (продадени) количини на 

енергенти кои се ослободени од акциза по имплементатор на проект, вид, количина и 

вредност на енергенти кои се испорачани (продадени) за секој имплементатор на проект 

поединечно и вкупна евиденција.  

(4) Имплементаторот на проектот води евиденција за примени количини на енергенти кои се 

ослободени од акциза по вид, количина и вредност на минерални масла кои му се 

испорачани (продадени), од секој испраќач поединечно и вкупна евиденција. Копија од 

евиденциите имплементатор на проект доставува до надлежен царински орган во рок од 

15 дена од наредниот месец по истек на акцизниот период. Доставувањето на 

евиденцијата се врши преку користење на електронскиот систем на Царинската управа. 

Член 79 

Средства и начин за обележување енергенти и содржина на 

одобрение за обележување на енергенти 

(1) Енергентите од член 92 став (3) точка 2) и точка 4) од Законот, кои се употребуваат како 

горива за греење мора да бидат обележани со средство за обележување со црвена боја 

(C.I. Solvent Red 19) односно со зелена боја (керозин за греење) и мора да содржат 

индикатор C.I. Solvent Yellow 124 (N-Ethyl-N-[2-(1-isobutoxyethoxy) ethyl]-

4(phenylazo)anilin) во количество не помало од 6,0 mg/l енергент, а не поголемо од 9,0 

mg/l енергент. 

(2) Црвената, односно зелената боја  мора да бидат во количина која е видлива со голо око 

и која дава визуелна разлика меѓу гасното масло како погонско гориво и гасното масло 

како гориво за греење, односно помеѓу керозинот како погонско гориво и керозинот за 

греење. 

(3) Средството за обележување со црвена односно зелена боја се состои од: 

− 5 gr. N-Ethyl-1-(4-phenylazophenylazo)-naphtyl-2-amin или 

− 6,5 gr. N-Ethylhexyl-1-(tolylazotolylazo)naphtyl-2-amin или 

− 7,4 gr.  N-Tridecyl-1-(tolylazotolylazo)naphtyl-2-amin, или 

мешавина од овие материи со слично дејство на бојосување, рамномерно растворени 

во 1.000 килограми енергент. 

(4) Количината и присутноста на индикаторот C.I. Solvent Yellow 124 се одредува според 

Заедничките референтни методи за одредување на Еуромаркерите. 

(5) Обележувањето на енергентите од став (1) од овој член се врши со уред за дозирање и 
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соодветна опрема за таа намена. Уредите и опремата за дозирање на средствата за 

обележување на енергентите, пред нивното инсталирање во акцизниот склад треба да 

бидат технички прегледани и да поседуваат одобрение од надлежниот орган за 

метрологија, а по потреба и да се пломбираат од надлежниот царински орган.  

(6) Одобрение за обележување на енергенти издава надлежен царински орган по 

поднесено барање од страна на држател на акцизен склад, за акцизен склад во кој се 

планира обележување на енергентите од став (1) од овој член. Одобрението содржи 

податоци за акцизниот склад во кој ќе се врши обележувањето, податоци за уредот и 

опремата која е инсталирана и податок за број на пломба/и доколку уредите и опремата 

се пломбирани од страна на надлежен царински орган. 

Член 80 

Содржина на барање за издавање одобрение за трговија со енергенти  

кои содржат материи за обележување и потребна документација  

(1) Лицата кои вршат дејност трговија со енергенти кои содржат материи за обележување 

(во понатамошен тескт: обележани енергенти), поднесуваат барање за издавање 

одобрение за вршење трговија со обележани енергенти во електронска форма со 

користење на компјутерскиот систем на Царинската управа. 

(2) Барањето од ставот (1) на овој член ги содржи следните податоци: 

− Податоци за идентификација на подносителот на барањето (назив, седиште, дејност, 

адреса и податоци за контакт, единствен даночен број), 

− Податоци за одговорното лице на подносителот на барањето, 

− Податоци за локациите на објектите каде ќе се извршува дејноста трговија со 

обележани енергенти,  

− Податоци за капацитет на резервоарите во кои се складираат обележаните 

енергенти, 

− Број на продажни места за точење на обележани енергенти за секоја малопродажна 

локација, 

(3) Кон барањето од ставот (1) на овој член лицето ги доставува следните документи,  

− Решение од Централниот регистар на РСМ од кое може да се види дејноста на 

подносителот на барањето, 

− Податоци за локациите на објектите каде ќе се извршува дејноста трговија со 

обележани енергенти со бројот на продажни места за точење на обележани 

енергенти за секоја малопродажна локација, 

− вид и тарифни ознаки на обележани енергенти, 

− Податоци за уредите кои овозможуваат мерење на примени, издадени и количини на 

залиха на обележани енергенти со прилог одобрение од надлежен орган за 

метрологија 

− Информација за местото на водење на главното сметководство,  

(4) Исполнување на условите за издавање на одобрение за вршење трговија со обележани 

енергенти наведени во член 103 точка (4) од Законот, се докажуваат со приложување на 

следните документи и докази кон барањето од став (1) на овој член: 

− Документ за сопственост или закуп на просториите и/или просторот и опремата за 

вршење на дејноста и мерните уреди. 

− Потврда за Биланс на успех и Биланс на состојба за последните две години, 
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− Потврда од Централниот регистар на РСМ дека против подносителот на барањето не 

е отпочната постапка за стечај или  ликвидација, 

− Потврда од Централниот регистар на РСМ дека против подносителот на барањето не 

е изречена забрана за вршење на професија, дејност или должност, привремена 

забрана за вршење одделна дејност и трајна забрана за вршење одделна дејност 

− Потврда од основен суд дека подносителот на барањето не е осуден со правосилна 

судска одлука на безусловна казна затвор за сторено кривично дело од областа на 

даноците и царините, 

− Потврда од Управата за јавни приходи дека подносителот на барањето редовно ги 

исполнува даночните обврски, не постара од 30 дена, 

− Доказ дека подносителот на барањето поседува опрема за исполнување на условите 

за електронска размена на податоци, 

(3) Испечатен примерок од електронски поднесено и регистрирано барање за издавање на 

одобрение за вршење трговија со обележани енергенти, со приложена потребна 

документација, се доставува до надлежниот царински орган.  

Член 81 

Содржина на одобрението за вршење трговија со обележани енергенти 

(1) Надлежен царински орган издава одобрение за вршење трговија со обележани енергенти 

со верификација во електронскиот регистар за трговци со обележани енергенти и при тоа 

доделува единствен регистерски број, при што компјутерскиот систем на Царинската 

управа со електронска порака го известува барателот за доделениот регистерски број на 

одобрението и регистрацијата. 

(2) Одобрението за вршење трговија со обележани енергенти ги содржи следните податоци: 

− Идентификациски број на одобрението, 

− Податоци за идентификација на лицата кои вршат дејност трговија со обележани 

енергенти (назив, седиште, дејност, адреса, податоци за контакт и единствен даночен 

број), 

− Податоци за одговорното лице на одобрението за вршење трговија со обележани 

енергенти, 

− Идентификациски број за секое овластено место каде ќе се извршува дејноста 

трговија со обележани енергенти,  

− Податоци за капацитет на резервоарите во кои се складираат обележаните 

енергенти, 

− Број на продажни места за точење на обележани енергенти за секоја малопродажна 

локација, 

− Вид на акцизни добра кои можат да се користат во овластеното место за трговија со 

обележани енергенти и шифра на акцизните добра,  

− Обврски на имателот на одобрение за вршење трговија со обележани енергенти,  

− Надлежен орган за надзор над исполнетоста на условите под кои е издадено 

одобрението за вршење трговија со обележани енергенти, 

− Датум на издавање на одобрението за вршење трговија со обележани енергенти, 

− Рок на важност на одобрението за вршење трговија со обележани енергенти 

(3) На барање на лицата кои се иматели на одобрение, надлежниот царински орган им 

издава испечатен примерок од електронската форма на одобрението за вршење трговија 
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со обележани енергенти. 

Член 82 

Регистар на трговци со обележани енергенти 

Регистарот на трговци со обележани енергенти ги содржи следните податоци: 

− Идентификациски број на одобрение за вршење трговија со обележани енергенти, 

− Назив и ЕДБ на имателот на одобрението за вршење трговија со обележани 

енергенти, 

− Адреса на седиштето на имателот на одобрението за вршење трговија со обележани 

енергенти, 

− Број на овластени места за трговија со обележани енергенти и адреса 

− Вид на обележан енергент со шифра, 

− Датумот на издавањето, датум на важење и датум на престанување на важноста на 

одобрението за вршење трговија со обележани енергенти. 

Член 83 

Содржина на евиденција, начин на комуникација и пренос на податоците  

од евиденцијата за лицата кои купуваат обележани енергенти 

(1) Евиденција на купувачите кои купуваат обележани енергенти од член 103 став (9) точка 2) 

на Законот ја води трговецот кој е имател на одобрение за вршење трговија со обележани 

енергенти и истата мора да ги содржи најмалку следните податоци: 

− име и презиме, ако купувачот е физичко лице или назив на правното лице, 

− единствен матичен или единствен даночен број на купувачот на обележен енергент, 

− адреса на живеење или седиште на правното лице кое купува обележен енергент, 

− вид и количина во литри на купен обележан енергент, 

− датум и време на продажбата на обележаниот енергент, 

− продажно место на обележаниот енергент, 

− број на фискална каса и број на сметка од системот за евиденција на продажба на 

трговецот на мало на обележани енергенти, 

− број на фактура или број на сметка во случај на продажба на големо од склад за 

трговија на големо со обележани енергенти. 

(2) Регистрираниот трговец сам го избира обликот и начинот на водење на евиденција на 

купувачите кои купуваат обележани енергенти, доколку при тоа се осигуруваат најмалку 

податоците од ставот (1) на овој член. 

(3) Регистрираните лица кои вршат дејност трговија со обележани енергенти, согласно член 

103 став (9) точка 1) од Законот, обезбедуваат комуникација и пренос на податоците од 

евиденцијата од став (1) на овој член до серверот на Царинската управа преку GPRS уред 

или преку систем на електронска размена на податоци со користење на компјутерскиот 

систем Царинската управа. 

(4) GPRS уредите треба да бидат воспоставени на секоја локација каде се точат енергенти кои 

содржат средства за обележување. 

(5) Размената на податоци од GPRS уредот на трговецот до серверот на Царинската управа се 

врши преку VPN врска за размена на податоци, обезбедена од мобилните оператори, 

(6) Размената на податоци се врши со употреба на XML порака во која се содржани 

податоците од евиденцијата од став (1) на овој член; 

(7) Пораката од став (6) од овој член се испраќа до Царинската управа еднаш дневно, со 



50 

 

податоци за претходниот ден. 

(8) Царинската управа на својата интернет страна ја објавува формата и содржината на XML 

пораката од ставот (6) на овој член. 

Член 84 

Содржина на известување за прекин на комуникацијата и преносот на податоците  

со Царинската управа 

(1) При настанат прекин на комуникацијата и преносот на податоците согласно член 103 став 

(9) точка 3) од Законот, во период подолг од 24 часа, трговецот кој е имател на одобрение 

за вршење трговија со обележани енергенти е должен да го извести надлежниот царински 

орган со повик кон дежурниот оперативен центар на Царинската управа и опис на 

настанатиот прекин. 

(2) Покрај известувањето од став (1) на овој член, трговецот кој е имател на одобрение за 

вршење трговија со обележани енергенти е должен во рок не подолг од 48 часа до 

надлежниот царински орган да ги достави податоците од член 83 од овој Правилник во 

хартиена форма. Содржината на податоците кои трговецот имател на одобрение за 

вршење трговија со обележани енергенти треба да ги достави во хартиена форма до 

надлежниот царински орган се исти со податоците содржани во XML пораката од член 83 

став (6) на овој Правилник. 

Член 85 

Барање за регистрација на трговци на големо и трговци на мало со енергенти 

(1) Трговци на големо со енергенти и трговци на мало со енергенти (бензински станици) 

согласно одредбите од член 9 став (1) точка 9) од Законот, поднесуваат барање за упис во 

Регистарот на трговци на големо и трговци на мало со енергенти.  

(2) Барањето за регистрација од ставот (1) на овој член, до надлежниот царински орган се 

поднесува во електронска форма со користење на компјутерскиот систем на Царинската 

управа или се доставува во пишана форма, при што во прилог на барањето се доставуваат: 

− Податоци за идентификација на подносителот на барањето (назив, седиште, адреса и 

податоци за контакт, единствен даночен број), 

− Податоци за одговорното лице на подносителот на барањето, 

− Решение од Централен Регистар за регистрирана дејност, трговија на мало со нафтени 

деривати, 

− Изјава со технички податоци за опремата и капацитетите за складирање и продажба 

на нафтените деривати, 

− Податоци за местото и локацијата на објектите за трговија на големо и на 

малопродажните објекти за трговија на мало со нафтени деривати. 

(3) Надлежниот царински орган со верификација на барањето или со внес на податоците во 

електронскиот Регистар на трговци на големо и трговци на мало со енергенти, доделува 

единствен регистерски број.  

Член 86 

Содржина на записник од извршен попис при зголемување на акциза за енергенти 

(1) Записникот од извршениот попис согласно одредбите од член 104 од Законот, треба да 

содржи податоци за затечени залихи на енергенти во складовите за трговија на големо,  

одделно по вид на енергенти и количини во секој поединечен резервоар, затечени 
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количини енергенти во транспортните средства – цистерни, затечени залихи на енергенти 

во резервоарите на бензинските станици за малопродажба, одделно по вид и количина за 

секој резервоар поединечно, вклучително и затечените количини во други складови и 

простори на производителот, увозникот, трговецот на големо и трговецот на мало каде се 

чуваат и складираат енергентите. 

(2) Записникот од став (1) на овој член се приложува кон акцизната декларација наведена во 

член 104 став (2) од Законот, при што се наведува и регистерски број на трговецот на 

големо или трговецот на мало со енергенти од член 85 став (3) од овој Правилник. 

Член 87 

Акцизна декларација за пресметка на акциза за електрична енергија 

(1) Акцизните обврзници за електрична енергија од член 105 од Законот по истек на 

пресметковниот период до надлежниот царински орган доставуваат акцизна декларација 

за месечна пресметка на акциза за електрична енергија во која се содржани податоци за 

испорачана електрична енергија и податоци за пресметка на акцизата.  

(2) Акцизната декларација се пополнува и се поднесува во електронска форма со користење 

на компјутерскиот систем на Царинската управа.  

Член 88 

Ослободување од акциза за електрична енергија 

(1) Лице кое сака да набави електрична енергија ослободена од акциза согласно одредбите 

од член 107 став (1) од Законот, треба да поседува одобрение за повластен корисник на 

акцизни добра.  

(2) По исклучок на став (1) на овој член, барање за издавање на одобрение за повластен 

корисник на акцизни добра не се поднесува кога електричната енергија се користи 

согласно  одредбите од член 107 став (1) точка 3) од Законот.  

Член 89 

Акцизна декларација за пресметка на акциза за природен гас 

(1) Акцизните обврзници за природен гас од член 108 од Законот по истек на пресметковниот 

период до надлежниот царински орган доставуваат акцизна декларација за месечна 

пресметка на акциза за природен гас во која се содржани податоци за испорачана 

количина на природен гас и податоци за пресметка на акцизата.  

(2) Акцизната декларација од член 109 став (6) од Законот се пополнува и се поднесува во 

електронска форма со користење на компјутерскиот систем на Царинската управа.  

Член 90 

Ослободување од акциза за природен гас 

Акцизниот обврзник од член 108 од Законот кој продава природен гас за намена согласно 

одредбите од член 110 став (1) од Законот, се директно ослободени од плаќање на акциза. 

Член 91 

Акцизна декларација за пресметка на акциза за јаглен, кокс, лигнит и нафтен кокс 

(1) Акцизните обврзници за јаглен, кокс, лигнит и нафтен кокс од член 111 од Законот по 

истек на пресметковниот период до надлежниот царински орган доставуваат акцизна 

декларација за месечна пресметка на акциза за јаглен, кокс, лигнит и нафтен кокс во која 

се содржани податоци за испорачана количина на јаглен, кокс, лигнит и нафтен кокс и 
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податоци за пресметка на акцизата.  

(2) Акцизната декларација од член 112 став (3) од Законот се пополнува и се поднесува во 

електронска форма со користење на компјутерскиот систем на Царинската управа.  

Член 92 

Ослободување од акциза за јаглен, кокс и лигнит 

Лице кое сака да набави јаглен, кокс или лигнит ослободени од акциза согласно одредбите 

од член 113 став (1) од Законот, треба да поседува одобрение за повластен корисник на 

акцизни добра.  

Член 93 

Регистaр на одобренија и содржина на одобренија за акцизни обврзници  

со електрична енергија, природен гас,  јаглен, кокс, лигнит и нафтен кокс 

(1) Акцизните обврзници од член 105, 108 и 111 од Законот, поднесуваат барање за издавање 

на одобрение за акцизни обврзници со електрична енергија, природен гас,  јаглен, кокс, 

лигнит или нафтен кокс во електронска форма со користење на компјутерскиот систем на 

Царинската управа. 

(2) Барањето од став (1) од овој член ги содржи следните податоци: 

− Податоци за идентификација на подносителот на барањето (назив, седиште, адреса и 

податоци за контакт, единствен даночен број), 

− Податоци за одговорното лице на подносителот на барањето, 

− Вид на акцизен обврзник со електрична енергија, природен гас,  јаглен, кокс, лигнит 

или нафтен кокс  

(3) Кон Барањето за издавање на одобрение за акцизен обврзник со електрична енергија, 

природен гас,  јаглен, кокс, лигнит или нафтен кокс се приложуваат следните документи: 

− Опис на деловни активности за кои ќе се користат акцизните добра  

− Опис на намената на акцизното добро за кое се бара одобрение,  

− Податоци за уредите кои овозможуваат мерење на примени, потрошени и количини 

на залиха на акцизни добра со одобрение од надлежен орган за метрологија  

− Детален опис за начинот на одредување и утврдување на губитоците или кусоците  

− Опис на матерјално и сметководствено следење на акцизните добра, 

− Информација за местото на водење на главното сметководство,  

− Информација со податоци за планирани годишни количини на увезени, произведени, 

испорачани, потрошени и планирани годишни количини на складирани акцизни 

добра по одделни видови,  

(4) Кон Барањето за издавање на одобрение за акцизен обврзник со  јаглен, кокс, лигнит или 

нафтен кокс, покрај документите од став (3) на овој член се приложуваат и следните 

документи: 

− Податоци за локацијата, скица и опис на просториите (производни, складишни или 

слични) во кои ќе бидат сместени и/или употребувани акцизни добра, 

− Податоци за опремата потребна за извршување на дејноста во поглед на утврдување 

на количините и употребата на акцизните добра 

− Опис на поединечни производни постапки и норматив за користење на акцизното 

добро кога истото се користи во производствен процес, 

− Информација со податоци за опремата потребна за извршување на акцизната  

дејност,  
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− Технолошка шема со опис на производниот процес, стандардни трошоци, 

максимални вредности на технолошките загуби и техничка спецификација во случај 

на производство, 

− Опис на постапката на прием на акцизните добра по видови акцизни добра, 

(5) По барање на надлежниот царински орган, подносителот на барањето е должен да 

обезбеди и други податоци или документи. 

(6) Испечатен примерок од електронски поднесено и регистрирано барање за издавање на 

одобрение за акцизен обврзник со електрична енергија, природен гас, јаглен, кокс, лигнит 

или нафтен кокс, со приложена потребна документација, се доставува до надлежниот 

царински орган.  

(7) Исполнување на условите за издавање на одобрение за акцизен обврзник со електрична 

енергија, природен гас, јаглен, кокс, лигнит или нафтен кокс наведени во член 114 став (3) 

од Законот, се докажуваат со приложување на следните документи и докази: 

− Решение од Централниот регистар на РСМ од кое може да се види дејноста на 

подносителот на барањето, 

− Лиценца за вршење енергетска дејност 

− Документ за сопственост или закуп на просториите и/или просторот за вршење на 

дејноста, опремата за вршење на дејноста и мерните уреди. 

− Потврда за Биланс на успех и Биланс на состојба за последните две години, 

− Потврда од Централниот регистар на РСМ дека против подносителот на барањето не 

е отпочната постапка за стечај или  ликвидација, 

− Потврда од Централниот регистар на РСМ дека против подносителот на барањето не 

е изречена забрана за вршење на професија, дејност или должност, привремена 

забрана за вршење одделна дејност и трајна забрана за вршење одделна дејност 

− Потврда од основен суд дека подносителот на барањето не е осуден со правосилна 

судска одлука на безусловна казна затвор за сторено кривично дело од областа на 

даноците и царините, 

− Потврда од Управата за јавни приходи дека подносителот на барањето редовно ги 

исполнува даночните обврски, не постара од 30 дена, 

− Потврда за воспоставени стандарди и процедури во работењето, стандарди за 

безбедност и сигурност на областите на физички интегритет, воспоставени служби за 

контрола на пристап на вработените и на надворешни лица, назначени одговорни 

лица за логистички процеси и за ракување со акцизните добра, или потврда за 

стекнат статус на овластен економски оператор. 

− Доказ дека подносителот на барањето поседува опрема за исполнување на условите 

за електронска размена на податоци, 

− Потврда од надлежна институција за минимални технички услови кои треба да ги 

исполнува просторот за обавување на дејноста, 

− Потврда од надлежна институција за минимални хигиенско-санитарни услови на 

просторот за обавување на дејноста, 

− Потврда од надлежна институција за исполнети мерки, нормативи и стандарди за 

заштита при работа во просторот за обавување на дејноста, 

(8) Надлежниот царински орган го издава одобрението за акцизен обврзник со електрична 

енергија, природен гас, јаглен, кокс, лигнит или нафтен кокс со верификација во 

електронскиот регистар на одобренија за акцизни обврзници на електрична енергија, 
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природен гас, јаглен, кокс, лигнит или нафтен кокс и при тоа се доделува единствен 

регистерски број, при што компјутерскиот систем на Царинската управа со електронска 

порака го известува барателот за доделениот регистерски број на одобрението.  

(9) На барање на акцизниот обврзник, надлежниот царински орган  издава испечатен 

примерок од електронската форма на одобрението. 

(10) Одобрението за акцизен обврзник на електрична енергија, природен гас, јаглен, кокс, 

лигнит или нафтен кокс од член 114 став (1) од Законот ги содржи следниве податоци: 

− Идентификациски број на одобрението, 

− Податоци за идентификација на имателот на одобрението, 

− Податоци за локацијата на акцизните простори и/или простории за вршење на 

дејноста и нивната намена,  

− Обврски на имателот на одобрението, 

− Надлежен орган за надзор над исполнетоста на условите под кои е издадено 

одобрението, 

− Датум на издавање на одобрението  

− Рок на важност на одобрението. 

(11) Регистарот на акцизни обврзници на електрична енергија, природен гас, јаглен, кокс, 

лигнит или нафтен кокс ги содржи следните податоци: 

− Идентификациски број на одобрение за акцизен обврзник на електрична енергија, 

природен гас, јаглен, кокс, лигнит или нафтен кокс, 

− Назив и ЕДБ на имателот на одобрението за акцизен обврзник на електрична 

енергија, природен гас, јаглен, кокс, лигнит или нафтен кокс, 

− Адреса на седиштето на имателот на одобрението за акцизен обврзник на електрична 

енергија, природен гас, јаглен, кокс, лигнит или нафтен кокс, 

− Вид на енергент со шифра, 

− Датумот на издавањето, датум на важење и датум на престанување на важноста на 

одобрението за акцизен обврзник на електрична енергија, природен гас, јаглен, кокс, 

лигнит или нафтен кокс. 

Член 94 

Месечен извештај на акцизен обврзник на електрична енергија,  

природен гас, јаглен, кокс, лигнит или нафтен кокс 

(1) Акцизните обврзници од член 105, 108 и 111 од Законот, кои се иматели на одобрение за 

акцизен обврзник на електрична енергија, природен гас, јаглен, кокс, лигнит или нафтен 

кокс,  согласно одредбите од член 114 став (9) точка 4) од Законот, до надлежен царински 

орган доставуваат месечен извештај со користење на електронскиот систем на Царинската 

управа.  

(2) Месечниот извештај содржи податоци за набавени, испорачани и потрошени количини на 

електрична енергија, природен гас, јаглен, кокс, лигнит и нафтен кокс.  

(3) При утврдување на кусок и загуба на јагленот, коксот, лигнитот и нафтениот кокс, важат на 

соодветен начин одредбите од посебните прописи со кои е регулирана оваа материја. 

Член 95 

Евиденции кои се водат кај акцизните обврзници за електрична енергија 

(1) Акцизните обврзници за електрична енергија се должни да водат евиденција за 
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количината на електричната енергија во MWh за: 

− превземената количина на електрична енергија, 

− превземената количина на електрична енергија внесена од други земји членки за 

сопствени потреби, 

− превземената количина на електрична енергија увезена во Република Северна 

Македонија  за сопствени потреби, 

− произведената количина на електрична енергија за сопствени потреби, 

− набавени (превземени) количини на електрична енергија ослободени од плаќање на 

акциза, 

− испорачаната количина на електрична енергија на крајниот купувач, 

− испорачаната количина на електрична енергија ослободена од плаќање на акциза, 

− испорачаната количина на електрична енергија испратена при увоз/извоз 

− потрошената количина на електрична енергија за сопствени потреби; 

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води според физички и правни лица и според 

пресметката на мерните места за превземање, освен за испорачаната количина кога 

крајните купувачи се домаќинствa. 

Член 96 

Евиденции кои се водат кај акцизните обврзници за природен гас 

(1) Акцизните обврзници за природен гас се должни да водат евиденција за количината на 

природен гас во нормален метар кубен (nm
3
) за: 

− превземена количина на природен гас, 

− превземена количина на природен гас увезен во Република Северна Македонија за 

сопствени потреби, 

− произведена количина на природен гас за сопствени потреби, 

− набавени (превземени) количини на природен гас ослободени од плаќање на акциза, 

− испорачана количина на природен гас на крајниот купувач, 

− испорачана количина на природен гас ослободена од плаќање на акциза и, 

− испорачана количина на природен гас испратена при увоз/извоз 

− потрошена количина на природен гас за сопствени потреби. 

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води според физички и правни лица и според 

пресметката на мерните места за превземање, освен за испорачаната количина кога 

крајните купувачи се домаќинства. 

Член 97 

Водење на евиденција кај  акцизните обврзници за јаглен, кокс, лигнит и нафтен кокс 

(1) Акцизните обврзници од член 104 од Законот за акцизите се должни да водат евиденција 

за количината и видот на јаглен, кокс, лигнит и нафтен кокс во килограми и во GJ бруто 

калорична вредност за: 

− набавена количина на јаглен, кокс, лигнит и нафтен кокс, 

− испорачана количина на јаглен, кокс, лигнит и нафтен кокс на крајниот купувач, 

− потрошена количина за своја конечна потрошувачка, 

− потрошена количина ослободена од акциза и  

− залихи на јаглен, кокс, лигнит и нафтен кокс; 

(2) Со вредноста изразена во GJ бруто калорична вредност добавувачот е должен да 
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пресмета коефициент – бруто калорична вредност на јагленот, коксот, лигнитот и 

нафтениот кокс изразени во GJ/1000 кг за секоја поединечна пратка. 

 

XIII.  ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 98 

Завршни одредби 

Овој правилник стапува на сила со денот на објавување во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“, а ќе се применува од 01.01.2020 година. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОГ 1 - БАРАЊЕ ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ГАРАНЦИЈА 
 Образец АК-БГ 

БАРАЊЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ГАРАНЦИЈА 

1. Податоци за подносителот на барањето 

 Назив  

 Адреса  

 Даночен број   Матичен број  

 Одговорно лице  Лице за контакт  

 Телефон/Телефакс  Е-маил  

2. Податоци за гаранција 

 Денарски износ на гаранцијата  

 Гарант кој ја издал гаранцијата  

 
Важност на гаранцијата 

од:  

до:  

 Рок за наплата на гаранцијата  

 Евидентен број на гаранција  

 Општа гаранција � 

 Поединечна гаранција � 

3.  Месечен просек на пресметан акцизен долг / евентуален долг во последната година  
(Прилог Пресметка) 

 Износ во денари  

4.  Во акцизната постапка имател на акцизна дозвола                       � 
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ПОПОЛНУВА ЦАРИНСКА УПРАВА 

1 

Согласно член 30 од Законот за акцизите, а врз основа на податоците наведени во точка 1-9 од ова 

барање, Царинската управа ОДОБРУВА поднесување на општа гаранција за обезбедување на 

акцизен долг за : 

− акцизен склад  

− подигнати акцизни марки, 

− повластено користење на акцизни добра  

− движење на акцизни добра во постапка на акцизно одложување 

� 
� 
� 
� 

2 

Лицето од точка 1 на ова барање: 
— е регистрирано на акцизното/царинското подрачје на Република Северна Македонија, 

— има историја на почитување на акцизните и даночните барања, 

— е редовен корисник на предметните акцизни постапки или е познато на царинскиот орган дека 

има капацитет да ги исполни неговите обврски во однос на тие постапки. 

3 

Број  

Скопје, 

Евидентен број на гаранцијата 
 

 

 

 

 

(м.п.) 

 

Овластено лице, 

 

 

________________ 

(потпис) 

 

 

учествувам како: повластен корисник на акцизни добра                  � 

корисник на акцизни марки                     � 

акцизен обврзник од член 105, 108 и 111 од Законот за акцизи                                      � 

мал независен производител на етил алкохол  � 

5. Царинска испостава во која ќе се употребува гаранцијата при увоз/извоз  

(се запишува шифрата и името на една или повеќе царински испостави) 

 Шифра и име  

6.  Вид на акцизни добра со детален опис и тарифна ознака  

7. Количина на акцизно добро и единица мерка  

8. Изјави на акцизниот  должник 

 Изјавувам дека сум регистриран на акцизното подрачје на Република Северна Македонија � 

 Изјавувам дека имам историја на почитување на акцизните и даночните барања � 

 
Изјавувам дека сум редовен 

корисник на следните акцизни 

постапки  

Производство на акцизни добра 

Складирање на акцизни добра 

Повластен корисник на акцизни добра 

Пуштање во слободен промет на акцизни добра 

Увоз на акцизни добра 

� 
� 

� 
� 

� 

9. Подносител на барањето 

 Име и презиме на одговорно лице  

 

Потпис на одговорно лице 

 
 

(м.п.) 

 



58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОГ 2 - БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА 
Образец БГ 

 (меморандум на банката) 

ГАРАНЦИЈА   
за обезбедување на акцизен долг  

 

Гарантот:  _____________________________________________________________________ 

 
По налог на :  _____________________________________________________________________ 

 
за обезбедување на акцизен долг согласно Законот за акцизите („Службен весник на Република Северна 

Македонија” број 108/19, 143/19 и 225/19) издава: 

 

ГАРАНЦИЈА бр. ............ 
за обезбедување на акцизен долг 

 

Оваа гаранција на износ до _________________ денари може да се употребува за наплата на долг за 

акцизни добра кои се произведуваат, складираат или чуваат во акцизен склад, кои се пуштаат во 

слободен промет или испраќаат до повластен корисник, за акцизен долг за подигнати акцизни марки, за 

повластено користење на акцизни добра на територијата на Република Северна Македонија во период 

од ______________ до ____________.  

 

Крајниот рок за наплата на гаранцијата е  _____________. 
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ПОДАТОЦИ ЗА ГАРАНТОТ 

Матичен број:   ..................................................................................... 

Даночен број:                      ..................................................................................... 

Назив на гарантот:              ..................................................................................... 

Седиште:   ..................................................................................... 

Поштенски број:      .......................... Место: .............................................. 

Жиро сметка:                  ...................................................................................... 

која се води кај:   ...................................................................................... 

 

ПОДАТОЦИ ЗА АКЦИЗЕН ДОЛЖНИК - НАЛОГОДАВЕЦ  

Матичен број:  ...................................................................................... 

Даночен број:                 .................................................. ................................... 

Назив:   ...................................................................................... 

Седиште:  ...................................................................................... 

Поштенски број:  ................................. Место ......................................... 

 

Гарантот се обврзува дека “на прв повик” и “без приговор” ќе го плати долгот согласно Законот за акцизите, до 

висината која е наведена во оваа гаранција, а кој настанал или би можел да настане во рок на важење на 

гаранцијата. 

Оваа гаранција се употребува и за обезбедување на долг за акцизни добра кои се произведуваат, складираат 

или чуваат во акцизен склад, кои се пуштаат во слободен промет или испраќаат до повластен корисник, 

за акцизен долг за подигнати акцизни марки, за повластено користење на акцизни добра територијата 

на Република Северна Македонија започнати во рокот на важност на претходната гаранција бр. ____________ од 

_____________ издадена од гарантот _________________________________. 

 

Гаранција е издадена во три еднакви примероци од кои два за гарантот и еден за царинскиот орган.  

 

___________________                           М.П.  

      Место и датум 

_______________________ 

Потпис на овластеното лице   

 

ПРИЛОГ 3 - БАРАЊЕ ЗА УПОТРЕБА НА ГОТОВИНСКИ ДЕПОЗИТ 
 Образец АК-ГД 

 

Барање за употреба на готовински депозит за обезбедување на акцизен долг  

 

1. Назив и адреса на подносителот на барањето                     (Даночен број на подносителот на 

барањето) 

                                       

  

2. Износ  на   депозитот                                                    

                                                                                         

 

3. Вид на акцизна постапка за употреба на готовинскиот депозит 

�    акцизен склад 

�    повластено користење на акцизни добра 

�    подигнати акцизни марки  

4.            Царинска испостава во која ќе се употребува готовинскиот депозит 

__________________________________________________________________________________ 

(Се запишува шифрата и името на една или повеќе царински испостави)   

 Изјава  и согласност  од акцизен должник  
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5. 

 

 

 

       Изјавувам  дека  при настанување на акцизен долг, за што ќе бидам известен  со известување и 

пресметка, согласен сум истиот да се наплати од готовинскиот депозит депониран во ЦУ, без  

дополнителна опомена 

                                                                                                     

      Барам остатокот од  средства на депозитот  да  ми се вратат по службена должност  на  жиро 

сметка бр._______________________, по престанување на потребата од обезбедување на плаќање 

на долгот 

 

6* Изјава од акцизен должник  

       Изјавувам  дека  сум согласен  слободните средства од депозитот  депониран во ЦУ,  да можат  

да се пренаменат  за  други  царински обврски кон ЦУ 

 

 
                Подносител на барањето 

   

         ______________________________ 

       (име презиме и потпис на одговорно лице) 

                      (М.П) 

 

* Пополнување на изјавата за пренамена на средства од депозитот не е задолжителна 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОГ 4 – ПОТВРДА ЗА ГОТОВИНСКИ ДЕПОЗИТ 
 Образец АК-ПГД 

 

Врз основа на член 24 став (3) од Правилникот за спроведување на Законот за акцизите, Царинската 

управа на Република Северна Македонија издава 

 

 

ПОТВРДА ЗА ГОТОВИНСКИ ДЕПОЗИТ Број:   .............. 

 

 

1.Акцизниот должник ............................................................................................................................................ 

од ................................................................................................... при Царинската управа положи готовински 

депозит за обезбедување на плаќање на долг во висина од ..................................................... денари 

 

2. Датум на уплата на готовинскиот депозит: .............................................. година 

 

2.Готовинскиот депозит важи за обезбедување на плаќање на акцизен долг за акцизен склад, издадени 

акцизни марки, повластено користење на акцизни добра во период од ................... до ............... година 

 

3.Податоци за акцизниот должник 
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Даночен број:............................................................................ 

Назив:......................................................................................... 

Седиште:.................................................................................... 

Поштенски број:........................Место:.................................... 

 

4.Акцизниот должник може да го употреби готовинскиот депозит при обезбедување на плаќањето на 

обврските кои можат да произлезат од Законот за акцизите. 

 

5.Акцизниот должник може да ја употребува оваа потврда за обезбедување на плаќањето на акцизниот 

долг кај следниве царински органи: 

..................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................. 

 

6.Готовинскиот депозот се намалува за секој платен износ по ова обезбедување до вкупната висина на 

готовинскиот депозит. 

 

7.Оваа потврда е издадена во.....................еднакви примероци. 

 

___________________                            М.П.    _______________________ 

    Место и датум                          Потпис на овластеното лице 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОГ 5 – БАРАЊЕ ЗА ВРАЌАЊЕ НА ГОТОВИНСКИ ДЕПОЗИТ  
Образец АК-БВПГД 

 

БАРАЊЕ ЗА ВРАЌАЊЕ НА ГОТОВИНСКИ ДЕПОЗИТ 

1. Податоци за подносителот на барањето 

 Назив  

 Адреса  

 Даночен број   Матичен број  

 Одговорно лице  Лице за контакт  

 Телефон/Телефакс  Е-маил  

2. Износ за готовинскиот депозит:  

3. Жиро сметка на која ќе се изврши враќањето: 

   

4. Подносител на барањето 

 Име и презиме на одговорно лице  

 Потпис на одговорно 

лице 

  

(м.п.) 
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ПРИЛОГ 6 – ПРИЈАВА ЗА МАЛОПРОДАЖНА ЦЕНА НА ТУТУНСКИ ПРОИЗВОД 
Образец ПМЦТП 

 

ПРИЈАВА ЗА МАЛОПРОДАЖНА ЦЕНА НА ТУТУНСКИ ПРОИЗВОД 

1 Податоци за подносителот на барањето 

 Назив  

 Адреса  

 Даночен број   Матичен број  

 Одговорно лице  Лице за контакт  

 Телефон/Телефакс  Е-маил  

2 Број на регистрација :  

3 Податоци за производителот : 

 Назив на производителот    

 Назив на  увозникот   

 Број на одлуката за објавување на малопродажна цена   

 Датум на важност на малопродажната цена  
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4 Податоци за производот: 

 Трговски назив на производот  

 Број на цигари во малопродажно пакување  парче 

 Број на пури во малопродажно пакување  парче 

 Број на цигарилоси во малопродажно пакување  парче 

 
Тежина на фино сецкан тутун за виткање цигари во 

малопродажно пакување 
 грам 

 Тежина на друг тутун за пушење во малопродажно пакување  грам 

 Тежина на тутун во малопродажно пакување за НТП  грам 

 Тежина на тутун за наргиле во малопродажно пакување   грам 

 Тежина на тутун за џвакање во малопродажно пакување  грам 

 Тежина на тутун за шмркање во малопродажно пакување  грам 

 Волумен на течност за е-цигара во малопродажно пакување  мл 

5 Податоци за пресметка на акциза: 

 Малопродажна цена,  денари 

 Износ на специфична акциза,  денари 

 Износ на пропорционална акциза,  денари 

 Износ на вкупна акциза  денари 

6 Подносител на барањето 

 Име и презиме на одговорно лице  

 

Потпис на одговорно лице датум 

 

(м.п.) 

 

• Во случај на пријава на повеќе производи се приложува спецификација на производите 

  


